
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دوشنبه 18 بهمن 1400 
5 رجب   1443
07  فوریه  2022
 شماره 3465    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

بازچرخانی آب در صنایع به نیروگاه رسید؛

داستان پساب

افزایش 20 برابری 
بستری کرونایی در 

بیمارستان های چهارمحال 

اضافه شدن واکسن رازی 
به سبد واکسیناسیون 

کرونا در اصفهان

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان 
مطرح کرد:

ارائه تسهیالت برای کاهش 
قیمت مسکن در اصفهان

یمنا
س: ا

عک

 معاون خدمات شهری 
شهردار اصفهان خبر داد:

کسب رتبه برتر 
استفاده از انرژی 
خورشیدی توسط 

شهرداری 

 برگزاری دوازدهمین جشنواره فیلم فجر 
اصفهان

5

3

6

3

3

5

4

  بازگشت مظاهری به نصف جهان؛

رشید به کمک » محرم « می آید؟!

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد:
 افزایش سطح سرمایه گذاری در

 استان اصفهان

  وقتی حیات زاینده رود، زیبایی اصفهان را دوچندان می کند؛

7

شهردار اصفهان مطرح کرد:

 هوشمند سازی شهر
 از سال آینده

7

جانی دوباره در رگ های شهر

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

فوالد مبارکه، صنعت 
 پیشرو و ارمغان

 انقالب اسالمی است

7

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 11 بهمن  1400 
28 جمادی الثانی   1443

31 ژانویه  2022
 شماره 3459   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

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

باالخره بـرف!
افتتاح 238 پروژه 

برق با اعتباری بالغ بر 
169 میلیارد تومان در 

شهرستان اصفهان

غیر حضوری شدن 
فعالیت مدارس ابتدایی 

3 شهرستان استان 
اصفهان

99 طرح مخابراتی در 
چهارمحال و بختیاری 
آماده بهره برداری است

6

 رودخانه مجروح 

3

5

3

3

8

5

4

توسعه صنایع و بحران 
فرونشست، تیغ دولبه 

استان اصفهان است

7

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

3

آگهی مزایده 

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

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

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

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

1400/11/30بازگشایی اسناد 

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

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

- محل دریافت اسناد مزایده واحد دبیرخانه شهرداری می باشد.

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

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

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

نمایند.

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

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

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

مهدی مختاری- شهردار

نوبت اول

مشاور شهردار اصفهان مطرح کرد:

مزایده قسمتی از جهان نما برای انجام 
فعالیت های نوآورانه و فناورانه

7

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

دل می تپد آسیمه و جان 
می گذرد 

 طرح های احیای زاینده رود اصفهان 
در جریان است

 رتبه نخست میوه  فروشان اصفهانی 
در گران فروشی

م الف: 1270210

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

حفظ آب حفظ زندگی است

درخواست عجیب پرسپولیس 
از سپاهان در بازار نقل و انتقاالت 

زمستانی؛

تالفی به سبک طالیی پوشان

نوبت  دوم

8

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 04 بهمن  1400 
21 جمادی الثانی   1443

24 ژانویه  2022
 شماره 3453   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سرانجام بندرخشک اصفهان چه خواهد شد؟

شاید وقتی دیگر!
 ساالنه 80 هزار تن 
 فلفل دلمه ای در 

 استان اصفهان
تولید می شود

آموزش ترم آینده 
دانشجویان دانشگاه 

 صنعتی اصفهان
ترکیبی است

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
خبر داد:

اجرای 700 میلیارد ریال 
پروژه عمرانی در بقاع 

متبرکه  اصفهان

7

 بازگشت به سنگر 

5

3

3

3

3

5

5

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

توقیف سیستمی 722 
خودروی متخلف

  اعمال تخفیفات ویژه برای بازگشت داوطلبانه سربازان فراری به خدمت؛

 نایب رییس شورای 
شهر اصفهان:

بی انضباطی اجتماعی 
و ترافیکی در شهر 
زیبنده مردم نیست

6

حرکت شهرسازی به سمت خودرو محوری؛

گم گشتگی انسان در هویت 
شهری اصفهان

در سیمای شهر »هویت« به عنوان حلقه اتصال 
باورها و عقاید و ارتباط گذشته و حال بسیار 

حائز اهمیت و البته قابل تأمل است. 

 طرح های احیای زاینده رود اصفهان
در جریان است

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

 کارخانه های سیمان فعال با یک کوره
فعالیت می کنند

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

7

خداحافظی 
»محرم« با 

 سپاهان؛
آیا اتفاق می افتد؟ 

5



آمریکا:

روسیهتانیمهفوریهآمادهحملهتمامعیاربهاوکراینمیشود
دو مقام آمریکایی اعالم کردند، روسیه حدود ۷۰ درصد از قدرت نظامی که گمان می رود برای یک حمله 
تمام عیار به اوکراین نیاز داشته باشد، در اختیار دارد و در حال ارسال گروه های تاکتیکی بیشتر به مرز 
با همسایه خود است.این دو مقام آمریکایی که خواستند نام شان فاش نشود، به خبرگزاری رویترز 
گفتند که از دو هفته گذشته تا روز جمعه، شمار گردان های تاکتیکی در این منطقه مرزی از ۶۰ مورد به 
۸۳ مورد افزایش یافته و ۱۴ گردان دیگر هم در حال انتقال هستند.این مقام ها گفتند، تا زمانی که موقع 
حمله فرا برسد، انتظار می رود زمین در حوالی ۱۵ فوریه به اوج یخبندان برسد و امکان ترانزیت مکانیزه 
خارج از جاده از سوی واحدهای نظامی روسیه فراهم شود. چنین شرایطی تا پایان مارس ادامه خواهد 
داشت.جدول زمانی فوق و رشــد نیروها و ظرفیت نظامیان روس در نزدیکی مرز با اوکراین احتماال 
حاکی از بسته شدن باب دیپلماسی است. این مقام های آمریکایی که با اشاره به حساسیت موضوع 
نخواستند نام شان فاش شود، مدرکی برای پشتیبانی از برآوردهای شان از نظامیان روسیه ارائه نکردند.
مقام های آمریکایی مذکور می گویند، اگر روسیه به کی یف، پایتخت اوکراین حمله کند، سقوط آن تنها 
چند روز زمان نیاز دارد. یک مقام گفت، »تهاجمی تمام عیار« موجب وارد آمدن تلفات زیادی می شود.

 
حزب ا... عراق: 

اهانتبهمرجعیتدینی،اهانتبهکلملتاست
گردان های حزب ا... عراق در واکنش به معاون رهبر جریان صدر تاکید کرد، کسانی که به مرجعیت دینی 
اهانت کنند، در واقع به کل ملت اهانت کرده اند و اهانت  نه با عذرخواهی ظاهری بلکه با اصالح ساختار 
فکری اهانت کنندگان جبران می شود.به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، گردان های حزب ا... عراق در 
پاسخ به حازم االعرجی، معاون مقتدی صدر، رهبر جریان صدر این کشور تاکید کردند: تمام کسانی که به 
مرجعیت دینی در نجف اهانت کردند، در واقع به کل ملت و امت اهانت کرده اند و مرجعیت دینی در نجف 
سپر مستحکمی است که از مردم در برابر شر اشرار حفاظت می کند. این گردان ها اعالم کردند: اهانت ها 
به مرجعیت نه با عذرخواهی ظاهری بلکه با اصالح ساختار فکری اهانت کنندگان جبران می شوند و سوء 

مدیریت سیاسی و بازتاب آن بر بزرگ ترین فراکسیون پارلمان و دولت باید تصحیح شود.
 

ملکهآیندهبریتانیامشخصشد
ملکه الیزابت دوم 9۵ ساله بیانیه تاریخی جشن پالتینیوم را برای پایان دادن به سال ها عدم اطمینان 
صادر کرد.طبق برنامه، زمانی که چارلز فرزند ملکه عنوان پادشاه را دریافت کرده و تاج گذاری کند؛ کامیال، 
دوشس کورنوال ملکه خواهد شد. این خبر مهم توسط الیزابت دوم در پیام جشن پالتینیوم به ملت 

اعالم شد. ملکه در بیانیه خود گفت می دانم شما همان حمایتی که از من کردید، از آنها خواهید کرد.
 

واشنگتنبهدنبالقطعکاملروابطبامسکونیست
سفیر روسیه در آمریکا با بیان اینکه واشنگتن تهدید کرده در صورت عدم خروج تعدادی از دیپلمات های 
روس از این کشــور، آنها را بازداشــت کنــد، تحلیل کرد کــه آمریکا امــا به دنبال قطع روابط با مســکو 
نیست.»آناتولی آنتونوف« سفیر مسکو در واشنگتن خبر داد که آمریکا دیپلمات های روسی را به بازداشت 
تهدید کرده است.آنتونوف شامگاه شنبه در این باره گفت که واشنگتن تهدید کرده دیپلمات های روسی را 
که به آنها دستور داده شده تا قبل از پایان ژانویه کشــور را ترک کنند، بازداشت خواهد کرد.به نوشته وبگاه 
»ریانووســتی«، وی توضیح داد: »آزار و اذیت دیپلمات های روسی ادامه دارد. دوره اخراج ۲۷ دیپلمات 
روسی از ایاالت متحده به تازگی به پایان رسیده است. گفته می شود که به شما دستور داده شده که از آمریکا 
خارج شوید. وقتی ما پرسیدیم که اگر این کار را نکنیم چه بر سر دیپلمات های ما می آید، به ما گفته شد روز 
بعد شما را دستگیر می کنیم و به نهادهای مربوطه می فرستیم. آیا این اخراج دیپلمات های ما نیست؟«

دیدگاه

ارزیابیمتفاوت»یک
نمایندهمجلس«ازتعلیق
تحریمهایهستهایایران

فریــدون عباســی در واکنش به ادعــای اخیر 
وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تعلیق چند تحریم 
هسته ای ایران، اظهار داشــت: این اقدام کامال 
نمایشی است، برای آمریکایی ها مصرف داخلی 
دارد و هیچ تاثیری در وضعیت کشــورمان ندارد.
رییس ســابق ســازمان انرژی اتمی بیان کرد: 
آمریکایی ها اعالم کردند که تحریم نیروگاه بوشهر 
به حالت تعلیــق درمی آید. ما خطــاب به آنان 
می گوییم که ایران و روسیه درباره نیروگاه اتمی 
بوشهر قرارداد نظامی نبستند، بلکه قراردادشان 
درباره تولید برق اســت. هدف آمریکا از تحریم 
نیروگاه بوشــهر آن بوده که ما برق تولید نکنیم؛ 
اما با قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده 
است، ما این کار را انجام می دهیم.وی ادامه داد: 
ایران با روسیه برای توسعه نیروگاه بوشهر قرارداد 
دارد و اگر بحث تحریم مطرح بود، روسیه با ایران 
این قرارداد را نمی بست. فاز اول نیروگاه بوشهر به 
پایان رسیده و قرارداد دو فاز دیگر نیروگاه اتمی 
بوشهر هم بسته شده است. مشکل فعلی ما در 
زمینه توسعه فاز دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر 
مربوط به مسائل مالی است.عباسی گفت: آمریکا 
و برخی از کشورهای غربی حساب های بانکی ما 
را بســتند، پول به ایران نمی آید و ما نمی توانیم 
پول روس ها را بدهیم. بنابراین غرب و آمریکا اگر 
حسن نیت دارند، باید حساب های بانکی ایران 
را باز کنند تا ما مشــکلی در زمینه مراودات خود 
با کشورهای دنیا نداشته باشــیم.نماینده مردم 
کازرون در مجلس شــورای اسالمی افزود: باید 
تحریم بانک های ایران و تحریم بیمه و کشتیرانی 
برداشته شــود. معافیت تحریمی در حوزه فنی 
هسته ای مرتبط با نیروگاه بوشهر که آمریکایی ها 
ادعا کردند، هیچ فایده ای ندارد.عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اســالمی درباره معافیت 
تحریمی رآکتور اراک، گفــت: در دولت روحانی، 
رآکتــور اراک مطابق با نظــر آمریکایی ها تغییر 
پیدا کرد و ســوال ما آن اســت که از رآکتور اراک 
چه چیزی باقی مانده که آمریکایی ها بخواهند 
تحریم آن را بردارند و یــا برندارند؟ آمریکایی ها 

دیگر می خواهند چه چیزی را تحریم کنند؟

المیادین:آیانیرویدریاییاسراییلجایگزینناوگانپنجمآمریکادر۲۰۰کیلومتریسواحلایرانمیشود؟

» بنی گانتس« در بحرین
حضور نیروی دریایی اسراییل در خلیج فارس؟ یعنی در فاصله کمتر 
از ۲۰۰ کیلومتری سواحل ایران؟ شــاید این عنوان برای بسیاری غیر 
واقعی به نظر برســد یا تحقق آن را دشوار بدانند؛ اما واقعیت آن است 
که اسراییل آهسته آهسته در حال افزایش نقش خود در خلیج فارس 
است و این دقیقا همان نقشه ای است که آمریکا و اسراییل برای آن 
طرح ریزی کــرده اند، به این ترتیب، حضور دریایــی آمریکا در خلیج 
فارس و به ویژه بحرین کم کم کمرنگ می شــود، تا اســراییل قدرت 

دریایی جایگزین باشد.
المیادین در مطلبی به قلم شارل ابی نادر نوشت: حضور نیروی دریایی 
اســراییل در خلیج فارس؟ یعنــی در فاصله کمتــر از ۲۰۰ کیلومتری 
سواحل ایران؟ شاید این عنوان برای بسیاری غیر واقعی به نظر برسد 

یا تحقق آن را دشوار بدانند.
به گزارش»انتخــاب«؛ در ادامه این مطلب آمده اســت: در حقیقت، 
وقایع زیادی وجود دارد که امکان این امر را فراهم می کند، به ویژه اگر 

با دقت به این موارد نگاه کنیم.
در تاریخ ۵ ســپتامبر ۲۰۲۱، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا رســما 
با اســراییل ادغام شــد و این اقدام پــس از حدود ۸ مــاه از اعالم 
برنامه های آمریکا در این خصوص، که هدف از آن، تقویت رابطه دفاعی 
استراتژیک بین ایاالت متحده و اسراییل و عمق بخشیدن به همکاری 
عملیاتی بین ارتش آمریکا و تعدادی از شرکای فرماندهی مرکزی آن 

در منطقه بود، صورت گرفت.
تقریبا و همزمان با ادغام اسراییل در فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، 
ناوگان پنجم آمریکا هوش مصنوعی خود را نیز توسعه داد تا عملیات 

دریایی این ناوگان، سرعت گیرد.
در همین زمان، فرمانده مرکزی نیرو های دریایی آمریکا در بیانیه ای 
آورد: با این ادغام و استفاده از هوش مصنوعی، می توانیم دو هدف را 
محقق کنیم؛ اول تقویت اطالعات مان در زمینه دریایی و دوم، افزایش 
توان بازدارندگی. ضمن اینکه یگانی که تحت عنوان »۵9« تشــکیل 
شده، یک قوای اصلی در مانور ها و رزمایش های دریایی خواهد بود که 
در آغاز فوریه ۲۰۲۲ در منطقه عملیات ناوگان پنجم انجام می شود. به 
این ترتیب، اسراییل عهده دار وظیفه سازماندهی و تجهیز یگان امنیت 
استراتژیک در بحرین می شــود. از این رو، وزیر جنگ اسراییل، بنی 
گانتس به منامه می رود تا توافق امنیتی را امضا کرده و هماهنگی های 

الزم برای انجام مانور مذکور را انجام دهد.
در واقــع، نمی تــوان گفت همزمانــی تمام ایــن حــوادث و وقایع، 
تصادفی اســت: انتقال اســراییل به منطقه مرکزی و تشــکیل یگان 

۵9 وابســته به ناوگان پنجــم و تعیین ماموریت هــای آن در بخش 
دریایی با حضور اساســی اسراییل و با مشــارکت ۶۰ دولت، که اغلب 
آن ها هنوز روابط رســمی با اســراییل ندارند و نیز حضور بنی گانتس 
در بحریــن و امضای قــرارداد امنیتی اســتراتژیک بیــن بحرین و 
اســراییل، که هــدف از آن اختصاص بنــدر دریایــی در بحرین، به 
 عنوان پایگاهی برای نیروی دریایی اســراییل، با وســاطت آمریکا و 

موافقت بحرین.
طبعا این ها وقایعی برنامه ریزی شده است که کامال به یکدیگر مرتبط 
است و هدف از آن، ایجاد یک جو مناسب برای نزدیکی بین اسراییل 
و اغلب دولت های منطقه، از طریق عادی سازی غیر مستقیم، تحت 
عنوان هماهنگی نظامــی و امنیتی و زیر فشــار های آمریکا، موجب 

توسعه روابط نظامی و امنیتی اسراییل می شود.
همچنین به موازات این پیشرفت در روابط بین اسراییل و این دولت 

ها، که اکثرا دولت های ســاحلی دریای ســرخ یا خلیــج فارس و یا 
سواحل اقیانوس شــمالی هند هســتند، رژیم صهیونیستی آهسته 
آهسته در حال افزایش نقش خود در خلیج فارس است و این دقیقا 
همان نقشه ای است که آمریکا و اســراییل برای آن طرح ریزی کرده 
اند، به این ترتیب، حضــور دریایی آمریکا در خلیــج فارس و به ویژه 
بحرین کم کم کمرنگ می شود، تا اسراییل قدرت دریایی جایگزینی 
باشــد، با این اهــداف: اوال، تقویت تالش هــا و ظرفیت های دریایی 
آمریکا در شرق برای مقابله استراتژیک با چین که قدرت آن روز به روز 
در حال گسترش است و ثانیا، با عنوان دادن پاداشی به اسراییل به این 
اعتبار که احیای توافق هسته ای، شکست ها و نا امیدی هایی را برای 
اسراییل به دنبال دارد، که در صورت دست نیافتن رژیم صهیونیستی 
به چنین هدیه استراتژیکی از سوی واشنگتن، اسراییل توافق را قبول 

نمی کند.

»مخبر«حکمجدیدداد
معاون اول رییس جمهــور در حکمی »حســن کاظمی قمــی« را به عنوان »معاون بیــن الملل و 
همکاری های منطقه ای« خود منصوب کرد.در حکم محمد مخبر برای حسن کاظمی قمی با اشاره 
به تجارب و سوابق او ابراز امیدواری شده ماموریت های محوله این حوزه را با اتکال به الطاف خداوند 
متعال و بهره گیری از توانایی های مجموعه دولت و اهتمام الزم در سایه تعامل و همکاری همکاران و 
با رعایت اصول »عدالت محوری«، »انقالبی گری«، »مردم داری«، »پاکدستی و فساد ستیزی« و 
»قانون مداری« دولت مردمی پیگیری کند و بر همکاری همه دستگاه های مربوطه با وی تاکید شده 
است.نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان، دستیار ویژه اقتصادی وزیر امور خارجه، دبیر ستاد 
توسعه اقتصادی ایران، عراق و سوریه، سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق و سرکنسول کشورمان در 

هرات از جمله سوابق حسن کاظمی قمی در سال های گذشته است.
 

سناتور آمریکایی: 

خروجازبرجام،ایرانراقویترکرد
عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت، خروج واشنگتن از برجام باعث قوی تر شدن ایران شده 
است.نماینده ایالت کنتیکت در مجلس سنای آمریکا خروج این کشور از توافق برجام را »فاجعه بار« 
خواند و به سیاست »کارزار فشار حداکثری« دولت دونالد ترامپ در قبال ایران تاخت.»کریس مورفی« 
سناتور آمریکایی و عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای این کشور در پیامی توئیتری و طعنه آمیز 
درباره اقدام دونالد ترامپ در خروج یکجانبه دولت این کشور از توافق هسته ای برجام به شدت انتقاد کرد.

این سناتور دموکرات آمریکایی نوشت: »تنها نکته مثبت سیاست فاجعه بار »فشار حداکثری« ترامپ 
علیه ایران این بود که قطعا ثابت کرد تحریم های یکجانبه اوضاع را بدتر می کند، نه بهتر.«این قانون گذار 
ارشد کنگره آمریکا با تاختن به اقدام دولت دونالد ترامپ در خروج غیرقانونی واشنگتن از توافق هسته ای 

برجام تصریح کرد: »بعد از اینکه ما از توافق خارج شدیم، ایران قوی تر و رفتار آنها خطرناک تر شد«.
 

عصبانیت»تدکروز«ازدولت»بایدن«درقبالبرنامه
هستهایایران

تد کروز، سناتور حزب جمهوری خواه از تگزاس و مشاور سابق جورج بوش در توئیت نوشت: رییس 
جمهور بایدن و مقامات کابینه بایدن هریس به روزنامه نگاران و مردم آمریکا دروغ می گویند. آنها به 
کنگره اطالع دادند که تحریم ها علیه برنامه هســته ای ایران را لغو می کنند و به روسیه و چین اجازه 

می دهند تا به مقامات ایران در ساخت برنامه تسلیحات هسته ای اش کمک کنند.
 

فعال سیاسی: 

وزرابرخیمسائلرابهآقایرییسجمهورنمیگویند
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: برخی وزرا قبل از آنکه خودشان را وزیر آقای رییسی بدانند، خودشان 
را مدیون کسانی می دانند که آنها را برای رسیدن به این مسئولیت حمایت کردند بنابراین به حسب ظاهر 
از آقای رییسی تبعیت می کنند و برخی مســائل را به آقای رییس جمهور نمی گویند.محمدرضا خباز 
درباره عملکرد ۶ ماه نخست دولت سیزدهم اظهار کرد: تا قبل از معرفی کابینه با خوش بینی معتقد بودم 
یکی از ویژگی های این دولت هماهنگی اعضای کابینه با یکدیگر است، اما بعد از معرفی اعضای کابینه 
احساس کردم که همه اعضای کابینه را شخص آقای رییســی انتخاب نکردند، با این توضیح که وقتی 
وزرای پیشنهادی برای معرفی خود به کمیسیون های تخصصی مجلس رفتند، تازه در راهروهای مجلس 
همدیگر را شناختند؛ این اتفاق نشــان می داد که دولت از یک انسجام فکری برای اداره کشور برخوردار 
نیست.وی افزود: برخی وزرا نیز از همان ابتدا مشخص بود که از توانمندی الزم برخوردار نیستند چون در 

آن وزارتخانه کسانی هستند که حتی چندین سر و گردن باالتر از وزیر قرار دارند. 

کافه سیاست

بین الملل قالیباف: 

بایددرپذیرشفشار،پیشقدمباشیم
رییس مجلس شورای اسالمی گفت: برای جراحی برخی مسائل عمده باید آمادگی داشته باشیم و هزینه را آن را نیز بپردازیم و در همین راستا ما نمایندگان مردم 
و کارگزاران کشور باید در پذیرش فشار و هزینه دادن برای اسالم پیش قدم باشیم.»محمدباقر قالیباف« اظهار کرد: ان شاءا... تا پایان دوران خدمت و پایان عمر 
بر سر این عهد بمانیم و از برکات آن بهره مند شویم. هر چه از مکتب امام)ره( دور شویم ناکارآمدی هم بیشتر خواهد شد. البته انقالب اسالمی ایران به رغم همه 
ضعف های داخلی و همه هجمه های خارجی، تا امروز سربلند و پایدار مانده اســت؛ اما این را بدانید که در بلند مدت ماندگاری انقالب هم مشروط به کارآمدی 
ساختار نظام جمهوری اسالمی است.وی تاکید کرد: زمان و فرصت های زیادی از دست رفته  و ما حق نداریم یک روز و حتی یک ساعت را در جهاد برای کارآمدتر 
شدن نظام حکمرانی کشور از دست بدهیم. ما مسئول هستیم و مسئولیت در نظام اسالمی یک امتیاز نیست که آن را متعلق به خودمان بدانیم. بلکه مسئولیت 
یک وظیفه است که باید به انجام برسانیم. برای جراحی برخی مسائل عمده باید آمادگی داشته باشیم و هزینه آن را نیز بپردازیم و در همین راستا ما نمایندگان 

مردم و کارگزاران کشور باید در پذیرش فشار و هزینه دادن برای اسالم پیش قدم باشیم.
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کیومرث اشتریان، اســتاد علوم سیاسی دانشگاه 
تهران در روزنامه شرق نوشــت: در ادوار گوناگون 
ریاســت جمهوری از مرحــوم هاشــمی و خاتمی 
تــا احمدی نــژاد و حســن روحانــی زمینه ها و 
وسوسه هایی برای »تسخیر اداره« و شکل گیری 
»طبقات اداری« خاصی درون حاکمیت فراهم شد 
که نتیجه آن در پروژه های بزرگ عمرانی، بانک های 
دســتگاه های حاکمیتی، مدیران ارشد اداری و... 
نمایان شــد. نهادهایی غیراداری بــه دایره اداری 
حاکمیت وارد شــدند، یک »طبقه جدید اداری« 
تشکیل دادند و اغلب در چرخه های سیاست گذاری 

دچار استحاله هویتی شدند. پس از آنکه در دولت 
مرحوم هاشــمی و احمدی نژاد حضــور نیروهای 
غیردولتی )اعم از نیروهای نظامی و...( در دستگاه 
اداری رخ داد، در دولت روحانــی نیز زمزمه هایی 
برای حضور روحانیت در مدارس و بیمارســتان ها 

به گوش رسید.
 به نظر می آید دولت آقای رییســی، که در ابتدای 
راه اســت، همین مســیر را این بار در به کارگیری 
»نهاد روحانیت« در بانک ها ادامه دهد. هدف من 
در اینجا اندرزی برادرانه به ایشــان و دولتمردان و 
مشاوران ایشان است که تامل کنید و از سرنوشت 

دولت های پیش در تخریب نهادهای کشور عبرت 
بگیرید.

 هاضمــه دســتگاه اداری و چرخه هــای آهنین 
سیاست گذاری در ایران این ظرفیت را دارد که هر 
نهادی را دچار استحاله هویتی کرده و آن را از درون 
تهی کند؛ نهاد دانشگاه، نهاد روحانیت، نهاد ارتش 

و هر نهاد دیگری.

توصیهاستاددانشگاهتهرانبه»رییسی«:

روشرییسجمهورقبلرابااستخدامروحانیون
تکرارنکنید

وز عکس ر

حضوررییسیدر
مراسمبزرگداشت
آیتا...صافی
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 افتتاح2410 پروژه فجر در استان اصفهان 
مشاور استاندار و مســئول هماهنگی روابط عمومی اســتانداری اصفهان گفت: ۲ هزار و ۴۱۰ پروژه 
همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی با هزینه ای بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال در استان افتتاح می شود.

احمدرضا ضیایی افزود: ایــن پروژه ها 
شامل طرح های بخش خصوصی، دولتی 
و مدیریت شــهری و روستایی است که 
در چهــل و چهارمین بهــار آزادی افتتاح 
می شــود و به بهره برداری می رسد.وی 
بیان کرد: از میان این تعداد پروژه، ۳۸۸ 
مــورد آن مربوط به بخــش خصوصی، 
بیش از ۲۰۰ مورد ســهم شــهرداری ها و 
دهیاری هــا و مابقی مربــوط به بخش 
تعاون و دستگاه های دولتی است.مشاور 

استاندار اصفهان، راه اندازی گلخانه، واحدهای دامداری، صنعتی، بنگاه های خرد و کسب و کارهای 
جدید را از جمله طرح های بخش خصوصی اعالم کرد و اظهار داشــت: با اجرای این پروژه ها، زمینه 
اشتغال بیش از ۱۰ هزار نفر در استان فراهم شده اســت.ضیایی با بیان اینکه دستگاه های دولتی در 
بخش های توسعه خدمات، پروژه هایی را مثل مدرسه سازی، مراکز بهداشتی و درمان، مخابرات، حمل 
و نقل و ورزشی و فرهنگی را اجرا کرده اند، گفت: با انجام این فعالیت ها، شرایط خدمت به مردم تسهیل 
شده است که میزان رضایتمندی را افزایش می دهد.مســئول هماهنگی روابط عمومی استانداری 
اصفهان با بیان اینکه پروژه های دهه فجر توسط مقامات ارشد وزارتخانه ها و مسئوالن استانی در حال 
افتتاح است، تصریح کرد: جشن های مردمی، برنامه های فرهنگی و ورزشی و همچنین جشنواره فیلم 
فجر و فیلم اصفهان، همزمان با ایام فجر در استان در حال اجراست.اصفهان با بیش از پنج میلیون 
و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت یکی از استان های پیشران کشور در حوزه صنعتی، کشاورزی، علمی، فناوری 

اطالعات، ورزش و فرهنگ و هنر به شمار می رود.
 

 مراحل اولیه شهرک تخصصی رمز ارز فریدن اصفهان
 ۹0 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مدیرعامل نخستین »شهرک تخصصی رمز ارز« کشور در استان اصفهان گفت: مراحل اول و دوم این 
شهرک، شامل مزرعه استخراج ارز دیجیتال )فارم( در زیربنای سه هزار مترمربع باالی ۹۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.امین خانجانی از اعالم آمادگی افتتاح مرحله اول این مجموعه صنعتی در ایام ا... دهه فجر 
امسال خبر داد و افزود: بهره برداری از مرحله نخست شهرک تخصصی رمز ارز فریدن منوط به اخذ آخرین 
جواز و به تعبیری مجوز نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.وی ادامه داد: در صورت تاییدیه نهایی 
در سایت »بهین یاب« یا همان درگاه اطالعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت، فاز اول در این ایام 
بهره برداری خواهد شــد.این فعال صنعتی اضافه کرد: بااین وجود عملیات اجرایی در شهرک متوقف 
نشده و با جدیت در حال پیشرفت اســت، اکنون مراحل اول و دوم شهرک شامل مزرعه استخراج ارز 
دیجیتال )فارم( در زیربنای سه هزار مترمربع باالی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.مدیرعامل نخستین 
شهرک تخصصی رمز ارز کشور در شهرستان فریدن بابیان اینکه تجهیزات موردنیاز همچون دستگاه های 
تخصصی و دیگر وسایل مانند قفسه ها، هواکش، َپنل های موردنیاز و دیگر موارد به صورت ۱۰۰ درصدی 
تامین شده ، تصریح کرد: نصب وسایل و ادوات از حدود یک ماه قبل آغاز و در نهایت تکمیل شد.وی ادامه 
داد: از سوی دیگر باهدف تامین بهینه انرژی موردنیاز، اتاق برق مرتبط با نخستین پست برق ۲۰ کیلوولت 
شهرک به صورت کامل نصب  شده است.خانجانی با اشاره به مرحله دوم شهرک صنعتی شامل کارخانه 
تولید دستگاه ها و تجهیزات استخراج کننده ارز دیجیتال )مایند( به مساحت چهار هزار مترمربع گفت: 

این بخش از پروژه حدود ۷۰ درصد پیشرفت دارد و قابلیت بهره برداری تا ۲ ماه آینده را خواهد داشت.

بازچرخانی آب در صنایع به نیروگاه رسید؛

داستان پساب

نیروگاه اصفهان توانسته است با بهره برداری  سپیده صالحی 
از طرح تصفیه فاضالب، سالیانه ۵ میلیون 
متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی کند.مصرف آب در صنایع یکی از 
بحث های داغ این روز های اصفهان اســت. وقتی از خشکی زاینده رود و 
خشکسالی سخن گفته می شود عده ای انگشت اتهام را به سمت صنایع 
اصفهان نشان می دهند و آن ها را دلیل کمبود آب می دانند.صنایع، اما برای 
کاستن نیاز آبی خود از زاینده رود، اســتفاده از پساب تصفیه شده را در 
اولویت خود قرار داده اند.زاینده رود از سال ۷۹ رو به خشکی رفته است و 
ســیزدهمین مصوبه شــورای عالی آب صنایــع را موظف کــرده تا آب 
مصرفی شان را از پساب جایگزین کنند.نیروگاه اصفهان به عنوان نخستین 
نیروگاه فالت مرکزی کشور با قدمت نیم قرن و تامین کننده دو سوم برق 
کالن شهر اصفهان یکی از نیروگاه های حیاتی و مهم به شمار می آید و جزو 

پیشتازان استفاده از پساب است.

رفع محدودیت تولید برق با استفاده از پساب در نیروگاه اصفهان
مدیر عامل شــرکت تولید نیــروی برق اســتان اصفهان گفــت: یکی از 
گرفتاری های نیروگاه اصفهان محدودیت تولید برق به دلیل کمبود آب بود. 
از اواخر سال ۱۳۹۷ در نیروگاه اصفهان طرحی تعریف شد تا بتوان یک سوم 
آب مصرفی نیروگاه را از طریق تصفیه فاضالب خام شهری تامین کرد.سعید 

محسنی افزود: بر این مبنا تصفیه خانه ای با تکیه بر علم و دانش کارشناسان 
داخلی و با هزار میلیارد ریال احداث شد تا نیاز آبی نیروگاه را برطرف کند.

به گفته مدیر عامل شــرکت تولید نیروی برق استان اصفهان، این تصفیه 
خانه می تواند سالیانه حدود ۵ میلیون مترمکعب آب را در اختیار نیروگاه 
قرار دهد که این میزان آب معادل آب آشامیدنی مصرفی یک شهرک ۱۰۰ 
هزار نفری است.محسنی معتقد است  تفاوت اصلی تصفیه خانه نیروگاه 
اصفهان با سایر تصفیه خانه ها این است که فاضالب خام ورودی را به آب 
صنعتی تبدیل می کند؛ آبی که کیفیت آن نزدیک به آب آشامیدنی است و در 
عین حال سامانه کنترل و حذف بو هم برای آن تعبیه شده است.کارشناس 
فنی شرکت تولید نیروی برق اصفهان نیز گفت: نیروگاه اصفهان با ظرفیت 
۸۳۵ مگاوات یکی از قدیمی ترین نیروگاه های استان است که برج های آن 
به صورت َتر کار می کنند و نیاز آبی ۵۳۰ لیتر بر ثانیه دارند.پرنیان اظهار کرد: به 
دلیل خشکسالی هایی که اصفهان در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، 
تامین آب برای نیروگاه اصفهان با موانعی همراه بود و نمی توانستیم حداکثر 
تولید را داشته باشیم؛ برای رفع مشکل چاه هایی را در زمین حفر کردیم تا آب 
مورد نیاز نیروگاه تامین شود، اما با شدت گرفتن خشکسالی مشکالت ما دو 
چندان شد.به گفته کارشناس فنی شرکت تولید نیروی برق اصفهان، پساب 
مناطق شهری و مسکونی اطراف نیروگاه جمع آوری و با خط لوله به تصفیه 
خانه نیروگاه منتقل می شود.پرنیان گفت: نیروگاه اصفهان نخستین نیروگاه 

در کشور است که فاضالب خام را دریافت و پس از تصفیه آن را برای خنک 
کردن توربین های نیروگاه استفاده می کند.وی افزود: به صورت پیوسته ۱۵۰ 
لیتر بر ثانیه فاضالب خام وارد تصفیه خانه نیروگاه اصفهان می شود که پس 
از ۲۰ مرحله به همین میزان آب صنعتی با کیفیت نزدیک به آب آشامیدنی 
به نیروگاه تحویل داده می شود.این کارشناس فنی شرکت تولید نیروی برق 
اصفهان  ادامه داد: به واسطه ایجاد این تصفیه خانه از نیاز آبی نیروگاه به آب 
آشامیدنی و کشاورزی کاسته شده و توانسته ایم میزان برداشت از آب های 

سطحی را کمتر کنیم.

 تصفیه آب در نیروگاه اصفهان طی 20 مرحله
مدیر بهره برداری تصفیه خانه فاضالب نیروگاه اصفهان در خصوص مراحل 
تصفیه فاضالب گفت: روند تصفیه فاضــالب در نیروگاه اصفهان به صورت 
تصفیه هوازی با لجن فعال اســت که به تصفیه بیولوژیکی مشهور است.
نظری اظهار کرد: در ابتدا پساب شهری به میزان ۱۵۰ لیتر بر ثانیه یا به عبارتی 
۵۴۰ متر مکعب بر ساعت وارد تصفیه خانه نیروگاه و از طریق ایستگاه پمپاژ 
وارد قسمت آشغالگیر و دانه گیر می شــود.مدیر بهره برداری تصفیه خانه 
فاضالب نیروگاه اصفهان افزود: در ادامه، پساب وارد قسمت اصلی تصفیه 
بیولوژیکی و با راکتور های csbr با عملیــات هوادهی کلیه ترکیبات عالی 
موجود در آب شده و باکتری ها از آب حذف می شود.به گفته نظری، پس از 
تصفیه مقدماتی پساب وارد مرحله تصفیه تکمیلی می شود، چون در نهایت 
این آب باید به استاندارد آب آشامیدنی برسد. در قسمت تصفیه تکمیلی با 
عملیات کلرزنی تصفیه شیمیایی و ازن زنی و پس از گذشتن از فیلتر های 

شنی آب وارد نیروگاه می شود.

اما و اگر های کارشناسان در خصوص استفاده از پساب در صنایع
با وجود اینکه بازچرخانی پساب در صنایع به منظور کاهش نیاز آن ها به منابع 
آبی طرحی مصوب و مورد تاکید بسیاری از مسئوالن است، اما کارشناسان 
زیســت محیطی به این طرح نظر چندان مثبتی ندارند.یکــی از این افراد 
رضا اسالمی، مدیرکل زمین شناســی و اکتشافات معدنی استان است که 
می گوید: فرض کنید ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب برای آشــامیدن استفاده 
می کنیم؛ از این ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب، ۲۰۰ میلیون مترمکعب پساب 
می شود، یعنی ۶۰ تا ۷۰ درصد آب به شــبکه برمی گردد. حاال این پساب را 
صنعت می خرد؛ پس این پســاب جذب محیط نمی شود؛ یعنی آنچه حق 
خود زمین است، دوباره به زمین برنمی گردد.اسالمی اظهار می کند: از قدیم 
یکسری چاه های جذبی در همه خانه ها وجود داشــت و با اینکه آب های 
زیرزمینی را آلوده می کــرد، اما به نوعی حقابه زمین داده می شــد، آب در 
زمین نفوذ می کرد و در الیه ها تصفیه می شد. هزاران سال وضع چنین بود 
و اتفاقی هم نمی افتاد؛ اما حاال از پساب چیزی به طبیعت برنمی گردد؛ یا 
مصرف کشاورزی می شود یا به صنعت داده می شود.مدیرکل زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی استان اصفهان معتقد است روی پساب سرمایه گذاری 
عجیبی شده است.طبق مصوبات شورای عالی آب، سالیانه باید ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب از پساب شهر های اســتان اصفهان به صنایع برای بازچرخانی و 

قطع برداشت آن ها از منابع آبی اختصاص یابد .

با مسئولان

خبر روز

خرید حمایتی بیش از 4000 دام روستایی در استان اصفهان
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام اســتان اصفهان از خریداری بیش از ۴۰۰۰ رأس گوساله نر 

پرواری به ارزش بیش از دوازده میلیارد تومان خبر داد.
مهدی نیلفروش گفت: از اوایل آذر ۱۴۰۰ تاکنون در راســتای خرید حمایتی دام سنگین روستایی 
اداره کل پشتیبانی امور دام اســتان اصفهان، اقدام به خریداری ۴۰۴۳ رأس گوساله نر پرواری به 
صورت زنده به ارزش ریالی بیش از دوازده میلیارد تومان از دامداران کرده اســت. وی افزود: این 
تعداد دام پس از خریداری کشتار ، بسته بندی و  انجماد و  به عنوان ذخایر این اداره ذخیره سازی 
شده است.سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان  ادامه داد: همچنین در جهت کمک 
به دامداران  با ۸ کارخانه خوراک دام در مناطق مختلف استان قرارداد الزم منعقد و نهاده های الزم از 
طریق سیستم بازارگاه در شرف تحویل به این کارخانجات است.به گفته وی، عملیات خرید دام تا 
هر زمان که بازار با مازاد تولید مواجه باشد و تا زمان تعادل الزم ادامه خواهد یافت.خرید حمایتی دام 
روستایی با هدف حمایت از دامداران روستایی در مقابله با شرایط خشکسالی از آبان ۱۴۰۰ به اداره 

کل پشتیبانی امور دام استان ها ابالغ شد.
 

معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان مطرح کرد:

جوالن سودجویان و نوسان در قیمت سیب زمینی
معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: باتوجه به افزایش و نوسان قیمت 
ســیب زمینی در بازار به دنبال کنترل قیمت این محصول با چند روش هستیم.خدابخش توکلی 
اظهار کرد: باتوجه به التهاب ایجاد شده طی چند روز گذشته در بازار سیب زمینی، در اثر برخی عوامل 
و جوالن سودجویان، موضوع کنترل قیمت این محصول در دستور کار سازمان تعاون روستایی قرار 
گرفت.قیمت سیب زمینی در بازار باالی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است و در برخی فروشگاه ها به ۲۰ هزار 
تومان هم رسیده ، اما قیمت مصوب اعالم شده توسط سازمان تنظیم بازار ۹۸۰۰ تومان برای مصرف 
کننده تصویب شده است.وی گفت: برای کنترل قیمت این محصول چند روش مدنظر قرار گرفته 
شد؛ عرضه مستقیم سیب زمینی به مصرف کننده توسط سامانه هوشمند بازارگام و عرضه مستقیم 
این محصول در غرفه های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در دستور کار است که از ۱۷ بهمن 
ماه عملی خواهد شد.آذر ۱۴۰۰ مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفته بود: سطح 
زیرکشت سیب زمینی کشت اول امسال حدود دو هزار و ۶٠٠ هکتار است که نسبت به سال گذشته 
حدود ٨٠٠ تا ٩٠٠ هکتار کاهش پیدا کرده و علت آن کاهش منابع آبی در اثر کاهش بارندگی، جاری 

نبودن آب در رودخانه و همچنین خشکسالی است.
 

۹0 درصد پوشاک، تولید داخل است
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک دوخته شهرستان اصفهان گفت: با توجه 

به باال بودن قیمت ارز، واردات پوشاک صرفه اقتصادی ندارد.
ابراهیم خطابخش اظهار کرد: پیش بینی هایی  درباره ورود پوشاک ترک از مناطق آزاد تجاری شده ؛ 
اما در شرایطی که فروشندگان اجازه و تمایلی فروش کاالی خارجی ندارند، باید مجوز فروش آن هم 
صادر شود.وی افزود: حداقل ۹۰ درصد اجناسی که در بازار می بینیم تولید داخل است؛ اما تعدادی از 
تولیدکنندگان به دلیل باال بودن قیمت مواد اولیه و همچنین تصور برتری کاالی خارجی بر داخلی بین 
مردم مارک خارجی بر تولیدات خود نصب می کنند.نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و 
پوشاک پیش از این گفته بود: کاهش قیمت لیر)واحد پول ترکیه( باعث شده شاهد افزایش حجم 
قابل توجهی از پوشاک و پارچه های ترک به بازار باشیم که به صورت پیله وری و روش های دیگر وارد 
کشور می شود.به گفته بهرام شهریاری؛ با افزایش حجم قاچاق تولیدکنندگان نگران بازار شب عید 
هستند و دولت باید برای حمایت از واحدهای تولیدی این بخش سیاست الزم را به کار گیرد در غیر 

این صورت واحدها مجبور به تعطیلی خواهند شد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:کافه اقتصاد

کشاورزان شرق اصفهان قادر به کشت گندم و گلرنگ هستند
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه آب به کانال های آبیاری کشاورزان شرق اصفهان رسید، اظهار کرد: مطابق تصمیمات قرار است 
۵۴ میلیون مترمکعب در این مدت ۱۲ روزه آب از سد زاینده رود رها شود و طبق پیش بینی های کارشناسان شرکت آب منطقه ای حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب در سد 
آبشار تحویل کشاورزان خواهد شد.حسین محمدرضایی با بیان اینکه در زمان فعلی و با میزان آب موجود تنها امکان کشت غله و گلرنگ وجود دارد، افزود: با توجه به اینکه از 
فصل کشت جو عبور کرده ایم، تنها امکان کشت گندم وجود دارد و در مناطق رودشتین نیز بیشتر مایل به کشت گلرنگ هستند، چراکه میزان احتیاج آب آن نسبت به گندم 
کمتر است.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه با میزان آب موجود تنها امکان کشت در ۳۰ درصد اراضی کشاورزی شرق اصفهان 
وجود دارد، گفت: آب به شرق اصفهان رسید و از دریچه ها  و کانال های کشاورزان برای آبیاری تقسیم شد.وی درباره اینکه آیا ۳۰ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان شرق 
اصفهان می رسد یا خیر؟ توضیح داد: این موضوع بستگی به رفتار رودخانه دارد و اگرچه در این مسیر برداشت آب کشاورزی وجود ندارد، اما از یک سو شاهد نفوذ آب داخل 
زمین هستیم و از سوی دیگر قرار بود صنایع برداشت آبی نداشته باشند، اما به تازگی گزارش شد که فوالد مبارکه دریچه های برداشت آب خود را باز کرده و از سوی دیگر میزان 

آبی نیز به داخل دریاچه قایقرانی ذوب آهن وارد می شود که این موجب رسیدن سهم کمتری آب به دست کشاورزان خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خبر داد:

افزایش سطح 
 سرمایه گذاری در
 استان اصفهان

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
اســتانداری اصفهــان گفت: در اســتان 
اصفهان بیش از ۱۶۰۰ طــرح نیمه تمام با 
پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد وجود 
دارد که با بهره بــرداری از این طرح ها، ۸۰ 
هزار موقعیت شــغلی جدید در اســتان 

ایجاد می شود.
امیررضا نقش اظهار کرد: رفع مشکالت و 
موانع واحدهای تولیدی به ویژه طرح های 
نیمه تمام صنعتی هم در دستور کار است. 
در اســتان اصفهان بیــش از ۱۶۰۰ طرح 
نیمــه تمام بــا پیشــرفت فیزیکی بیش 
از ۶۰ درصد وجــود دارد کــه برنامه ریزی 
شده است تا هرچه ســریع تر این طرح ها 
تکمیل شــده به اشــتغال زایی برسد که 
این امــر نیازمند حمایت بانک هاســت. 
با بهره بــرداری از این طرح هــا، ۸۰ هزار 
 موقعیت شغلی جدید در استان اصفهان

 ایجاد می شود.
نقش گفت: افزایش سطح سرمایه گذاری 
در اســتان یکی از مهم تریــن اهداف این 
معاونت است که رشــد اقتصادی استان 
را به دنبال خواهد داشــت. دولت در نظر 
دارد رشد اقتصادی کشور در سال آینده به 
هشت درصد برسد که با ایجاد مشوق های 
ســرمایه گذاری در اســتان امــکان پذیر 

خواهد بود.
به گفته معــاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان؛ امور اقتصادی استان 
شــامل دســتگاه های اجرایی مختلف از 
جمله اداره کل امــور مالیاتی، ســازمان 
صمت، جهاد کشاورزی، تامین اجتماعی 
و کار و رفاه اجتماعی است که وظایف آن ها 
با اقتصاد اســتان گره خــورده و معاونت 
هماهنگی امور اقتصــادی وظیفه اجرایی 
کردن سیاســت های اقتصادی دولت از 

طریق این دستگاه ها را بر عهده دارد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان گفت: خودمالکین استان اصفهان 
برای بهره مندی از تسهیالت ساخت با شرایط آسان، 
در سامانه ثمن ثبت نام کنند. امیر زاغیان درباره زمان 
آغاز و پایان ثبت نام در طرح تسهیالت خودمالکین، 
اظهار کرد: تسهیالت خودمالکی از نیمه دوم دی ماه 
در استان اصفهان آغاز شــده و تا اطالع ثانوی ادامه 
دارد، بنابراین مردم در تمام شهرهای استان اصفهان 
کــه دارای زمین بوده و برای آن پروانه ســاختمانی 

saman. اخذ کرده اند می توانند با مراجعه به سامانه
mrud.ir و ثبت نام در این سامانه از تسهیالت مقرر 
در طرح نهضت ملی مسکن )کالن شهر اصفهان ۴۰۰ 
میلیون تومان، سایر شــهرهای استان ۳۰۰ میلیون 
تومان و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان( برخوردار شوند. 
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با بیان اینکه این تسهیالت با شرایط 
آسان ارائه می شــود، گفت: خودمالکین برای اخذ 
تسهیالت ساخت نیازی به سپرده گذاری و یا خرید 
اوراق ندارند و دوران مشــارکت و بازپرداخت آن نیز 
۲۰ ساله است، همچنین پرداخت اقساط در صورت 
درخواست متقاضی پلکانی می شود.  زاغیان با اشاره 
به اینکه هر خود مالک، می تواند برای احداث تعداد 

واحدهای در دست ســاخت، وام دریافت کند، اما 
فقط یک واحد آن را می تواند بــه نام خود ثبت کند، 
گفت: خودمالکین می توانند به ازای هر واحد به طور 
مجزا تسهیالت دریافت و در مرحله فروش اقساطی 
افراد مورد نظر را برای دریافت کارت اقساط و انجام 
قســط بندی به بانک عامل معرفی کنند.وی افزود: 
این تسهیالت ۱۸ درصد بوده و ضمانت نامه پرداخت 
تسهیالت براساس ضوابط و مقررات بانک های عامل 

از آنان اخذ می شود.
زاغیان خاطرنشان کرد: برای تسهیالت ساخت خارج 
از بافت فرســوده )خودمالکین( همه ســازندگان 
حقیقی و حقوقــی می توانند از تســهیالت مذکور 

استفاده کنند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

ارائه تسهیالت برای کاهش قیمت مسکن در اصفهان

لزوم محدود کردن 
صنایع آب َبر در 

اصفهان
مدیر عامل شــرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان گفت: باید 
با اســتفاده از فناوری های برتر، 
آب َبــری صنایع را محــدود کرد. 
اصفهان با دارا بودن ۱۲ هزار هکتار 
شهرک صنعتی مقام نخست را از 

نظر تعداد و مساحت اراضی دارد.

عکس روز



جاده شهرکرد به شلمزار به صورت رفت و برگشت 
است و اکثر تصادفات در این محور به صورت رخ به رخ 
اتفاق می افتد بنابراین می توان جاده را هم یکی از علل 
تصادفات این محور دانست؛ اما تا تبدیل شدن این 
جاده به چهارخطه باید از ظرفیت این جاده استفاده 

کرد
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جاده های پرحادثه و پرتصادف همواره یکــی از پربحث ترین مباحث 
بین مردم هســتند، مردمی که روزانه از جاده ها عبور می کنند، منتظر 

برطرف سازی مشکالت و تسهیل در رفت و آمد هستند.
جاده شهرکرد-شلمزار یکی از پرحادثه ترین و به نوعی پرتصادف ترین 
جاده استان چهارمحال و بختیاری است، جاده ای که ترددهای زیادی در 
آن اتفاق می افتد و به علت ناایمن بودن، جان بسیاری از هم استانی های 
عزیز را می گیرد.این جاده که به »جاده مــرگ« در میان اهالی محلی 
شهرستان کیار معروف اســت، هفته گذشــته در حادثه ای دلخراش 
موجب فوت 3 نفر بــر اثر تصادف و مصدومیت ســایر نفرات تصادف 
شــد، اتفاقی که بار دیگر تیتر یک در میان صحبت های اهالی محلی و 

رسانه های محلی و خبری شد.

  جاده شهرکرد-شلمزار پرتصادف ترین جاده
رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری ، اظهارداشت: محور مواصالتی 
شــهرکرد-بروجن-لردگان که یک جاده ترانزیتی است، پرترددترین 

محور در استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود.
غالمعلی نوربخش  با اشــاره بــه اینکه در همه محورهــای مواصالتی 

تصادف رانندگی رخ می دهد، عنوان کرد: محور شــهرکرد به شــلمزار 
پرتصادف ترین محور استان اســت و پس از آن محور یاسوج و محور 

لردگان پرتصادف ترین محورهای استان هستند.
رییس پلیــس راه چهارمحال و بختیــاری با بیان اینکــه علت اصلی 
تصادفات جاده ای تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو است، 
عنوان کرد: طبق آمار 30 درصد تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی استان 
در محور شهرکرد به شلمزار رخ می دهد.نوربخش خاطر نشان کرد: جاده 
شهرکرد به شــلمزار به صورت رفت و برگشت است و اکثر تصادفات در 
این محور به صورت رخ به رخ اتفاق می افتد بنابراین می توان جاده را هم 
یکی از علل تصادفات این محور دانســت؛ اما تا تبدیل شدن این جاده 
به چهارخطه باید از ظرفیت این جاده اســتفاده کرد.رییس پلیس راه 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اگر این جاده چهار خطه شود ممکن 
است تعداد تصادفات منجر به فوت و جرح کاهش یابد زیرا ممکن است 
تصادف فقط با گارد باشد یا خودرو واژگون شود که تعداد فوتی کمتری 
دارد ؛اما در تصادفات رخ به رخ تعداد فوت و در درجه دوم جرح بیشتر 
است.4 خطه شدن جاده شهرکرد-شــلمزار که پرتصادف ترین جاده 
اســتان و یکی از پرترددترین جاده های استان است، مسئله ای جدید 

نیست و سال هاست این مسئله مطرح است ،اما همچنان به سرانجام 
نرسیده است.مشکالت عدیده ای از جمله نبود اعتبار، برخی مشکالت 
آزادسازی اراضی و... که بر سر راه این پروژه قرار دارد، مشخص نیست 
چه زمانی حل شــوند، مشــکالتی که نیازمند پیگیری ویژه مسئوالن 
استانی در سطح ملی اســت.مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری، پیش تر ، با اشاره به اینکه در حال حاضر پیمانکاران این پروژه 
حدود 50 میلیارد تومان مطالبه پرداخت نشده دارند، گفته بود: با توجه 
به اینکه با اعتبــارات دولتی انجام این کار ممکن بود چند ســال طول 
بکشد ما از سال گذشته در تالش هستیم تا بر اساس ماده 56 از منابع 
بانکی استفاده کنیم.حســینعلی مقصودی بیان کرد: این پروژه تقریبا 
35 درصد پیشرفت داشته که با احتساب قطعات ساخته شده می توان 
گفت پیشرفت فیزیکی کار حدود 40 درصد است. اگر اعتبار پروژه تامین 
شود این پروژه در کمتر از یک سال به بهره برداری می رسد.مدیرکل راه 
و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: آزاد سازی اراضی 
مشکل دیگری اســت که در این پروژه وجود داشت و 4تا 5 سال طول 
کشید تا اراضی شمس آباد آزاد شود. در خراجی نیز این مشکل وجود 

دارد و حدود 2 کیلومتر از محور در خراجی هنوز آزاد نشده است.

 اعمال محدودیت های کرونایی جدید در چهارمحال
 و بختیاری

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اعمال محدودیت های کرونایی در شهرستان های با 
وضعیت قرمز، گفت: در شهرستان شهرکرد فعالیت کلیه مدارس باید به مدت یک هفته غیرحضوری 

شود و مدارس در شهرستان های نارنجی به صورت نقطه ای غیرحضوری می شوند.
غالمعلی حیدری در ستاد مقابله و مدیریت بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری با اشاره به سیر 
صعودی ابتال به کرونا در اســتان، اظهار کرد: طبق گفته مسئوالن بهداشت و درمان سویه امیکرون 
بیشتر کودکان و نوجوانان را درگیر می کند و اکنون شاهد افزایش آسانسوری این ویروس هستیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: پیک ششم کرونا در ابتدای اسفندماه در استان نمود عینی 
پیدا خواهد کرد، باید بتوانیم با انجام اقدامات مورد نیاز سرعت ابتال به این سویه جدید را در استان 
کاهش دهیم، اکنون شــاهد عادی انگاری در بین مردم هســتیم که الزم است با فرهنگ سازی 
و آموزش جامعه، نســبت به تبعات پیک ششم حساس شــود.وی با بیان اینکه واکسیناسیون 
گسترده باعث کاهش مرگ و میر و بستری در پیک جدید می شود، عنوان کرد: باید مردم نسبت 
به ویژگی های ســویه امیکرون از جمله ســرعت انتقال باال و تاثیر آن بر کودکان و نوجوانان آگاه 
شوند، هدف رعایت پروتکل های بهداشــتی مراکز جمعیتی از جمله دانشگاه ها و مدارس است.
حیدری تاکید کرد: باتوجه به قرار گرفتن این اســتان در پیک جدید، مراکز بهداشتی و درمانی در 
آماده باش کامل قرار بگیرند، همچنیــن از تمامی ظرفیت ها و تریبون ها برای اغناســازی مردم 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشــتی و تزریق واکسن به ویژه دوز سوم استفاده شود.استاندار 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعمال محدودیت های کرونایی در شهرستان های با وضعیت قرمز 
کرونایی، گفت: در شهرستان شــهرکرد فعالیت کلیه مدارس باید به مدت یک هفته غیرحضوری 
شود و مدارس در شهرستان های نارنجی به صورت نقطه ای غیرحضوری می شوند. دانشگاه ها نیز 
با تصمیم مدیریت دانشــگاه می توانند کالس های خود را غیرحضوری برگزار کنند. وی ادامه داد: 
تا زمانی که از پیک کرونا عبور نکرده ایم، ادارات برگزاری جلسات را به حداقل برسانند و همچنین 
جلسات مهم با تعداد محدود برگزار شوند تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری کنیم.حیدری با انتقاد 
از رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در سیستم حمل و نقل عمومی برون شهری، یادآور شد: باید 
نظارت بر این مسئله تشدید شود، همچنین در ادارات و مدارس کسانی که واکسن تزریق نکرده اند 
برای آن ها جرائمی در نظر گرفته شود، نحوه برگزاری راهپیمایی 22 بهمن منوط به ستاد کروناست 
و مصوبات این ستاد باید به فرمانداران برای اجرا ابالغ شود.استاندار چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: مراکز درمانی به ویژه مرکز درمانی هاجر و بیمارستان تامین اجتماعی شهرکرد آمادگی الزم را 
برای افزایش موراد بستری داشته باشــند تا در پیک ششم غافلگیر نشویم، مراکز تزریق واکسن 
نیز افزایش پیدا کند.وی تصریح کرد: تاالرهای پذیرایی، سینماها، استخرهای شنا و جشنواره ها 
با ۱5 درصد ظرفیت می توانند به فعالیت خود ادامه دهند، همچنین رستوران ها بیرون بر شوند، در 

شهرهای قرمز و نارنجی نیز محدودیت های کرونایی طبق دستورالعمل هاست.
 

پرداخت تسهیالت به فعاالن حوزه گردشگری و هنرمندان 
صنایع دستی

مســئول واحد آموزش و حمایت از تولید اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
چهارمحــال و بختیاری گفت: فعــاالن حوزه گردشــگری و هنرمندان صنایع دســتی و هنر های 
سنتی برا ی بهره مندی از تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشــور می توانند از طریق مراجعه 
به سامانه my.mcth.ir برای دریافت تســهیالت بانکی اقدام کنند.مهراب محمدی خاطر نشان 
کرد: تسهیالت تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور در بخش صنایع دستی و هنر های سنتی با نرخ ۱0 
درصد و بازپرداخت 36 ماهه پرداخت می شود که دوران تنفس آن به تشخیص بانک عامل است.

بام ایرانبا مسئولان

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

حل مشکالت جاده شهرکرد-شلمزار نیازمند پیگیری مسئوالن در سطح ملی

احداث 7هزار و 325 مسکن برای مددجویان کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: در طول 43 ســال گذشته در 
استان برای مددجویان زیرپوشــش این نهاد هفت هزار و 325 واحد مسکن با 4۱ میلیارد و 200 
میلیون تومان اعتبار احداث شده است .جاسم محمدی افزود: در این مدت 3۷ هزار و 333 واحد 
مسکونی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد با اعتباری بیش از 22میلیارد و ۷00 میلیون تومان 

تعمیر، تکمیل و بازسازی شده است.
به گفته وی، این واحدهای مســکونی از محل تســهیالت کمیته امداد، کمک خیرین، تسهیالت 
بالعوض و آورده مددجویان احداث و واگذار شده است.محمدی ، با اشاره به اینکه تامین مسکن 
از مهم ترین برنامه های حمایتی از جامعه هدف زیرپوشش این نهاد در راستای محرومیت زدایی 
و ارائه خدمت مطلوب است، اظهار داشــت: برای احداث مسکن با ســپاه و بسیج مستضعفان 
تفاهم نامه منعقد شــده اســت.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ه( چهارمحال و بختیاری به 
پرداخت 46 هزار و 3۷6 فقره تسهیالت اشــتغال زایی به مددجویان زیرپوشش این نهاد اشاره 
کرد و گفت: در این مدت 5۷۷ میلیارد تومان تســهیالت اشــتغال زایی در قالب اشتغال خانگی، 
اشتغال خرد، طرح های اشتغال زایی پرداخت شده اســت.به گفته وی، در این مدت  3۷ هزار و 
300 فرصت شغلی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد ایجاد شده و این افراد از چرخه حمایت 

این نهادخارج شدند.
محمدی اظهارداشت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی جامعه هدف پنج هزار و ۱۷5 نفر 
از آموزش های فنی و حرفه ای بهره مند شدند و هشت هزار و ۷۸۷ نفر نیز کاریابی انجام شده است.

وی اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان در طول اجرای طرح های اشتغال 
زایی از زمان ارائه طرح اشتغال، تا زمان فروش و چند سال پس از اجرای طرح بازدیدهای دوره ای 
و مشاوره شغلی از طرح های اشتغال مددجویان توسط راهبران شغلی انجام می شود تا مشکالت 
اجرای طرح شناسایی و برای رفع مشــکالت احتمالی در مراحل اجرای طرح از جمله بازاریابی، 

کمبود بودجه برنامه ریزی شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: در این مدت 3۹6 هزار و 3۷۱ 
دانش آموز، 2۸ هزار و ۱۸0 دانشجو و طلبه زیرپوشــش این نهاد قرار گرفتند و برای حمایت از آنها 
بیش از 26 میلیارد تومان کمک هزینه تحصیلی و آموزشــی پرداخت شــده است و 52 هزار و ۹۱ 
دانش آموز در استان از اردوهای دانش آموزی بهره مند شــدند.وی افزود: در این مدت ۱۸ هزار و 
۹5۱ نفر از افراد بی سواد زیرپوشش این نهاد از دوره های نهضت سوادآموزی و در حوزه حمایت و 
سالمت خانواده نیز ۸4 هزار و 2۷ نفر از کمک هزینه جهیزیه و ازدواج بهره مند شدند و بیش از ۱56 

میلیارد تومان کمک هزینه جهیزیه و ازدواج به این افراد پرداخت شد.
محمدی اظهار داشت: در طول این مدت یک میلیون و 4۸۷هزار و 6۷0 نفر از خدمات بهداشت و 
کمک هزینه بهداشتی و درمانی با هزینه 53 میلیارد تومان بهره مند شدند و 2 هزار و ۱54 کودک 
نیز در طرح تغذیه کودکان زیر6 سال بهره مند شدند و بیش از ۱2 میلیارد و 200 میلیون تومان برای 

کمک به تغذیه این کودکان پرداخت شده است. 
 

آغاز ششمین مرحله رزمایش مواسات و توزیع بسته 
معیشتی در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در چهارمحال و بختیاری گفت: با همکاری گروه های 
جهادی، چهار هزار و ۸00 بسته معیشتی به ارزش 20 میلیارد ریال، در مناطق محروم استان توزیع 
می شود.محمود ابراهیمی خاطر نشان کرد :این بسته های معیشتی شامل برنج، روغن، ماکارانی 

، رب، شکر، قند، عدس و نخود است که در بین افراد آسیب دیده توزیع خواهد شد.

خبر روز

تصویب 16 طرح در 
کارگروه زیربنایی 

چهارمحال و بختیاری
سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری چهارمحال و بختیــاری گفت: 
۱6 طــرح در کارگروه زیربنایــی چهارمحال 
و بختیاری تصویب شــد. ایــن طرح ها در 
زمینه های عمرانی، خدماتی، رفاهی، ساخت 
و ساز، کشــاورزی، صنعتی، الحاق و حذف 
معبر در حریم شهر، بازنگری طرح جامع شهر 
سامان، جابه جایی هفت روستای در معرض 
خطر در شهرستان اردل و طرح توسعه پایدار 

منظومه روستایی در بخش ناغان است.
علی حیدری گوجانی تاکیــد کرد که اجرای 
طرح های توسعه پایدار منظومه روستایی در 
نقاط مختلف استان براساس سند آمایش 
سرزمینی باشــد.وی با اشــاره به افزایش 
مهاجرت از چهارمحــال و بختیاری به نقاط 
دیگر کشــور به ویژه اســتان های هم جوار 
افزود: با اجــرای طرح های اشــتغال زایی 
می توان ضمن جلوگیری از مهاجرت نسبت 
به بازگشت مهاجران به اســتان اقدام کرد. 
حیدری تصریح کرد:به همین منظور افزایش 
تراکم در برخی مناطق شــهری مانند شهر 
ســامان مورد توجه تمامی مسئوالن مرتبط 
قــرار گیرد. وی یادآور شــد: دســتگاه های 
اجرایی عضو کارگروه امور زیربنایی پاســخ 
اســتعالم های مورد نیاز را در ســریع ترین 
زمان ممکن اعالم کنند.سرپرست معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به بازنگری طرح جامع 
شهر سامان اظهار داشــت: میانگین سرانه 
فضای سبز در این شهر باالست و با توجه به 
پتانسیل گردشگری در آن، باید کاربری باغ ها 
حفظ و از تغییر کاربــری زمین های موجود 
در شهر به مســکونی، خودداری شود. وی با 
اشاره به آغاز اجرای طرح نهضت مسکن ملی 
در چهارمحال و بختیاری گفــت: در صورت 
کافی نبودن زمیــن اختصاصی برای اجرای 
این طرح، باید نســبت به شناسایی زمین 
و اختصاص بــه متقاضیان واجد شــرایط 

اقدام کرد.

اخبار افزایش 20 برابری بستری کرونایی در بیمارستان های چهارمحال و بختیاری
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: از دو هفته گذشته شاهد افزایش 20 برابری در موارد بســتری کرونا در استان هستیم و بیمارستان های استان در آماده باش 
کامل هستند.ارسالن خالدی فر با اشاره به سرعت باالی انتقال سویه امیکرون در استان، اظهار کرد: از دو هفته گذشته شاهد افزایش 20 برابری در موارد بستری کرونا در استان 
هستیم، در ابتدای ماه بهمن از درصد نمونه های سرپایی تنها ۱0 درصد موارد مثبت می شد، اما اکنون این عدد به 46  درصد رسیده است و از درصد موارد بستری در این مدت 
از پنج درصد به 20 درصد رسیده ایم.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: در حال حاضر ۱4۷ بیمار مثبت و مشکوک به کرونا در مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری 
بستری هستند، همچنین هفت بیمار بدحال در بخش های ویژه در استان بستری شده اند. باتوجه به ویژگی های سویه امیکرون باید اقدامات وسیعی در جلوگیری از شیوع این 
سویه انجام شود.وی، واکسیناسیون را از مهم ترین اقدامات در راستای افزایش مقاومت افراد در ابتال به سویه امیکرون عنوان کرد و گفت:طی هفته گذشته ۱5 هزار و 6۷0 نفر 
برای تزریق واکسن در استان مراجعه داشته اند، همچنین تاکنون یک میلیون 533 هزار دز واکسن در استان تزریق شده است.وی با اشاره به اینکه در سویه امیکرون بیشتر 
کودکان و نوجوانان درگیر می شوند، یادآور شد: در کشور در این سویه 5.4 درصد مرگ و میر مربوط به کودکان است، والدین نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای داشته باشند.

سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی چهارمحال گفت: فرونشست زمین 
در روستای مرغملک ثبت ملی نیست، اما به عنوان 
یک کنده دست ساز، دارای ارزش میراث فرهنگی 
اســت.علیرضا جیالن با اشــاره به فرونشســت 
زمین در روســتای مرغملک از توابع شهرســتان 
شهرکرد ، اظهار کرد: باتوجه به ممکن نبودن تحقیق 
و پژوهش در ایــن محل، به  دلیل ســرما و فصل 
بارش در یک اقدام فوری، نسبت به ایمن سازی و 
پرکردن محل فرونشست اقدام صورت می گیرد، از 
طرفی به محض بهبود شرایط جوی و آب و هوایی، 
تحقیق و پژوهش در خصوص فرونشست زمین در 

روستای مرغملک انجام خواهد شد.
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری افزود: پیرو 
گزارش هــای مردمی مبنی بر پیدا شــدن ســازه 
زیرزمینــی در یکی از معابر روســتای مرغملک از 
محل یاد شده بازدید و کارشناسی شد که براساس 
مشاهدات و بررسی های انجام شده این فضاهای 

زیرزمینی که در اغلب نقاط چهارمحال و بختیاری 
به کنده معروف هســتند، در زیر بافت مســکونی 
قدیمی تعداد زیادی از روســتاهای شهرســتان 
شهرکرد موجود اســت.وی ادامه داد: این سازه ها 
به صورت فضاهای اتاقک ماننــدی به طور متصل 
به هم یا منفرد به منظور سکونت اضطراری، نگهداری 
دام و همچنین مخفیــگاه برای مواقــع خطر در 
صخره های به نسبت سســت، زیرزمین، معابر و 
منازل مسکونی کنده می شــده اند.جیالن با بیان 
اینکه راه بســیاری از این فضاها به مرور پر شده و 
دوباره به صورت تصادفی و یا در اثر فرونشست زمین 
آشکار می شوند، تصریح کرد: ساخت و کارکرد این 
سازه ها در زیر بافت روستاها از نظر مطالعه تاریخ 
معماری منطقه چهارمحال و بختیاری دارای ارزش 
و اهمیت بسیاری است که نمونه های با ارزشی از 
این نوع تاکنون شناسایی و در فهرست آثار ملی نیز 
ثبت شده اند.سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
گفت: نمونه مرغملک نیز بعد از رفع خطر ریزش و 

بازگشایی معبر در فصل مناسب به همراه مجموعه 
کنده های این روستا مطالعه و در صورت در اولویت 
قرار گرفتن در فهرست آثار ملی ثبت خواهد شد، به 
این معنا که این محل ثبت ملی نیست، اما به عنوان 
یک کنده دست ساز، دارای ارزش میراث فرهنگی 
است.وی با اشاره به اینکه استفاده از این نوع سازه 
از دوران اشــکانی تا نیم قرن اخیر در ایران گزارش 
شده است، خاطرنشان کرد: نمونه آشکار شده در 
روســتای مرغملک براســاس مطالعات اولیه به 
قرون متاخر اسالمی تعلق داشته و احتمال دارد تا 

همین اواخر مورد استفاده بوده باشد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال  و بختیاری :

فرونشست روستای مرغملک، ارزش فرهنگی دارد
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مفاد آراء
11/53 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضــوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شــده توسط اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي لنجان آگهي 
ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001592 مورخ 1400/10/26  خانم مريم 
قاسمی بيســتگانی فرزند هرمز نسبت به ششــدانگ يکباب مغازه به مساحت 
39/75 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/18 
م الف: 1261421 مصطفي شمســي- رئيس اداره ثبت اســناد و امالک 

لنجان 

م
سنی

: ت
س

عک



دوشنبه 18 بهمن 1400 / 5 رجب 1443 / 07 فوریه 2022 / شماره 3465
آغاز پویش اهدای پرچم مقدس جمهوری اسالمی در اصفهان

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان گفت: سازمان تبلیغات اسالمی اقدام 
به راه اندازی پویش »سرود افتخار« در سراسر کشور و در قالب های مختلف و خالقانه ای کرده و این 
پویش در اصفهان نیز آغاز شده است.محمدحسین پسندیده اظهار کرد: این پویش با هدف تقویت 
اجرای سرود های پاتوقی و اجرا های محله ای و منطقه ای با رویکرد مردمی در دهه فجر راه اندازی شده 
که به حمایت و پخش اجرا های گروه های سرود می پردازد.مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان افزود: گروه سرود »طاها« شهرستان اصفهان نیز به همت اداره کل تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان به صورت محله ای و موردی این پویش را در سطح شهر اجرا می کنند.عالوه بر 
این پویش پرچم افتخار و دریافت هدیه پرچم برای مردم در این ایام مهیا شده تا بتوانند پرچم ایران 
اسالمی را سر در منازل خود نصب کنند.وی گفت: عالقه مندان جهت شرکت در پویش پرچم افتخار و 
درخواست هدیه پرچم می توانند عدد ۱ را به سرشماره ۳۰۰۰۲۱۲، برای ارسال عکس و فیلم های نصب 
پرچم در سردر خانه ها عدد ۲ و ارسال عکس و فیلم و عکس و تصاویر منتخب مردم برای شرکت در 

پویش سرود افتخار عدد ۳ را به سرشماره ۳۰۰۰۲۱۲ ارسال کنند.
 

 اضافه شدن واکسن رازی به سبد واکسیناسیون کرونا
 در اصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: واکسن رازی کووپارس به سبد واکسیناسیون در 
اصفهان اضافه شد. تاکنون ۸۵ درصد افراد باالی ۱۲ سال در استان اصفهان واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند این درحالی است که پوشش واکسیناســیون نوبت دوم برای این طیف سنی ۷۵ درصد 
است.واکسن رازی کووپارس نخستین واکسن تزریقی - استنشاقی پروتئین نوترکیب کروناست 
که توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی و مطابق با دستورالعمل سازمان جهانی 
بهداشت تولید می شود.موسسه تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی از اسفند سال ۱۳۹۸ کار 
ساخت واکسن را آغاز و از روش واکسن پروتئینی نوترکیب که از ایمن ترین واکسن ها است برای 
تولید آن استفاده کرد. این واکسن در زمان حاضر در سبد واکسیناسیون کشور برای افراد ۱۸ سال 
به باال قرار دارد. پژمان عقدک  گفت: ۳.۵۸ درصد افراد بین ۹ تا ۱۱ سال در اصفهان با واکسن های 
سینوفارم و پاستوکووک نسبت به کرونا ایمنی به دست آورده اند.به گفته سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان شهرستان های اردستان، برخوار، بویین میاندشت، خور، سمیرم، فریدن، فریدون 
شهر، گلپایگان، لنجان، در وضعیت زرد و مابقی شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان در وضعیت نارنجی قرار دارند.
 

جلسه مجازی »فیزیک و پیچیدگی« برگزار می شود
انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه اصفهان، جلسه مجازی با عنوان »فیزیک و پیچیدگی« 
برگزار می کند.این جلســه با سخنرانی دکتر ســامان مقیمی عراقی )دانشــکده فیزیک دانشگاه 
صنعتی شریف( چهارشنبه ۲۰ بهمن ســاعت ۱۴ برپا خواهد شد.این برنامه به مناسبت جایزه نوبل 
۲۰۲۱ فیزیک با همکاری معاونت پژوهشــی دانشکده فیزیک دانشــگاه اصفهان برگزار می شود و 
عالقه مندان می توانند با استفاده از آدرس https://meeting.ui.ac.ir/ch/phy به عنوان مهمان 
در این جلسه شــرکت کنند.جایزه نوبل فیزیک ۲۰۲۱ ، نیمی به صورت مشــترک به سوکورو مانابه 
)Syukuro Manabe( و کالوس هســلمان )Klaus Hasselmann( و نیم دیگر آن به جورجیو 
پاریسی )Giorgio Parisi( به دلیل مشارکت پییشگامانه آن ها در مورد سیستم های پیچیده اهدا 
شد.برندگان جایزه نوبل ۲۰۲۱، به دلیل مطالعات شان در مورد پدیده های آشوبناک و ظاهرا تصادفی 
به این افتخار دست پیدا کردند. سوکورو مانابه و کالوس هسلمان، اساس دانش انسان درباره آب و 
هوای زمین و چگونگی تاثیر بشریت بر آن را بنیان نهادند.همچنین جورجیو پاریسی به دلیل مشارکت 

خود در نظریه مواد نامنظم و فرآیندهای تصادفی به این افتخار نائل شد.

  وقتی حیات زاینده رود، زیبایی اصفهان را دوچندان می کند؛

جانی دوباره در رگ های شهر

نرگس طلوعی  تاثیر شگفت انگیز بازگشایی زاینده رود بر 
روح و روان مــردم اصفهــان موضوعی 
نیســت که بتوان آن را کتمان کرد.زمانی که آب در بســتر زاینده رود 
جریان دارد، شهروندان اصفهانی با حضور در کنار این رودخانه لحظات 

زیبایی را به همراه خانواده تجربه می کنند.
زاینده رود به عنوان یکی از مهم ترین رودخانه های ایران از شــهرهای 
مختلف می گذرد و  اصفهان را به دو نیمه شــمالی و جنوبی تقســیم 
می کند. پل های تاریخی بر روی زاینده رود ازجمله سی وسه پل و پل 

خواجو از مهم ترین مکان های دیدنی و زیبای اصفهان است.
این روزها همزمان با جاری شدن آب در بستر زاینده رود، حضور مردم 
اصفهان، مسافران و گردشگران در حاشــیه این رود و به ویژه در کنار 
سی و سه پل و پل خواجو و همچنین رقص پرندگان و مرغان دریایی 
در بســتر زاینده رود، زیبایی شــهر تاریخی و گردشــگری اصفهان را 

دوچندان کرده است. 
زاینده رود با حــدود ۳6۰ کیلومتر طول، بزرگ تریــن رودخانه فالت 
مرکزی ایران است که از کوه های زاگرس مرکزی سرچشمه می گیرد 

و در نهایت با عبور از کویر مرکزی ایران به تاالب گاوخونی می رسد.

بزرگ ترین رود مرکزی ایران جایگاهی عظیم در خاطرات شهروندان 
اصفهانی دارد، همان طور که هستی شــهر اصفهان به صورت تاریخی 
با حیات زاینده رود گره خورده ، فراغت شــهری شهروندان هم بدون 
درنظر گرفتن جریــان طولی و عریض زاینده رود ناممکن اســت، به 
طوری که هرچه به ذهن و خاطره های شــهری رجوع می کنیم، پیوند 
زمان های فراغت و تفرج های درون شهری خود را با کرانه زاینده رود 
به خاطر می آوریم. برای اصفهانی ها رودخانه زاینده رود و تفریحات 
در حاشیه آن یکی از اصلی ترین گزینه های فراغت محسوب شده و 
می شــود، همان طور که اگر این روزها به کرانه این رود که چند روزی 
آب در بســتر آن به جریان افتاده گذرمان افتاده باشد این مسئله به 

خوبی مشاهده می شود.
الهام احمدی، کارشناس ارشد جامعه شناسی در گفت و گو با »زاینده 
رود« درباره این موضوع می گوید: رودخانــه زاینده رود در کنار فواید 
اقتصادی و فرهنگی برای اصفهان، ســبب ایجاد حــوزه ای عمومی 
برای گسترش تعامالت اجتماعی انسان ها با یکدیگر نیز بوده است، 
این رودخانه عالوه بر ایــن که فضای تفریحی و محلــی برای گذران 
اوقات فراغت محسوب می شود، جایگاه ویژه ای را در هویت شهری 

شــهروندان اصفهانی به خود اختصاص داده است. این رود بخشی 
از هویت اصلی اصفهان را شــکل می دهد که این مسئله را می توان با 
توجه به عالئم و نمادهای مختلفی که در سطح اصفهان مشاهده می 

شود و هر کدام نشانه ای از زاینده رود با خود همراه دارد، حس کرد.
این جامعه شناس می افزاید: جاری بودن زاینده رود شادی خاصی را 
برای اصفهانی ها به ارمغان می آورد. هرکس در گذشته غم و اندوهی 
داشت کنار رودخانه می رفت وتماشای آب روان سبب می شد تا توان 
بیشتری برای مبارزه با ناراحتی هایش پیدا کند ولی متاسفانه امروزه 
طبق تحقیقاتی که صورت گرفته خشک شــدن زاینده رود خود باعث 
شیوع افسردگی و بیمارهای مختلفی  در میان شهروندان شده است، 
بیماری هایی که می طلبد مسئوالن با همت بیشتری برای بازگشایی 

همیشگی زاینده رود بکوشند.
آب در بستر زاینده رود برای کشاورزان شرق باز شده ولی همین چند 
روز کوتاه بازگشــایی هم حال وهوای خاصی به دیار گنبدهای فیروزه 
ای داده است، شــهروندان این دیار با حضور در کرانه رودخانه زاینده 
رود جان دوباره ای گرفته اند هرچند می دانند جریان گذر آب موقتی 

بوده و خیلی زود دوباره باید زاینده رود را خشک ببینند.

طبق تحقیقاتی که صورت گرفته خشک شدن زاینده 
رود خود باعث شیوع افسردگی و بیمارهای مختلفی  
در میان شهروندان شده است، بیماری هایی که می 
بازگشایی  برای  بیشتری  همت  با  مسئوالن  طلبد 

همیشگی زاینده رود بکوشند

خبرخوان جامعه

موزه صدف اصفهان؛ 
اولین موزه تخصصی 
گونه های مختلف 

دریایی
موزه صدف اصفهان اولین موزه تخصصی 
صدف ها و حلزون هــای دریایی در ایران 
اســت که عالوه بر گونه هــای موجود از 
آب های خلیج فارس، دریای عمان و خزر، 
دارای گونه های جذاب و دیدنی از دریا ها و 

اقیانوس های مختلف دنیاست. 

روایتی از عالمی که درب خانه او به روی همه باز است
فعاالن فرهنگی اصفهان در نشستی مجازی به بررسی ابعاد شخصیتی آیت ا...سید مرتضی مستجاب 
الدعواتی مشهور به آیت ا... مستجابی از علمای اصفهانی پرداختند، تاکید بر روحیه مردم داری و پهلوانی 
از جمله نکات مهم در این نشســت بود.

آیت ا...سیدمرتضی مستجاب الدعواتی 
مشهور به »مستجابی« در سال در ۱۳۰۲ به 
دنیا آمد؛ وی که از علمای سر شناس شهر 
اصفهان است، به واسطه نسبت خانوادگی 
با خاندان صدر، از جوانی رابطه ای نزدیک 
و صمیمی با امام موســی صدر داشــته 
است.روز دوم بهمن ماه بود که با انتشار 
مصاحبــه ای از وی در فضــای مجازی، 
موضوع اقامــه اذان در منازل مورد بحث 
واقع شد و در همین راستا با حضور فعاالن فرهنگی استان و کشور نشستی مجازی در این باره برگزار 
شد.احمد مقیمی، فعال فرهنگی در این نشست با بیان اینکه آیت ا... مستجابی معتقدند اذان پرچم 
اسالم است که از آن غفلت کردیم و نیاز است به آن توجه کنیم، اظهار داشت: ایشان معتقد است ما ۲ گود 
داریم، یکی گودی محراب و یکی گودی زورخانه؛ خودشان از نوجوانی در ورزش پهلوانی حضور داشتند و 
روحیات پهلوانی که در کتاب ها خوانده ایم  در او قابل مشاهده است و هرگاه درب خانه او را بزنیم درب را 
باز می کند.حجت االسالم سیدصادق ابطحی، مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان نیز در 
این نشست اظهار داشت: نیاز است که از برکات وجودی چنین علمایی نهایت استفاده را ببریم و امیدوارم 
خدا سایه آن  ها را مستدام بدارد.وی با بیان اینکه آیت ا... مستجابی از افتخارات اصفهان هستند، یادآور 
شد: سال هایی در محضر ایشان بودیم، حافظه قوی و خاطرات شان از شهید نواب صفوی و ارتباط شان 
با رهبر معظم انقالب و علمای بزرگ شیعه همه نشــان دهنده یک ذخیره بزرگ از این عالم بزرگوار 
است.ابطحی با اشاره به موضوع اهمیت اقامه اذان گفت: در واقعه عاشورا امام حسین)ع( در لحظه به 
لحظه حرکات شان شعار »ا... اکبر« را بر زبان داشتند و چه خوب است که متدینین و عالقه مندان به 

اهل بیت)ع( این شعار را زنده کنند.

آیت ا...مستجابی، پوریای ولی زمانه است
در ادامه این نشســت، اکبر پاکزاد از پیشکسوتان جهاد و مقاومت در ۸ ســال دفاع مقدس درباره 
خصوصیات اخالقی آیت ا... مستجابی اظهار داشت: هر زمانی که خدمت آیت ا... مستجابی می رسیدم 
روحیه پهلوانی، روحانی و انسان واقعی را در سرشت ایشان می دیدم.وی یادآور شد: یک بار که نزد 
ایشان رفتم دوست داشتم نزدیک او بنشینم و با خودم گفتم کاش مرا به جلو دعوت می کردند و همین 
اتفاق افتاد و کنارشان نشستم.مشاور استاندار در امور هیئت های مذهبی استان اصفهان با اشاره به 
دغدغه آیت ا... مســتجابی درخصوص اقامه اذان تصریح کرد: ۴۳ سال از پیروزی انقالب اسالمی 
می گذرد و پیشنهاد این عالم بزرگوار درخصوص پخش و اقامه اذان برکت و نورانیت را در جای جای شهر 
ایجاد خواهد کرد زیرا این مورد باعث رفاقت با خدا و ترویج روحیه پهلوانی می شود.سید رضا نریمانی، 
مداح اهل بیت در ادامه این نشست گفت: مدتی قبل با حاج منصور ارزی خدمت آیت ا... مستجابی 
رســیدیم و این دیدار، اولین دیدار آقای ارزی بود و پس از آن شیفته ایشان شدند و به من گفتند که 
علما مظلوم هستند و نیاز است آن ها را از این مظلومیت خارج کنیم.وی با تاکید بر اینکه مواردی در 
وجود علما نهفته است که اگر نزد آن ها برویم و در برابرشان زانو بزنیم، می توانیم آن ها را دریافت کنیم، 
توضیح داد:سختی هایی که در این روزها به آن دچاریم، به علت دوری از علماست و نیاز است از علما 
بخواهیم برای رفع مشــکالت دعا کنند.نریمانی با بیان اینکه نباید علما را تنها بگذاریم و نیاز است به 
آن ها سر بزنیم، تصریح کرد: در اصفهان خدا نعمت علما را در اختیارمان گذاشته است اما قدر آن ها را 
نمی دانیم، به خصوص آیت ا... مستجابی که درب خانه شان برای همه افراد در همه ساعات باز است.

وز عکس ر

 خبر روزگزارش

آغاز ثبت نام پذیرش دانش 
 آموز در مدرسه حفظ مهد قرآن 
مدیر مدرســه حفظ مهد قرآن اصفهان از آغاز 
ثبت نام و پذیرش دانش آموز در این مدرســه 
برای سال تحصیلی آینده خبر داد و اظهار کرد: 
ثبت نام در مدرســه تخصصی حفظ مهد قرآن 
اصفهان از بهمن ماه جاری آغاز شده است و تا 
خرداد سال آینده ادامه دارد. ثبت  نام کنندگان 
پس از شرکت در دوره آزمایشی استعداد یابی 
که در تابستان ۱۴۰۱ برگزار می  شود، از ابتدای 
مهر همان ســال در کالس های درس و حفظ 
شرکت می کنند.عادل درخشان  افزود: موسسه 
مهد قــرآن کریم و والیت اســتان اصفهان در 
سال ۱۳۹6 به عنوان اولین موسسه در کشور، 
مدارس تخصصی حفظ قرآن ضمن تحصیل 
را راه اندازی کرد که در طول پنج سال، نزدیک به 
۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر در اجزای مختلف 
موفق به حفظ قرآن شدند و این طرح هر سال 
با استقبال بیشتری روبه رو شد.مدیر مدرسه 
حفظ مهد قــرآن اصفهان ادامــه داد: در این 
طرح، دانش آمــوزان عالقه مند به حفظ قرآن 
در پایه های چهارم تا نهم، بدون نیاز به استفاده 
از مرخصی تحصیلی می  توانند در کالس  های 
درســی آموزش و پرورش در کنار کالس های 
حفظ شــرکت کنند و در طول یک تا سه سال 
موفق به حفظ قرآن شــوند.وی از برنامه های 
تفریحی ماهانه و نیز شــرکت در مســابقات 
مختلف قرآنی و تلویزیونی برای دانش آموزان 
گفت و افزود: به طور معمول، ماهانه یک برنامه 
رادیویی یا تلویزیونی برای دانش آموزان حافظ 
در نظر گرفته می  شود که جذابیت زیادی برای 
آنها دارد و تمرین خوبی برای اجرای برنامه ها و 
محافل قرآنی محسوب می شود. شرح مفصل 
این برنامه ها در کانال مدرسه در پیام رسان ایتا 
 eitaa.com/madrese_hefz بــه آدرس
قابل مشاهده است.درخشان، هدف از تاسیس 
مدرسه حفظ قرآن را تربیت حافظان و عامالن 
به قرآن بیان کرد و گفت: تالش شــبانه روزی 
اساتید مجموعه بر این است که در عصر حاضر، 
نوجوانان با مبانی ناب اسالمی، قرآن کریم و 
معارف اهل بیت)ع( آشنا شوند و بتوانند عامل 

به آیات و مبلغ کتاب وحی باشند.

رییس پليس راه استان  :

سرعت يکی از پارامترهاي مهم در ايمنی ترافيک است 
 رییس پليس راه استان  بیان داشت: سرعت يکي از پارامترهاي بسيار مهم در ايمني ترافيک است. اگر بخواهيم تعريفي از سرعت داشته باشيم مي شود گفت سرعت از 
نرخ حرکت و يا به عبارت ساده تر ، مسافت پيموده شده در واحد زمان اســت که يکي از عوامل مهم در بروز سوانح ترافيکي ، بي توجهي به موضوع سرعت است.سرهنگ 
اصغر زارع  افزود: عکس العمل رانندگان در مقابله با حوادث جاده اي و شرايط ترافيکي مختلف داراي زماني مشخص و طبيعي است.اگر چه اين زمان با توجه به مهارت ها 
و استعدادهاي فردي ممکن است براي افراد مختلف مقداري متفاوت باشد؛ اما به هر حال مقدار آن صفر نیست.اين مقام انتظامي گفت : بنابراين هرچه بر سرعت خودرو 
افزوده شود ، بر احتمال وقوع حادثه نيز افزوده خواهد شد .سرهنگ زارع در پايان بيان داشت : با توجه به اينکه در سرعت هاي باال راننده در ارائه واکنش مناسب به هنگام 
مواجهه با خطر ناتوان خواهد بود و افزايش سرعت عالوه بر باال بردن خطر تصادف ، بر شدت ضايعات انساني ناشي از سوانح ترافيکي نيز تاثير گذار است، به کليه رانندگان 

توصيه می شود که هميشه و در همه حال سرعت مطمئنه را رعايت کنند که شاهد حوادث جبران ناپذيري در جاده ها نباشيم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۲۷ 
طرح بهداشتی و درمانی با اعتبار حدود ۲ هزار میلیارد 
ریال در اســتان آماده بهره برداری است و همزمان با 
ایام دهه فجر افتتاح می شــود.پژمان عقدک افزود: 
این طرح ها در شهرها و روســتاهای سراسر استان 
از جمله اصفهــان، هرند، جرقویــه، کوهپایه، بویین 
میاندشــت، تیران و کرون، برخوار، شــاهین شهر و 
میمه، ســمیرم، لنجان و نجف آباد اجرا شده است.

وی برخی از طرح هــای بهداشــتی و درمانی آماده 
بهره برداری در استان اصفهان را مرکز خدمات جامع 
سالمت روستایی شــبانه روزی حسن آباد جرقویه، 

خانه بهداشــت مزرعه عرب، مرکــز خدمات جامع 
سالمت و پایگاه سالمت شهری سپاهان شهر اصفهان، 
احداث کلینیک تخصصی،» پت اسکن « و زایشگاه 
بیمارستان فارابی اصفهان، بازسازی اتاق های عمل 
و بخش استریل»CSR« بیمارستان امین اصفهان، 
احداث ساختمان براکی تراپی و رادیوتراپی بیمارستان 
سیدالشهدا)ع( اصفهان، احداث ساختمان داروخانه و 
پانسیون پزشکان افوس، اورژانس پیش بیمارستانی 
و پانسیون پزشکان بویین میاندشت، مرکز خدمات 
جامع روستایی ورپشــت تیران و کرون و ساختمان 
ستاد اداری شبکه بهداشــت و درمان شاهین شهر و 
میمه عنوان کرد.سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان اضافه کرد: مرکز ســالمت یزدان شهر نجف 
آباد، مرکز خدمات جامع سالمت و پانسیون دو واحدی 
پزشکان مهرگرد سمیرم، ستاد شبکه بهداشت و درمان 

سمیرم، آزمایشگاه مرکزی و مرکز آموزش و مشاوره 
پیش از ازدواج شهرســتان لنجان از دیگر طرح های 
آماده بهره برداری در دهه فجر امســال است.وی با 
بیان اینکه مرکز جامع خدمات ســالمت روستایی و 
اورژانس پیش بیمارستانی وزوان، مرکز جامع سالمت 
شهری گورت اصفهان، مرکز تسهیالت زایمانی هرند و 
بازسازی سه اتاق عمل و بخش استریل »CSR«در 
بیمارستان فارابی از دیگر طرح های دهه فجر بوده که 
توسط خیران ساخته شــده است، گفت: مرکز جامع 
سالمت روستایی دستگرد ۲ برخوار، ساختمان دیالیز 
بیمارستان سیدالشــهدا)ع( سمیرم و مرکز خدمات 
جامع سالمت شهری کوهپایه نیز با مشارکت خیران و 
مرکز خدمات جامع سالمت شهید سلیمانی مسکن 
مهر فوالدشهر توسط شرکت عمران فوالدشهر احداث 

شده است و در دهه فجر افتتاح می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

27 طرح بهداشتی و درمانی در اصفهان بهره برداری می شود
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»مانوئل نویر« به رکورد سنگربان افسانه ای رسید 
با برتری 2-3 بایرن مونیخ مقابل الیپزیش، مانوئل نویر موفق به کسب پیروزی شماره 310 خود 
در بوندس لیگا شــده و با رکورد اولیور کان، دروازه بان افسانه ای و مدیر اجرایی فعلی بایرن مونیخ 
برابری کرد. مانوئل نویــر در پایان این دیدار در مورد خداحافظی نیکالس ســوله از بایرن در پایان 
فصل و البته زمان خداحافظی از فوتبال صحبت کرده است. نویر گفت:»از بازی برابر الیپزیش لذت 
بردم، اگرچه قطعا ترجیح می دهم دروازه خود را بســته نگه دارم. گل اولی که دریافت کردیم کمی 
تاسف بار بود؛ اما هنوز هم می توانیم از کســب این پیروزی خوشحال باشیم. ما به شدت بازیکنان 
حریف را پرس کردیم و این برنامه بازی ما از ابتدای مسابقه بود. برای همه ما آزار دهنده است که 
نیکالس سوله قصد جدایی دارد و دل مان برایش تنگ خواهد شد. او از هوفنهایم آمده و تا رسیدن 
به اوج راهی طوالنی را طی کرد.می توان گفت که سوله در این سال ها عملکرد خوبی داشته و اینجا به 
موفقیت های بزرگی دست یافته است. حیف که سوله می خواهد مسیر دیگری را طی کند، اما ما باید 
تصمیم او را را بپذیریم. البته من  به طور کامل از سوله دور نمی شوم و او هنوز بازیکن تیم ملی است«.

 

»پیکه« در اندیشه خداحافظی زود هنگام
جرارد پیکه، یکی از بازیکنان باتجربه بارسلوناست که از ســال 200۸ در تیم بازی می کند.پیکه تا 
سال 202۴ با آبی اناری ها قرارداد دارد؛ اما ظاهرا او قصد دارد که قبل از پایان قرارداد خود با دنیای 
فوتبال خداحافظی کند.رادیو کاتالونیا اعالم کرد که پیکه قصد ندارد تا پایان قراردادش به فوتبال 
ادامه دهد بلکه تصمیم گرفته که در تابستان 2023 از دنیای فوتبال خداحافظی کند.این  بازیکن 
باتجربه بارها اعالم کرده اســت که بعد از خداحافظی از فوتبال در یک پســت اداری در بارسلونا 
مشغول به کار خواهد شد. بسیاری او را رییس آینده آبی اناری ها می دانند و به نظر می رسد که 
خود او هم چنین پستی را در نظر دارد.از ماتیاس دی لیخت و کریســتین اریکسن به عنوان دو 
گزینه جدی آبی اناری ها برای جایگزینی پیکه ســخن به میان می آید.پیکه در سال 200۸ و با 
۵ میلیون یورو از منچســتر یونایتد به بارسلونا پیوســت. او ۵۹2 بار پیراهن بارسا را بر تن کرده و 

توانسته ۵2 گل به ثمر رساند و 13 پاس گل هم بدهد.
 

خوشحالی »گواردیوال« از صعود راحت تیمش در جام حذفی
پپ گواردیوال از برد راحت تیمش در جام حذفی برابر فوالم ابراز خوشحالی کرد. در ادامه دیدارهای 
جام حذفی انگلیس، منچسترسیتی در خانه به دیدار فوالم رفت و با نتیجه ۴ بر 1 به برتری رسید. 

در این دیدار ریاض محرز الجزایری دو بار، ایلکای گوندوغان و جان اســتونز برای 
تیم پپ گواردیوال گلزنی کردند.پیش از این دیدار چلسی در خانه به دیدار پیلموث 
رفت و ابتدا غافلگیر شــد و دروازه خود را باز شــده دید ولی سزار آزپیلیکوئتا و 
مارکوس آلونســو برای این تیم گلزنی کردند تا چلســی هم به دور بعد برسد.

این یک پیروزی خوب برای سیتی بود که پس از دو هفته وقفه بین 
بازی ها به زمین آمد. گواردیوال از تالش های تیمش راضی بود 

و گفت:  من از عملکرد تیم راضی هســتم، به خصوص 
نیمه دوم. آنها یکی از تیم های خوب دســته یک 

هستند. مارکو تیمی باورنکردنی ساخته است. 
ما خیلی با بازیکنان صحبــت کردیم که چقدر 

سخت است و باید بجنگیم و بدویم و خوب دفاع 
کنیم زیرا آنها تیمی هستند که توپ را در کنترل خود دارند. 
نیمه دوم خیلی بهتر بود. فشار ما در نیمه اول خوب نبود و 

در نیمه دوم کمی هماهنگ شدیم و خیلی بهتر بودیم. 

  بازگشت مظاهری به نصف جهان؛

رشید به کمک » محرم « می آید؟!

 نبود یک دروازه بان شش دانگ در ترکیب 
 سمیه مصور

تیم سپاهان از جمله نقاط ضعفی بود که 
در عملکرد طالیی پوشان در نیم فصل اول بیست و یکمین دوره رقابت 
های لیگ برتر فوتبال کشور بســیار به چشم آمد. سپاهان که در فصل 
جاری رقابــت های لیگ برتر پیــام نیازمند را به دلیــل حضور در تیم 
پورتیموننزه از دست داده بود با دو دروازه بان جدید پا به این رقابت ها 

گذاشت.
 نیما میرزازاد، دروازه بان سابق نســاجی مازندران و کریستوفر کنت، 
دروازه بان اتریشی که البته کادر فنی طالیی پوشان دروازه بان خارجی 
شان را بر میرزازاد ترجیج دادند و از او در اکثر بازی ها استفاده کردند؛ 
امــا دروازه بان کوتاه قامت اتریشــی به هیچ عنوان نتوانســت جای 
نیازمند را برای ســپاهانی ها پر کند تا آنها به فکــر در خدمت گرفتن 
یک گلر جدید باشــند. مسئوالن باشــگاه اصفهانی در نهایت با رشید 
مظاهری به تفاهم رسیدند تا این دروازه بان که سابقه حضور در نصف 
جهان را نیز در کارنامه دارد به کمک شاگردان محرم نوید کیا در ادامه 

فصل بیاید.
رشید مظاهری بدون تردید یکی از بازیکنان خبرساز استقالل در یکی 

دو سال گذشته بوده است؛ رشید البته از ابتدای لیگ بیست و یکم که 
ماجرای رفت و برگشــت به آبی ها برایش پیش آمد، روزهای سختی 
را هم سپری کرد.او در نیم فصل گذشــته تنها در یک مسابقه به عنوان 
یار تعویضی مقابل ذوب آهن به جای سیدحســین حسینی به زمین 
رفت و بعد از آن حتی رنگ حضور در لیســت 20 نفره  آبی ها را ندید تا 
شرایط بسیار سختی را پشت ســر بگذارد. بی تردید برای گلری که در 
سال های گذشته همواره شــماره یک بوده و عادت به نیمکت نشینی 
هم ندارد، اینکه در جمع بازیکنان سکونشین باشد قابل قبول نیست 

و به همین خاطر هم او از ماه ها قبل خواهان جدایی از استقالل بود.
درباره مظاهری، بحث پیوســتنش به فوالد خوزستان داغ بود؛ حتی 
دو باشگاه استقالل و فوالد مذاکراتی را برای معاوضه رشید با یکی از 
نفرات سرخ پوشان اهوازی داشــتند ولی بنا بر اعالم مسئوالن فوالد، 
درخواست های عجیب مظاهری مانع از قطعی شدن این انتقال شد . 
با این حال رشید که سابقه خوبی در فوتبال ایران دارد،  هم چنان برای 
جدایی از جمع شاگردان فرهاد مجیدی تالش کرد تا این که در نهایت 

این اتفاق رخ داد.
مظاهری که طی روزهای گذشــته مذاکرات مختلفی را با مســئوالن 

باشگاه استقالل داشت، در نهایت در جلسه ای که با مصطفی آجورلو، 
مدیرعامل باشگاه داشت، قبول کرد که مطالباتش از باشگاه را ببخشد 
و رســما جدا شــود. در نهایت مظاهری که نمی توانســت یک طرفه 
قراردادش را فســخ کند و راهی تیم دیگری بشود، در جلسه با آجورلو 
موافقت مدیرعامل باشــگاه برای جدایی را گرفت و این قرارداد طی 

توافق دوطرفه فسخ شد.
 رشــید که  مورد توجه محرم نویدکیا، سرمربی ســپاهان قرار گرفته 
بود مذاکرات خوبی را با مســئوالن این باشــگاه  پشت سر گذاشت و 
حضورش در جمع طالیی پوشان اصفهان را نهایی کرد. مظاهری دوباره 
به شــهری برمی گردد که از آنجا در فوتبال ایــران اوج گرفت.  حضور 
چند ســاله در ترکیب ذوب آهن و درخشــش در این تیم مظاهری را 
به پیراهن تیم ملی نیز رســاند و بعد راهی تراکتور شــد و ســپس به 

استقالل پیوست.
رشید حاال امیدوار است با ســپاهان بتواند از روزهای سخت گذشته 
عبور کند و دوباره شــرایط خوب خود را به دســت آورد. مظاهری 32 
ساله بدون تردید انگیزه زیادی دارد تا بار دیگر توانایی های فنی خود 

را به رخ بکشد.

خبر روز

هافبک خالق ذوب آهن در تیررس تیم های لیگ برتری؛

»خدابنده لو« از جمع گاندوها جدا می شود؟
هافبک جوان تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان در رادار تیم های باالنشــین لیگ برتری قرار گرفته 
تا در نیم فصل دوم برای شــان به میدان برود.محمد خدابنده لو ،هافبک 22 ساله جوان و خالق 
ذوب آهن که در آغاز لیگ بیست ویکم با قراردادی به مدت یک فصل از پیکان به عضویت ذوب آهن 
درآمد و بار دیگر شاگرد مهدی تارتار شد نمایش بسیار خوبی در نیم فصل اول از خودش به نمایش 
گذاشت و تاثیر بسزایی در پیروزی های ذوب آهن داشــت.خدابنده لو پس از عملکرد قابل قبول 
خود در ذوب آهن حاال با پیشنهادات خوبی از سوی تیم های باالنشین لیگ برتر روبه رو شده و در 
آخرین روزهای نقل وانتقاالت زمستانی ممکن است با جدا شدن از جمع گاندوها نیم فصل دوم 
را در تیم دیگری سپری کند.هافبک جوان ذوبی ها از سه تیم پیشــنهاد دارد که از بردن نام شان 
معذوریم، اما آنچه به نظر می رســد عالقه این تیم ها به خدابنده لو اســت؛ حتی یکی از تیم های 
باالنشین پیشنهاد معاوضه را به ذوب آهن مطرح کرده است، اما هنوز خبری از توافقات نیست و 
خدابنده لو هم پس از یک هفته غیبت به تمرینات ذوب آهن برگشت هرچند این بازگشت تضمینی 

بر ماندن او در اصفهان و بازی برای ذوب آهن در نیم فصل دوم نیست.
 

»مهدوی کیا« و امید؛ استارت ا ز فروردین ماه 
دور جدید تمرینات تیم زیر 23 سال ایران در فیفا دی بعدی که فروردین ماه خواهد بود، آغاز می 
شود. تیم زیر 23 ســال ایران یکی از تیم های حاضر در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال ایران در 
تاشکند است که خرداد ماه با حضور 16 تیم برگزار می شــود. این مسابقات تنها به بهانه قهرمانی 
آسیا برگزار خواهد شد و در دور بعدی این بازی هاســت که تیم های برگزیده اش راهی المپیک 

خواهند شد.
 از آنجایی که نتیجه گیری در این بازی ها برای فدراسیون فوتبال مهم است، تیم ایران با تلفیقی از 
بازیکنان زیر 21 سال و زیر 23 سال در این بازی ها حاضر خواهد شد. اولین اردوی آماده سازی 
این تیم قرار بود بهمن ماه برگزار شود؛ اما با توجه به عدم آمادگی مهدی مهدوی کیا برگزار نشد. بر 
اساس خبرهای رسیده از فدراسیون فوتبال قطعا اردوی فروردین ماه به قوت خود باقی خواهد 
ماند چرا که زمان زیادی به آغاز بازی ها باقی نمانده است.حضور بازیکنان تیم زیر 23 سال ایران 
در ترکیب تیم های دسته اولی و لیگ برتری موجب خرســندی کادر فنی تیم زیر 23 سال ایران 
است به این خاطر که آنها بازیکنان را در شرایط آماده در اختیار می گیرند. اما این موضوع کادر فنی 

تیم را مجاب کرده اردوها را تنها در زمان روزهای فیفا برگزار کند.
 

سید مهدی سید صالحی: 

همه بازی های ما در مشهد، فینال است 
سرپرست تیم شهر خودرو در مورد شرایط اردوی تیم شهر خودرو گفت: چند روزی را تعطیل بودیم 
و دوباره تمرینات را از سر گرفته ایم. باید چند بازیکن به جمع تیم ما اضافه شود ولی هنوز به شکل 

رسمی چیزی اعالم نشده و باشگاه باید اعالم کند.
 در پی تقویت تیم هستیم که ان شاءا... بتوانیم در نیم فصل دوم شرایط ایده آل تری داشته باشیم 
و به کمک خداوند، امام رضا)ع(، کادر فنی و بازیکنان بتوانیــم تیم را در لیگ برتر نگه داریم. وی 
در مورد دیدار هفته هفدهم در لیگ برتر عنوان کرد: با مس رفســنجان در مشهد بازی داریم. ماه 
قبل در جام حذفی نمایش خوبی مقابل این تیم ارائه دادیم و از نظر خیلی از دوســتان مستحق 
شکست نبودیم ولی از موقعیت های مان استفاده نکردیم . مس رفسنجان تیم خیلی خوبی است 
و آقای ربیعی تیم خوبی ساخته است. سید مهدی سید صالحی افزود: تمام بازی های ما واقعا 
فینال است و محکوم به این هستیم که تمام امتیازات را در مشــهد بگیریم و تمام تالش مان را 

می کنیم که به شکل خوبی بازی کنیم.

مستطیل سبز

تصمیم »یحیی« درباره 
گران ترین خرید پرسپولیس

باشــگاه پرسپولیس با ارســال نامه رسمی به 
گل گهــر ســیرجان خواســتار جذب ســعید 
صادقــی و مهدی تیکدری شــد. جالب آن که 
سعید صادقی که ســابقه بازی زیرنظر یحیی 
گل محمدی در پدیده مشهد را هم دارد مدنظر 
سپاهان هم قرار گرفت و باشگاه اصفهانی هم 
برای جذب او به گل گهر نامه زد ؛اما این باشگاه 
سیرجانی با خواســته هر دو باشگاه مخالفت 
کرد.این درحالی بود که شنیده می شد احتمال 
بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس وجود 
دارد؛ اما این موضوع منتفی شــد. با این وجود 
یحیی گل محمدی اصرار داشت مهدی تیکدری 
پرسپولیسی شود. بازیکنی که شایعه شده بود 
باشگاه سیرجانی برای جذب او 11 میلیارد تومان 
به عنوان مبلغ رضایت نامه به تراکتور پرداخت 
کرد و با رقمی که بــه خود این بازیکن پرداخت 
شده انتقال این بازیکن حدود 20 میلیارد تومان 
هزینه داشته است!شــنیدیم مدیران باشگاه 
پرسپولیس به رغم مخالفت ســیرجانی ها و 
به خواســت یحیی گل محمدی بــه مذاکرات 
خود ادامه دادند؛ اما به جایی نرسیدند. در این 
میان اسم رضا اسدی وســط آمد. دو باشگاه 
کرمانی مس رفســنجان و گل گهر ســیرجان 
خواســتار خرید این هافبک تدافعی در نقل و 
انتقاالت نیم فصل شــدند و این مرتبه مدیران 
پرســپولیس به فکر فرو رفتند.پیشنهاد جدید 
به گل گهر ارائه شد مبنی بر اینکه رضا اسدی با 
سعید صادقی یا مهدی تیکدری معاوضه شود؛ 
اما شنیدیم جواب مسئوالن باشگاه سیرجانی 
هم قابل تامل بود: رضا اسدی را می خواهیم اما 
حاضر به معاوضه نیستیم. به جای آن حاضریم 
پول نقد بدهیم و این بازیکــن را در نیم فصل 
به ســیرجان ببریم.آخرین پیشــنهاد گل گهر 
سیرجان اما همان طور که قابل پیش بینی بود 
با مخالفت یحیی گل محمدی و مدیران باشگاه 
پرسپولیس روبه رو شــد زیرا از کمبود بازیکن 
رنج می برند.جالب آن که پــس از این ماجرا 
سرمربی پرســپولیس با نگاهی تازه و توجهی 
بیشتر به رضا اسدی در تمرینات تیمش حضور 
پیدا کرد و تصمیم گرفت نیــم فصل دیگر پای 

خرید پرسروصدای تابستانی خود بایستد!

بی تردید برای گلری که در سال های گذشته همواره 
شماره یک بوده و عادت به نیمکت نشینی هم ندارد، 
اینکه در جمع بازیکنان سکونشین باشد قابل قبول 
نیست و به همین خاطر هم او از ماه ها قبل خواهان 

جدایی از استقالل بود

فوتبال جهان

وز عکس ر

دیدار وزرای ورزش 
ایران و چین در پکن

در حاشــیه برگزاری بــازی های 
المپیک زمستانی، وزرای ورزش 
ایران و چین دیــدار کردند.در این 
دیدار کــه رضا صالحــی امیری، 
رییس کمیته ملی المپیک ایران 
هم در آن حضور داشت، دو طرف 
بر نحوه تعامل بیشــتر، گسترش 
همکاری هــا و تــداوم ارتباطات 

ورزشی دو کشور تاکید کردند.

تغییر برنامه تیم ملی شنا در پی شیوع امیکرون
مربی تیم ملی شنا در خصوص شــرایط آمادگی تیم ملی شنا اظهار کرد: شرایط شناگران خوب اســت و آنها در هر دو مرحله لیگ رکوردشکنی کردند. در مرحله 
اول مهرشاد افقری و سینا غالمپور رکورد ۵0 پروانه و 100 آزاد را شکستند و در مرحله دوم نیز هومر عباسی رکورد 100 متر کرال پشت بزرگساالن و ابوالفضل  سام 
رکورد جوانان را زدند.خشایار حضرتی در خصوص اردوهای تیم ملی شنا گفت: قرار است اردویی برای آخر بهمن داشته باشیم؛ اما شیوع کرونا باعث شده است 
برنامه های ما به تعویق بیفتد. ملی پوشان قرار است در آن اردو در تست های کمیته ملی المپیک نیز شرکت کنند. باید ببینیم شرایط چطور پیش خواهد رفت .وی 
در ادامه در خصوص مسابقات تدارکاتی تیم ملی افزود: قرار بود اواخر اسفند یک مسابقه خارجی داشته باشیم؛ اما به خاطر تعویق یک ساله مسابقات قهرمانی 
جهان)که قرار بود اواخر اردیبهشت 1۴01 برگزار شود( برنامه های ما هم تغییر کرد. اکنون اول باید به مسابقات کشورهای اسالمی و بازی های آسیایی فکر کنیم. 

مجبوریم فصل بندی  را تغییر دهیم و برنامه ها نیز تغییر خواهد کرد.

کنفدراسیون والیبال آسیا با پیشنهاد رییس فدراسیون 
والیبال ایران، تاریخ مســابقات والیبــال بازی های 
آسیایی 2022 چین را تغییر داد.بر اساس تقویم اعالم 
شده ازسوی فدراسیون جهانی والیبال و کنفدراسیون 
والیبال آســیا، تیم ملی والیبال ایران در ســال آینده 
طی سه رویداد مهم لیگ ملت ها، مسابقات قهرمانی 
مردان جهان و بازی های آسیایی 2022 چین حضور 
پیدا خواهد کرد.پیش از این قرار بود مسابقات والیبال 
مردان بازی های آسیایی از 1۹ تا 31 شهریورماه برگزار 
شــود که دو روز شــروع )1۹ و 20 شــهریورماه( این 
مســابقات همزمان با دو روز پایانی قهرمانی مردان 
جهــان در روســیه بود.محمدرضــا داورزنی، رییس 
فدراسیون والیبال در اجالس آسیای مرکزی به رییس 
کنفدراسیون والیبال آسیا پیشنهاد داد با توجه به این 

تداخل زمانی دو مسابقه قهرمانی جهان و بازی های 
آســیایی، تاریخ برگزاری مســابقات والیبال مردان 
بازی های آســیایی تغییر کند که ریتا سوبوو، رییس 
کنفدراسیون والیبال آسیا قول پیگیری این موضوع را 
داد و پس از پیگیری ها و مذاکرات داورزنی با مسئوالن 
مربوطه کنفدراســیون والیبال آسیا، شانریت دبیرکل 
کنفدراسیون والیبال آسیا با ارسال نامه ای به رییس 
فدراسیون والیبال ایران اعالم کرد که مسابقات والیبال 
مردان بازی های آسیایی از 26 شهریور تا سوم مهرماه 
برگزار خواهد شــد.بدین ترتیب مردان والیبال ایران 
در ســال 1۴01 از 17 خرداد تا دوم مردادماه در مرحله 
مقدماتی و در صــورت صعود در مرحلــه نهایی لیگ 
ملت ها 2022 حضور خواهنــد یافت.تیم ملی والیبال 
ایران پس از لیگ ملت ها در صورت نهایی شدن حضور 

ایران در جام واگنر )27 تا 2۹ مردادماه(، به لهســتان 
سفر خواهد کرد و سپس در مسابقات والیبال قهرمانی 
مردان جهان )چهارم تا بیستم شهریورماه( در روسیه 
شرکت می کند.شش روز پس از فینال قهرمانی مردان 
جهان، مسابقات والیبال مردان بازی های آسیایی از 26 
شهریورماه آغاز خواهد شد که با توجه به اهمیت کسب 
مدال طالی والیبــال این بازی ها، تیــم ملی والیبال 
مردان ایــران با تمام قوا در ایــن رقابت ها حضور پیدا 
خواهد کرد.مسابقات والیبال زنان بازی های آسیایی 
2022 چین نیز از 17 تا 2۵ شهریورماه برگزار خواهد شد.

تقویم تیم ملی در سال 1۴01؛ از خرداد تا مهرماه

حل مشکل والیبال؛ جهانی و آسیایی تداخل ندارد



دوشنبه 18 بهمن 1400 / 5 رجب 1443 / 07 فوریه 2022 / شماره 3465
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد:

کسب رتبه برتر استفاده از انرژی خورشیدی توسط شهرداری 
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان گفت: براساس ارزیابی ســازمان مدیریت صنعتی کشور 
در پنجمین جایزه ملی انرژی، شــهرداری اصفهان رتبه برتر بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در 

ســاختمان های خود را به دســت آورده 
است.مهدی بقایی اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان با تامین ظرفیــت ۶۰۰ کیلووات 
نیروگاه خورشــیدی، پیشــرو در حوزه 
بهره گیری از انرژی هــای تجدیدپذیر در 
ســاختمان های اداری به شمار می رود.
وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان با 
داشــتن بیش از یک هزار و ۵۰۰ اشتراک 
برق، بزرگ ترین مصرف کننده در بخش 
عمومی اســتان اصفهان اســت، افزود: 

ساالنه ۹۰ هزار مگاوات ســاعت برق جهت ارائه خدماتی همچون روشــنایی پارک ها و فضای سبز، 
نورپردازی ابنیه تاریخی، آب نماها و ســامانه های آبیاری مصرف می شود؛ بنابراین ضرورت دارد که 
میزان مصرف انرژی در مجموعه بزرگ شهرداری مدیریت شود.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان 
تصریح کرد: تاکنون اقدامات زیادی در زمینه کاهش مصرف انرژی و مدیریت صحیح آن صورت گرفته 
که برخی از آن ها شامل تعویض پروژکتورهای پرمصرف و اقدامات اصالحی سامانه های آبیاری است 
و مصرف این میزان انرژی الکتریکی از سوی شهرداری اصفهان به حد بهینه رسید.وی با بیان اینکه 
سال گذشته شهرداری اصفهان موفق به کسب رتبه نخست در استان و در میان کالن شهرهای کشور 
شد، افزود: استفاده از انرژی های خورشــیدی از راهکارهای مهم و اساسی در زمینه کاهش مصرف 
انرژی است.بقایی ادامه داد: در حال حاضر شهرداری اصفهان ۶۰۰ کیلووات ظرفیت نیروگاه خورشیدی 
دارد که در قالب ۳۳ نیروگاه با مقیاس متوسط و کوچک معادل سه درصد از حجم انرژی شهرداری 
را تولید می کنند.وی با بیان اینکه سیاست شورای اسالمی شهر و شهردار اصفهان در راستای افزایش 
این ظرفیت است، گفت: به دنبال این هستیم که در سال آینده این ظرفیت را به دو برابر برسانیم.معاون 
خدمات شهری شهردار اصفهان نگهداری و مراقبت از نیروگاه های موجود به صورت روزانه را از اقدامات 
مهم شهرداری برشمرد و گفت: ضرورت دارد که روند فعالیت این نیروگاه ها در بهترین وضعیت باشد.

 
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان:

پیاده راه سازی خیابان سپاه تکمیل شد
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه برای پروژه های عمرانی که در ایام دهه فجر انقالب 
مورد بهره برداری می گیرد، اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان هزینه شده است، اظهار کرد: سنگ فرش 
پیاده روها و پیاده راه سازی خیابان سپاه به عنوان آخرین بخش پیاده راه دولت خانه صفوی در شش 
هزار و ۳۸۰ متر مربع مساحت و با صرف ۱۸ میلیارد تومان اعتبار انجام شد.حسین کارگر با بیان اینکه 
در سال جاری ســاماندهی بازار اصفهان با اجرای سنگ فرش، ایمن ســازی، اجرای کانال ناکش و 
ساماندهی تاسیسات شهری، امسال در دستور کار منطقه سه قرار گرفته است، افزود: حدود چهار هزار 
و ۵۰۰ متر مربع از مساحت بازار اصفهان همچون بازارچه رنگرزها، بازارچه نو شرقی، بازار نجارها و بازار 
کفاش ها مرمت و بازسازی شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مرمت 
کتابخانه مرکزی نیز به همت این منطقه با مرمت و بازسازی گنجینه کتاب های نفیس و مرمت مخزن 
کتابخانه با بودجه پنج و نیم میلیارد تومانی اجرا شد همچنین اجرای خط پرش خیابان های عبدالرزاق 
و ولی عصر )عج(، احداث ایستگاه های اتوبوس تندروی این دو خیابان و خیابان هشت بهشت غربی 
و سنگ فرش ادامه گذر چهارباغ برای رسیدن به میدان انقالب از دیگر پروژه های سال جاری منطقه 

سه به شمار می رود.

  معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

کودکان در برنامه ریزی های شهری مشارکت داده شوند

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان   نرگس طلوعی
گفت: مشارکت کودکان در برنامه ریزی شهر، 
یکی از بهترین روش ها برای دستیابی به محیط های دوستدار کودک است.

وحید مهدویان در دومین نشست عمومی بین مدیران و ادارات شهرهای 
پایلوت دوستدار کودک از مجموعه نشست های »شهرداری های دوستدار 
کودک، درس ها و چالش ها« در ارتباط با چالش هــا و تجربیات اجرایی 
شهرداری اصفهان در فرآیند شهر دوستدار کودک، اظهار کرد: نیل به شهر 
دوستدار کودک، بدون هم افزایی سازمان ها و نهادهای دولتی، خصوصی و 
جامعه محلی میسر نخواهد بود.وی تصریح کرد: شناسایی ظرفیت های 
متعدد سازمان هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شهر دوستدار 
کودک دخیل هســتند و حمایت آنها برای تعریف اقدامات مشــترک و 
مستمر، افزایش اثربخشی اقدامات در جامعه را به همراه خواهد داشت.

رییس شورای اجرایی شهر دوســتدار کودک خاطرنشان کرد: حدود ۲۵ 
درصد جمعیت شــهر اصفهان را کودکان تشکیل می دهند؛ به همین دلیل 
برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم جهت احقاق حقوق آن ها از اولویت های 
دبیرخانه شهر دوستدار کودک است.وی افزود: در ادامه اقدامات گذشته، 
ساختار دبیرخانه شهر دوســتدار کودک در معاونت شهرسازی و معماری 

مستقر شد تا طبق اقدامات و سیاســت های برنامه ریزی شده در شورای 
اسالمی شهر، فعالیت ها پیگیری، سنجش و ارزیابی شود و انجام اقدامات 
الزم طبق تفاهم نامه مشترک دوساله بین وزارت کشور، یونیسف و شهرداری 
صورت پذیرد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
یونیسف با ابتکار شهرهای دوســتدار کودک درصدد است که از اقدامات 
شهرها و اجتماعات محلی برای تبدیل به مکان های دوستدار کودک حمایت 
کند و ذی نفعان حــوزه کودک را ترغیب به توجه بیشــتر به احقاق حقوق و 
بــرآوردن نیازهــای کــودکان و نوجوانــان و مشــارکت دادن آن هــا در 
تصمیم گیری ها کند.وی با بیان اینکه یکی از بهترین روش ها برای دستیابی 
به محیط های ایجاد شده دوستدار کودک، مشارکت کودکان و نوجوانان در 
ساخت و برنامه ریزی شهر دوستدار کودک و نیز در توسعه، طراحی پروژه ها، 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هاست، گفت: امیدواریم کشور ایران در پی 

این اقدامات در بعد ملی به عنوان کشور دوستدار کودک معرفی شود.

مشارکت، حق اساسی کودکان است
رییس اداره شهر دوستدار کودک اصفهان نیز ضمن ارائه گزارش یک ساله 
عملکرد دبیرخانه شهر دوســتدار کودک اصفهان، اظهار کرد: مشارکت، از 

حقوق اساسی همه کودکان است که در رأس آن ایجاد شهر دوستدار کودک 
قرار دارد. اسما نکویی،  افزود: مشــارکت فعاالنه کودکان، ازجمله افراد به 
حاشیه رانده شده و آســیب پذیر در حصول اطمینان از اینکه سیاست ها، 
خدمات، تســهیالت و امکاناتی که کودکان از آن ها استفاده می کنند یا بر 
آن ها تاثیر می گذارد، بازتابی از دغدغه ها، نظــرات و اولویت ها خواهد بود، 
بسیار ضروری است.رییس اداره شهر دوستدار کودک اصفهان تاکید کرد: 
بر این اساس یکی از ابعاد مهم در پایداری اجتماعی، به وجود آوردن فرصت 
مشارکت کودکان و نوجوانان اســت که تاثیر عمیقی بر رشد فردی و ذهنی 
آن ها می گذارد.وی ادامه داد: این گروه سنی در میان سایر استفاده کنندگان 
از فضاهای شهری، اهمیت بیشــتری دارند؛ زیرا در مرحله آسیب پذیرتر و 
حساس تری از زندگی هســتند و تعامل با محیط، نقش بسزایی در آینده 
آن ها می گذارد.نکویی تاکید کرد: برنامه ریزی شــهری هنگامی به معنای 
واقعی به اهداف شهر مطلوب نائل می شود که خواسته ها و نیازهای تمام 

شهروندان با توجه به اقتضای سنی مورد توجه قرار گیرد.

پیشتازی شهرداری اصفهان در ایجاد شهر دوستدار کودک
مدیر خانه کودک شهرداری اصفهان گفت: خانه کودک در اصفهان پیشینه 
قدیمی دارد و از دهه ۷۰ ســازمان فرهنگی- اجتماعی شهرداری اصفهان 
مکانی را مختص به کودکان تحت عنوان خانه کودک افتتاح و راه اندازی کرد 
که مرکز اختصاصی و برنامه ریزی در حوزه فعالیت های فرهنگی، آموزشی 
و رویدادهای ملی و بین المللی برای کودکان رده ســنی دو تا ۱۲ سال بوده 
است. زهرا کاظمی افزود: طی دو سال گذشته جشنواره ملی »کمانک« در 
سطح ملی برای کودکان برگزارشده که هدف از انجام آن، شناسایی و بروز 
استعداد کودکان در هنرهای تجسمی و مشــارکت آن ها در ارائه ایده های 
شــهری بود.مدیر خانه کودک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در ادامه 
فعالیت ها، امســال در ســطح بین المللی برای کودکان چهار تا ۱۸ سال 
جشنواره نقاشی با موضوع »شــهر من، شهر زندگی« برگزار خواهد شد که 
باعث می شود حوزه های سیاست گذار و اجرایی، برنامه های شهری را از ایده 

نقاشی کودکان و نوجوانان دریافت کنند.

لزوم مشارکت کودکان و نوجوانان در فرآیندهای شهری

غزل قصری، نوجوان عضو شورای مشــورتی کودکان و نوجوانان معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان در این نشست با تاکید بر لزوم 
مشارکت کودکان و نوجوانان در فرآیندهای شهری اظهار کرد: متاسفانه گاهی 
اوقات دست اندرکاران حوزه شهری فراموش می کنند که کودکان و نوجوانان 
می توانند چه قدرتی داشــته باشند و این قدرت نشــأت گرفته از انرژی و 
استعدادها و مهارت هایی است که در سنین کودکی و نوجوانی فوران می کند.
وی استفاده از این استعدادها و مهارت ها را در یک فرآیند درست برعهده 
خانواده ها، مدارس و سازمان های اجتماعی و فرهنگی شهری دانست و 
افزود: برای رسیدن به یک دنیای بهتر، تمام اقشار جامعه اعم از کودکان، 
نوجوانان و بزرگساالن باید مشارکت فعاالنه و همدالنه در مسائل اجتماعی 

و فرهنگی جامعه داشته باشند.

اخبار

فرماندار اصفهان: 

مشکل ساختاری، اصلی ترین مشکل بخش مرکزی است
فرماندار اصفهان با اشــاره به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله العالــی( در خصوص »جهاد 
تبیین«، اظهار داشت: یکی از ابعاد جهاد تبیین، بیان شرایطی است که در کشور داشتیم، شرایطی 
که داریم و افقی که باید به آن برسیم، از این رو ما باید آرمان ها و دستاوردهای انقالب اسالمی را 

در ایام ا… دهه مبارک فجر تبیین کنیم.
احمدی با بیان اینکه رسانه ها می توانند باعث تحرک بخشی به مسئولین شوند، تاکید کرد: رسانه 
ها بایستی عدالت رسانه ای را درخصوص جریانات مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رعایت 
کرده و واقعیت های موجود را منعکس کنند.فرماندار اصفهان افزود: رسانه ها بایستی با استفاده 
از شــیوه های مختلف باعث رقابت جدی بین کالن شــهرها و تبادل تجربیات شوند و موارد را به 

مسئوالن منعکس کنند.
وی  بر لزوم امیدآفرینی در جامعه تاکید کرد و گفت: ما باید با بیان نیازها، اقدامات صورت گرفته 
و تدابیر اتخاذ شده، در راســتای امیدآفرینی در جامعه حرکت کنیم.احمدی، اصلی ترین مشکل 
مدیریتی بخش مرکزی را مشــکل ســاختار دانســت و عنوان کرد: در بخش مرکزی حدود ۸۰ 
روستا با جمعیت باالتر از میانگین جمعیت روســتایی در قالب یک بخش وجود دارد که ان شاء 
ا… با پیگیری های الزم و طی مراحل قانونی به چند بخش مجزا تقســیم خواهد شــد.فرماندار 
اصفهان افزود:براساس بازدیدهای انجام شده از حدود ۵۰ روستای بخش مرکزی، طرح هایی 
در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حال پیگیری اســت و یک روستا را با توجه به ۳ 
اصل مشارکت مردم، همت مسئوالن و استفاده از ظرفیت های موجود به عنوان روستای نمونه و 
الگو برای دیگر روســتاها تعیین کردیم که نتیجه آن هم افزایی و تحول در عرصه های اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی، علمی، ورزشی، خدمات و ... خواهد بود.
 

کانون استان اصفهان برگزار کرد؛

 گردهمایی مربیان هنری همراه با افتتاح انجمن 
هنرهای تجسمی

 سرپرســت اداره کل کانون اســتان اصفهان ، حرکت جهادی و انقالبــی را کار مربیان  کانون و به 
خصوص مربیان هنری دانست که برای سرمایه های انقالب اسالمی که همان کودکان و نوجوانان 

هستند بتوانند با ابزار هنر اهداف انقالب را به آنها بشناسانند .
 نسرین باباپور با توجه به شعار ســال که از طرف مقام معظم رهبری بیان شده است که همان » 
سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها «اســت، با تاکید بر انجام وظایف ذاتی مربیان هنری 
به شیوه آرمانی و جهادی برحرکت عظیم تولید محتواهای هنری با شاخص های فنی و مطلوب 
اشاره کرد و خواهان ایجاد بستری مناسب هم در فضای مجازی و هم حضوری برای آینده سازان 
این انقالب اسالمی شکوهمند شد .باباپور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :باید در 
مراکز کانون هر چیزی که مانع حرکت عظیم خدمت به کودکان و نوجوانان و حضور آنها در عرصه 
های مهارت آموزی ، مطالبه گری و تفکر نقادی و انقالبی است، برداشــته شود و با پشتیبانی از 
تولید برنامه های مناسب ، فضایی امن برای اعضا و خانواده های آنها فراهم کنیم .سرپرست اداره 
کل کانون استان اصفهان به آسیب های دوران کرونا برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و خواهان 
برنامه ریزی مدون ، علمی و کاربردی برای کودکان و نوجوانان در دوران کرونا و پســا کرونا شــد 
.در ادامه این گردهمایی مربیان هنری به بیان دیدگاه ها ، نقطه نظرات ، پیشــنهادات ، انتقادات 
و راهکارهای مناسب برای بهبود شــرایط پرداختند و سرپرست کانون استان ، مسئول حراست ، 
مسئول امور مالی ، رییس امور اداری وکارشناسان هنری به سواالت مربیان پاسخ دادند .تقدیر 
از فعالیت های شــش ماه  مربیان هنری فعال و افتتاح انجمن هنرهای تجسمی ، پایان بخش 

گردهمایی مربیان هنری بود.

خبر روزخبرخوان

طراحی و ابالغ بیش از 330 
طرح در شهرداری اصفهان

مدیرکل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: امسال با توجه به تغییر و تحوالت در 
شهرداری، سعی کردیم وقفه ای در امور جاری 
تهیه طرح ها ایجاد نشود.سعید کورنگ بهشتی 
با بیان اینکــه از ابتدای ســال جاری تاکنون 
بیش از ۳۳۰ طــرح تهیه و بــرای اجرا ابالغ 
شده اســت که امیدواریم تا پایان سال تعداد 
کل طرح ها از ۳۸۰ طرح بیشــتر شود، افزود: 
از این تعداد، حدود ۹۰ مــورد طرح بازنگری 
و مابقی طرح های جدیــد و ۲۳۵ مورد طرح 
ترافیکی مانند پیاده روسازی، خیابان سازی، 
تقاطع های غیرهمسطح و میادین بوده است.

مدیر کل دفتر فنی و طراحی شهرداری اصفهان 
ادامه داد: ۴۷ مــورد طرح خدمات شــهری از 
جمله پارک ها، فضای سبز، ساماندهی حاشیه 
مادی هــا و پروژه هــای آبرســانی و ۲۸ مــورد 
طرح فرهنگی همچون احــداث مجموعه های 
فرهنگی و ورزشی ابالغ شده است.وی در رابطه 
با طرح های فرهنگی، خاطرنشان کرد: از جمله 
این طرح ها، احــداث ۱۵ مرکز فرهنگی اســت 
که احداث مجموعه فرهنگی در شــهرک شهید 
کشوری واقع در منطقه شش، مجموعه فرهنگی 
پردیس موســیقی در منطقه پنج، بهسازی باغ 
بانوان پردیس واقع در منطقه ۱۳، احداث بازیکده 
در محله حصه واقع در منطقه ۱۴ و احداث زمین 
ورزشی در بوستان مدافعان حرم واقع در منطقه 
۱۱ از جمله ایــن طرح هاست.کورنگ بهشــتی 
تصریح کرد: از جمله طرح های بخش خدمات 
شهری می توان به احداث مخازن چشمه کساره 
در منطقه هشت، توســعه سکوی بارگیری زباله 
واقع در منطقه ۱۴، احداث آتش نشانی در خیابان 
الهور واقــع در منطقه چهار، ســاماندهی مادی 
نیاصرم و طرحی مبنی بر ایجاد چاه های جذبی در 
سطح شهر برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر و 
تقویت آبخیزداری سفره های آب زیرزمینی اشاره 
کرد.وی با اشاره به طرح های ترافیکی، ادامه داد: 
احداث تقاطع آیت ا... غفــاری واقع در خیابان 
زینبیه شمالی، احداث زیرگذر در ورودی تقاطع 
خیابان اندیشه، کندروی شمالی خیابان استقالل 
و بازنگری و اصالح بخشی از رینگ چهارم واقع در 

منطقه پنج شهرداری از جمله این طرح هاست.

برگزاری 
دوازدهمین 

جشنواره فیلم 
فجر اصفهان

چهلمین جشنواره فیلم فجر 
و دوازدهمین جشــنواره فیلم 
فجر اصفهان با اکران ۱۶ فیلم 
در دو پردیــس ســینمایی 
سیتی سنتر و ســاحل به طور 
همزمان ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در 

حال برگزاری است.

وز عکس ر

شهردار اصفهان مطرح کرد:

هوشمند سازی شهر از سال آینده
شهردار اصفهان گفت: نخستین موضوع در نظر گرفته شده در الیحه بودجه شهر اصفهان، هوشمند سازی و ایجاد شهر الکترونیک است.علی قاسم زاده اظهار کرد: 
باید به سمت الکترونیکی شدن شهر گام برداریم، در این راستا از سال آینده آرام آرام بسیاری از خدمات شهری که موردنیاز شهروندان است از طریق سامانه های 
الکترونیکی ارائه خواهد شد، به گونه ای که میزان مراجعه مردم به شهرداری به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند.شهردار اصفهان افزود: با الکترونیکی شدن 
خدمات، امکان خطا و سوءاستفاده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و عالوه بر این شفافیت مالی نیز رقم می خورد زیرا در سامانه می توان مشاهده کرد که مردم 
برای چه موضوعی هزینه پرداخت  و فاکتور دریافت می کنند.وی گفت: از نیمه نخست سال آینده سامانه ای الکترونیکی راه اندازی و پروانه ساختمانی به صورت 
الکترونیکی صادر می شود و در این راستا تا پایان سال اغلب خدمات شــهرداری از طریق سامانه قابل انجام خواهد شد.خدمات اصلی مورد نظر مردم تاکنون 

الکترونیکی نبوده است از این رو آنها خواستار شفافیت به ویژه در خصوص پرداخت هزینه خدمات شهرداری هستند.

 یک پژوهشــگر حوزه میراث فرهنگــی اظهار کرد: 
زیارتگاه رقیه خاتون نوش آباد، یک بنای ارزشمند از 
دوره قاجاری است که شامل هفت ایوان و دو بقعه، 
شبستان، صحن، باغچه، اتاق و مضافات می شود.

محمد مشــهدی نوش آبادی افزود: ایــن زیارتگاه 
از دو بقعه تشکیل شــده که بقعه غربی معروف به 
بقعه شــاهزاده ابراهیم به ایوانی مشرف بر مسجد 
متصل و بنای شمالی غربی با سبک گنبد و آجرکاری 
زیبا نیز بقعه رقیه خاتون اســت کــه ظروف نفیس 
چینی دوران قاجاری و صفوی کارشــده در زیر گنبد 
بقعه زیبایی زیر گنبد را دوچندان کرده اســت.این 
پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: مردم 
برای حاجت بچه دار شدن از قدیم االیام شمایل هایی 
از گهواره )ننو( و کودک را نذر این بقعه می کنند که از 
حیث مردم شناسی شایسته توجه است.مشهدی 

نوش آبادی تاکیــد کرد: متولــی زحمت کش این 
زیارتگاه، خانواده شهید نوش آبادی اگرچه خدمات 
زیادی در حفظ و نگهداری بنا کشیده و بخش هایی 
را نیز مرمت کرده اند، اما به علت فقدان نظارت فنی، 
این بنا دستخوش تغییر بی ضابطه شده و نبود اعتبار 
مالی، باعث تخریب بخش هایی از بنا شده است و 
بیم تخریب بخش های باقی مانده می رود.رییس 
پیشین مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان گفت: 
داالن ورودی شــرقی و اتاق بغل آن اخیرا تخریب 
و ســقف گنبد رقیه خاتون و ایوان اصلی در معرض 
تخریب اســت، در حالی کــه کل بنــای زیارتگاه و 
سقف ها احتیاج به مرمت و حفاظت دارد.مشهدی 
نوش آبادی افزود: پرونده ثبتی این زیارتگاه توسط 
اداره میراث آران و بیدگل به اداره کل اصفهان ارسال 
شده است و مسئوالن باید با پیگیری ثبت اضطراری 

اثر، حفاظت و مرمت این بنای باصفا و ارزشــمند را 
وجهه همت خود قرار دهند تا به نحو شایسته جبران 
مافات شود.شهر نوش آباد از جمله مناطق باستانی 
و تاریخی اســتان اصفهان و کشور اســت که آثار و 
ابنیه های تاریخی به جای مانده از دوره های ساسانی 
و سلجوقی، مغول، صفوی و قاجار را در دل خود جای 
داده که از حدود یک صد اثر این شهر، تاکنون ۳۰ اثر در 
فهرست میراث ملی ثبت شده است .بنابر شجره نامه 
موجود، نسب امامزادگان رقیه خاتون و ابراهیم که 
خواهر و برادر بوده اند، به حضرت امام موســی بن 

جعفر)ع( می رسد.

یک پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی:

زیارتگاه رقیه خاتون نوش آباد، نیازمند ثبت و مرمت است

عکس: ایمنا
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کانادا گرچه دومین کشور پهناور دنیاســت، اما بسیاری از 
خارجی ها هنوز چیز زیادی از آن نمی دانند. بســیاری از ما 
چیزهایی درباره ســیروپ افرای کانــادا و عالقه مردمش 
به ورزش هاکی شــنیده ایم؛ اما چیزهای بسیار جالب تری 
درباره این کشور وجود دارد که هر کسی از آن ها باخبر نیست.

کانادا یک سایت فرود بشــقاب پرنده دارد: سن پل، شهر 
کوچکی در استان آلبرتای کانادا، اولین سایت فرود بشقاب 
پرنده دنیا را در خود جای داده است. این سایت یک پایگاه 
پهناور اســت که به منظور ایجــاد مکانی بــرای فرود آدم 
فضایی ها بنا شده اســت. این پایگاه در دهه 1۹60 ساخته 
شــد، زمانی که اکتشــافات فضایی برای نخستین بار آغاز 
شد و حتی به یک کپســول زمان مجهز است که قرار است 
در دهه 2060 میالدی گشوده شود.با این حال، ساخت این 
پایگاه معنایی به مراتب تاثیرگذارتر از این ها دارد. کانادایی ها 
واقعا انتظار ندارند آدم فضایی ها یک روز در این پایگاه فرود 
بیایند، بلکه این بنا مظهری از آغوش باز و پذیرا بودن آن ها 
در برابر هر کسی است که ممکن اســت پا به این سرزمین 

بگذارد.
مردم با ادبی دارد: بسیاری از افراد، کانادایی ها را مردمانی 

بسیار مودب می دانند و این باور از عذرخواهی زیاد آن ها به 
وجود آمده است. درست هم هست؛ در حقیقت، در استان 
انتاریوی کانادا، دولت یک »الیحه عذرخواهی« به تصویب 
رسانده که می گوید عذرخواهی یک شخص در دادگاه لزوما 
به معنــای پذیرش گناه از ســوی او نیســت و فقط عادت 

اوست.
 کانادا یکی از باالترین نرخ های مهاجرت در دنیا را دارد: 
خارجی بودن در کانادا امر غیرمعمولی نیســت. بر اساس 
آمارها، بیش از 20 درصد جمعیت کانادا متولد کشــورهای 
دیگر دنیا هستند. گرچه مهاجرت به این کشور کار ساده ای 

نیست، اما افراد زیادی موفق به این کار شده اند.
 کانادا یکی از باســوادترین کشورهای دنیاست: در سال 
201۹ کانادا رکورد باالیی در رابطه با تعداد کانادایی های دارای 
تحصیالت دانشــگاهی به ثبت رســاند کــه 73 درصد از 
کانادایی های 25 تا 34 سال بود. کیفیت آموزش در کانادا 
تحسین فراوان کارشناسان را به دنبال داشته و آن را یکی از 

بهترین ها در دنیا عنوان کرده اند.
در کانادا مسابقات وان سواری برگزاری می شود: مسابقه 
وان سواری در کانادا از حدود دهه 1۹60 هر ساله در ماه ژوئیه 

برگزار می شود. این مســابقه یک رویداد بزرگ است که به 
دلیل محبوبیتش در میان مردم، اقالم یادگاری ای هم ویژه 
آن تولید شــده اســت.هر کســی می تواند در این مسابقه 
شرکت کند، به شرط اینکه یک وان داشته باشد و در محدوده 
سنی مشخص شده برای شرکت کنندگان باشد. البته بتواند 
نزدیک به 60 کیلومتر را با وان حمــام روی آب طی کند. هر 

ساله بیش از 100 نفر در این مسابقه شرکت می کنند.
پلیس به کسانی که عمل خوبی مرتکب شوند برگ تشویق 
می دهد: برخی کالنتری هــا در کانادا بــرای جوان ها برگ 
تشــویق صادر می کنند تا آن ها را ترغیب بــه انجام کارهای 
خوب کنند. این ایده از اقدام ابتکاری یک مامور پلیس شکل 
گرفت که سال ها سابقه خدمت داشت. او معتقد بود جوان ها 
باید تشویق شــوند و بدانند که کارهای خوب شان از چشم 
پنهان نمی ماند چون این کار باعث می شود آن ها مسئولیت 

پذیرتر و واکنش گراتر باشند.
کانادا نرخ جرم نسبتا پایینی دارد: کانادا در مجموع کشور   
امنی برای زندگی و ســفر محســوب می شــود. به عالوه، 
پایتخــت آن، اوتاوا، یکی از پایین تریــن نرخ های جرم در 

کانادا را دارد.

آشپزی

ساالد اندونزی
مواد الزم: هویج 2 عدد، خیارشور 4 عدد، ذرت نصف 

پیمانه، کالباس نصف پیمانه، کلم برگ قرمز یک پیمانه، کلم 
برگ سفید 2 پیمانه، نخود فرنگی نصف پیمانه، سس مایونز نصف 

پیمانه، کشمش پلویی به اندازه دلخواه، نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی
 طرز تهیه:  ابتدا هویج ها را بخارپز می کنیم .برگ کلم های سفید و قرمز را می شوییم و 

روی تخته ریز با برش های نازک و رشته ای خرد می کنیم و یا با رنده قسمت درشت یا ریز 
آن رنده می کنیم. نخود فرنگی ها را اگر تازه پاک کرده اید بشویید و در قابلمه ای آب بریزید و 

کمی نمک بپاشد و 10 دقیقه بگذارید با حرارت متوسط خوب پخته شوند. ذرت را نیز مانند نخود 
فرنگی در شیر جوش بریزید و با کمی آب بگذارید به مدت 5 دقیقه بپزد. در کاسه ای بزرگ 
کلم سفید و قرمز خرد شده را به همراه ذرت و نخود فرنگی کنسروی یا پخته شده بریزید.

 هویج های بخار پز شده را روی مواد رنده می کنیم. خیار شور ها را در ظرفی می گذاریم و با رنده 
قسمت متوسط و یا بزرگ آن رنده می کنیم تا در ساالد مشخص باشد و آب اضافه آن را خارج 

می کنیم.  کالباس را نیز با قسمت درشت رنده می کنیم و یا روی تخته با چاقو نازک و 
رشته ای برش می دهیم و به همراه کشمش پلویی به مواد ساالد اضافه می کنیم 

و نمک، فلفل سیاه و سس مایونز با مواد مخلوط می کنیم تا کامال با 
سس آغشته شود. مواد را در ظرف مورد نظر می ریزیم و سلفون 

می کشیم و به مدت یک الی 2 ساعت در یخچال 
قرار می دهیم تا خنک شود.

حقایق خواندنی درباره کشور کانادا 

حضور متفاوت هوتن شکیبا در فیلم کوتاه »ارفاق« بازی فریبا متخصص در فیلم »در مدت معلوم 2« 
محمدرضا مقدسیان، منتقد سینما در یادداشتی به فیلم کوتاه »ارفاق« 
به نویسندگی و کارگردانی رضا نجاتی که در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر حضور دارد، پرداخت.یکی از برجسته ترین ویژگی های فیلم 
»ارفاق«، حضور هوتن شکیبا در این فیلم است؛ هوتن شکیبا را همه 
مخاطبان سینما، تئاتر و تلویزیون می شناسند. نظر شخصی من این 
است که شکیبا هنوز جایگاهی که باید و شاید در سینمای ایران در ازای 
ویژگی ها و توانایی ها و لیاقتی که دارد، پیدا نکرده است. 

بازیگران اصلی فیلم سینمایی »در مدت معلوم 2«  به کارگردانی رویا 
شریف و تهیه کنندگی سید محسن جاهد و رویا شریف با حضور بازیگر 
فرانسوی مری کاترین ماسون تکمیل و از فردا کلید می خورد. این 
فیلم به بررسی معضالت جوانان از سن بلوغ تا رسیدن به سن ازدواج 
می پردازد و در واقع تلنگری به مراجع رسمی و غیررسمی است که راه 
حل مناسب و مدونی براساس دین، فرهنگ و نظام برای این گروه سنی 
ترسیم نکرده اند.

14 طرح گازرسانی با هزینه ای بالغ بر622 میلیارد و 765 میلیون ریال در 
دهه فجرســال جاری افتتاح و تا پایان ســال جاری به بهره برداری خواهد 

رسید و عملیات اجرایی دو طرح نیز آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، سید مصطفی علوی، 
از بهره برداری 7 طرح بزرگ گازرســانی به صنایع اســتان اصفهان، در دهه 
فجر ســال 1400خبرداد و افزود: این طرح ها شامل؛گازرســانی به شرکت 
فوالد آپادانا در شهرستان شــهرضا، نصب و راه اندازی سیستم مانیتورینگ 
45 ایســتگاه CGS/TBS و عمده در اصفهان، گازرســانی به 120 گلخانه 
روستای مبارکه، گازرسانی به ۹ گلخانه در شــهرقلعه سرخ فالورجان، بهره 
برداری از خط تغذیه گلخانه هاشم در شــهر علویجه، گازرسانی به مجموعه 
مرغداری های شــهر کمشــچه و بهره برداری از خط تغذیه شهرک صنعتی 

ورزنه هستند.
وی، با اشاره به اینکه دوطرح گازرسانی در شهرضا اعم از واحدهای تولیدی 
منطقه چغاد و شبکه گذاری شــهرک صنعتی جمبزه و همچنین نصب و راه 
اندازی کنتورهای آلتراســونیک ایستگاه فوق عمده اســتان تا پایان سال 

جاری به بهره برداری خواهد رسید، تصریح کرد: در این طرح های صنعتی، 
واحدهای تولیدی زیادی از جمله؛ مرغداری ها، گلخانه ها، دامداری ها و...

در سطح استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اعالم اینکه، روستای خان سنجد از 
توابع شهرستان اصفهان و روستای لشکر کوه از توابع شهرستان اردستان نیز 
در دهه فجر امسال گاز دار خواهند شد، گفت: برای گازرسانی به این روستاها 

بالغ بر 8 میلیارد ریال هزینه شده است.
علوی، بهره برداری از ســاختمان پســت امداد شهرک شــهید کشوری با 
اعتباری بالغ بر 4 میلیارد ریال و  گازرسانی به فاز دوم شهرک عالمه امینی 
هرند را از دیگر پروژه های آماده افتتاح در ایام دهه فجر سال جاری عنوان 
کرد و اظهار داشت: به لطف خداوند متعال وتالش کارکنان این شرکت، بار 
دیگر شاهد دستاوردهای جدید و تحقق آرمان های انقالب اسالمی ایران و 

تحول در شهرها و روستاهای محروم خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین به آغاز عملیات اجرایی خط 
16 اینچ ایستگاه صنعتی  شهر بادرود نطنز، اشاره کرد و گفت: در این پروژه 
حدود ۹کیلومتر خط تغذیه 16 اینچ، یک ایســتگاه TBS به ظرفیت 10 هزار 
متر مکعب  و یک ایستگاهCPS  جهت گازرسانی به شهرک صنعتی بادرود 

همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب کلنگ زنی خواهد شد.
وی، همچنین در خصوص عملیات اجرایی خط 6اینچ کارخانه کاشی ساالر 
نایین، دیگر پروژه دهه فجر امسال، افزود: برای این پروژه نیز حدود 20 متر 
شبکه توزیع و یک ایستگاه TBS با ظرفیت 2هزار و 500 متر مکعب احداث 

خواهد شد. 
علوی، با  اشــاره به توزیع  ســاالنه حدود 22میلیارد متر مکعب گاز طبیعی 
درسطح استان و بهره مندی ۹۹.5 درصد جمعیت استان اصفهان از نعمت 
گاز طبیعی خاطر نشان کرد: تمام رســالت و تالش کارکنان این شرکت بهره 
مندی 100 درصدی جمعیت اســتان در هرســه بخش خانگــی، صنعتی و 

عمومی است.

به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی، محمد حسام رحیمی مدیر دفتر مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان ، فرشــته صبایی رییس روابــط عمومی به همراه 
تعدادی از اعضای روابط عمومی و شورای پایگاه بسیج این مجموعه از رویداد 
نمایشــی مثبت 44، در خانه انقالب اصفهان شرکت کردند.مستند نمایشی 
مثبت 44 ، در قالب برنامــه ای ترکیبی با عناصر تصویر، صوت، نور، ســایه 
بازی، نمایش، ســیر تاریخ انقالب و... طراحی شده که به مدت 7 شب از 12 

تا 18 بهمن ماه در خانه انقالب اسالمی برگزار می شود و آیتم های مختلفی را 
از دوران طاغوت تا ظهور حضرت مهدی )عــج( به نمایش می گذارد. از جمله 
آیتم های برنامه رویداد نمایشی ورود امام)ره( و شکنجه های زمان طاغوت، 
مدافعان حرم، مدافعان سالمت و دفاع مقدس است که در قالب های بازی 
نور و صوت اجرا می شود. هدف این رویداد نمایشی، جشن تولدی برای آغاز 

چهل و چهارمین سال انقالب اسالمی است.

امروزه تولید و مصرف فوالد، یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها و 
جوامع به  شمار می رود. زندگی روزمره بشر با فوالد آمیخته شده و صنایع فوالدی 
در سازندگی، بازسازی و توسعه کشور سهم مهمی را ایفا می کنند. صنعت فوالد 
در هر کشور به عنوان صنعت مادر شناخته می شود و تمام فعالیت های اقتصادی 
و رشد و توســعه هر کشــور به این صنعت استراتژیک وابســته است. یکی از 
دستاوردهای مهم پیروزی انقالب اسالمی توسعه صنایع فوالدی و به ویژه احداث 
شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور است. در همین 
ارتباط  ایراسین گفت وگویی با بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایران و مدیرعامل اسبق شرکت فوالد مبارکه انجام داده که در ادامه می خوانید.

یکی از دستاوردهای مهم پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، شرکت فوالد 
مبارکه است. این موفقیت چه ثمراتی برای کشور داشته است؟

پاسخ به این پرســش نیازمند مرور تاریخی قبل و پس از احداث شرکت فوالد 
مبارکه است. پیش از احداث شــرکت فوالد مبارکه ورق مورد نیاز به کشور وارد 
می شد و همین باعث شده بود که صنایع وابسته به ورق نتوانند در کشور توسعه 
یابند چراکه تامین مواد اولیه این صنایع به واردات وابســتگی داشت و صنایع 
پایین دستی توجیه اقتصادی نداشتند. امروزه توسعه صنایع باالدستی و پایین 
دستی در کشور و اشتغال زایی مســتقیم و غیرمستقیم در این صنایع، مرهون 
توسعه صنایع فوالدی و به ویژه احداث شــرکت فوالد مبارکه در کشور است. با 
ظهور شرکت فوالد مبارکه شاهد این هســتیم که صنایعی نظیر خودروسازی، 
لوله و پروفیل و لوازم خانگی در کشور توسعه چشــمگیری یافت چراکه مواد 
اولیه این صنایع در داخل کشور از ورق های باکیفیت شرکت فوالد مبارکه تامین 
شد. از سوی دیگر شرکت فوالد مبارکه با احداث شرکت های فوالدی در مناطق 
کم برخوردار کشور تحقق صنعت فوالد به وسعت ایران را به منصه ظهور گذاشت 
و تاثیر توسعه شرکت فوالد مبارکه در تمام نقاط کشور بر اشتغال زایی، ارزآوری، 
میزان صادرات و تولید ناخالص داخلی، GDP، بر کســی پوشــیده نیست که 
همه این دستاوردها از ثمرات پیروزی انقالب در بخش صنعت فوالد به ویژه با 

راه اندازی شرکت فوالد مبارکه است.

اعالم شده که ابرپروژه »نورد گرم دو« شرکت فوالد مبارکه به زودی آغاز به 
کار خواهد کرد. این اتفاق مهم را چطور ارزیابی می کنید؟

کشور نیازمند ورق های فوالدی است و شرکت فوالد مبارکه تنها صنعت فوالدی 
اســت که می تواند ورق های متنوع و مورد نیاز بازار کشور را تولید کند. قطعا نورد 
یک و طرح سبا به تنهایی نمی تواند نیاز کمی و کیفی کشور به ورق را تامین کند. 
ضرورت ابرپروژه نورد گرم دو، در این نکته مســتتر است که ورق های تولیدی 
شــرکت فوالد مبارکه از نظر عرض پاســخگوی برخی از صنایع نیست. پروژه 
نورد گرم2 عالوه بر تبدیل شــمش مازاد در شرکت فوالد مبارکه به ورق با ارزش 
افزوده باالتر، به عدم وابستگی به واردات منتج می شود و همچنین به صادرات 

محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال کمک می کند.

شما به پروژه نورد گرم دو در راستای تحقق تولید ورق با ارزش افزوده باال 
اشاره کردید؛ از آنجا که چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی 

چنین استراتژی را پیش گرفته اســت، اهمیت پروژه نورد گرم دو شرکت فوالد 
مبارکه در تولید ورق با ارزش افزوده باال چیست؟

تولید ورق با ارزش افزوده باال هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی ورق و هم از 
نظر تولید ورق های عریض مهم است و توسعه ابرپروژه نورد گرم دو می تواند به 

تحقق این مهم در صنعت فوالد کشور یاری برساند.

امروزه بزرگ ترین ریسک در بازار فوالد کشور به حوزه انرژی مربوط می شود 
و با تداوم محدودیت انرژی اعم از گاز و برق شاهد کاهش تولید صنایع فوالدی 
خواهیم بود. شما به عنوان رییس انجمن فوالد ایران برای رفع این مانع مهم چه 

پیشنهادی دارید؟
متاسفانه امروزه شاهد کم توجهی به تامین انرژی به صنایع فوالدی هستیم که 
شاید علت آن را بتوان در عدم اهمیت به استراتژیک بودن صنعت فوالد در کشور 
دانست. جایگاه دهم ایران در جهان با تولید 30 میلیون تن نشان دهنده مسیر 
توسعه این کشور است و اگر ظرفیت ده میلیون تن که بالقوه است، بالفعل شود 
جایگاه ایران در تولید فوالد به ششم در جهان می رسد. به غیر از چین که جایگاه 
اول را با یک میلیارد تن فوالد در جهان دارد مابقی کشورهای برتر زیر 50 میلیون 
تن فوالد تولید دارند و با یک خیز می توانیم در صدر کشورهای تولیدکننده فوالد 
قرار بگیریم و تحقق این امر شدنی است؛ چراکه سرمایه گذاری های اولیه انجام 
شده است و به راحتی ایران می تواند جایگاه خود را به ششمین و هفتمین کشور 
تولیدکننده فوالد در جهان ارتقا دهد. صنعت فوالد عالوه بر تامین نیاز داخلی و 
ممانعت از واردات توانسته است پس از پتروشیمی به ارزآوری کشور به ویژه در 
ایام تحریم کمک کند. متاسفانه کم توجهی به صنعت فوالد را می توان در وزارت 
صمت و به ویژه در وزارت نفت و نیرو یافت چراکه تامین انرژی گاز و برق صنایع 
فوالدی به این دو وزارتخانه مربوط می شــد که به علت کمبود سرمایه گذاری با 
مصرف در بخش خانگی این صنایع فوالدی هســتند که باید تاوان دهند بدون 
این مالحظه که اثرات تورمی آن در نهایت دامان بخش خانگی را می گیرد. این 
نکته را هم در نظر بگیرید که 30 میلیــون مترمکعب گاز در بخش صنعت فوالد 
مصرف می شود که کمتر از 5 درصد مصرف کشور است. اعمال محدودیت انرژی 
به صنایع فوالدی به بهانه تامین بخش خانگی هیچ توجیه کارشناسی ندارد و نیاز 

است دولت نگاه خود را به این موضوع تغییر دهد.

در چهل و سه سالگی انقالب صورت گرفت؛
آغاز بهره برداری 14پروژه گازرسانی دراستان اصفهان

به مناسبت دهه فجر انقالب انجام شد؛
حضور کارکنان مخابرات اصفهان در رویداد نمایشی مثبت 44

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
فوالد مبارکه، صنعت پیشرو و ارمغان انقالب اسالمی است

چاپخانه: نشر فرهنگ   آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
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