
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

چهارشنبه 20 بهمن  1400 
07 رجب   1443
09 فوریه  2022

 شماره 3467   
8 صفحه

سال سیزدهم
قیمت: 3000 تومان

نگهداری از تاسیسات شهری بر اساس استانداردهای روز دنیا؛

پشت  پرده زیبایی اصفهان
 نایب رییس اتحادیه میادین 

میوه و تره بار اصفهان:

 هیجان خرید 
سیب زمینی میان مردم 

زیاد شده است

اصفهان میزبان جام جهانی 
کشتی پهلوانی و ورزش های 

زورخانه ای می شود

آغاز عملیات احداث ۵ پروژه 
بزرگ با سرمایه گذاری بیش 
از 40 هزار  میلیارد تومانی 

فوالد مباركه

5

 صادرات با قوطی و گونی!

3

7

8

3

3

6

8

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

قانون، مدافع کشاورزان 
اصفهان است

7

 تقاضای خارجی ها یا گرانی مواد اولیه بسته بندی؟

3

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده یک مرحله ای
شركت توزيع برق 
شهرستان اصفهان

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق 
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

شماره مناقصه 
تجدید شده 

شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

بارگذاری 
و تحویل 

پاکات

بازگشائی 
اسناد 

ارزیابی 
کیفی

مبلغ تضمین

40014087-12000093905000014

بــرق  و  نیــرو  انتقــال 
رســانی بــه متقاضیــان 
)درخواست های مردمی در 
قالب رفع حریم و جابجایی 
تاسیسات،روشنایی و...( 
خ بزرگمهر،خ جی،خ الله،خ 
معراج و...در محدوده امور 

برق منطقه 4 اصفهان(

1400/11/201400/11/271400/12/071400/12/08727.000.000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه عمومی تجدید شده یک مرحله ای به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز شنبه1400/12/07 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان سروش- 

حدفاصل خ آل خجند و حکیم شفایی– کوچه شــهداد– امور برق منطقه 4– طبقه 2– دفتر امور تحویل نمایند. به پیشنهادهایی كه بعد از مهلت مقرر بارگذاری 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
 http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت  اینترنتی شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 32299313  اداره مالی و اداری امور برق منطقه4 و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات 

این مناقصه با شماره تلفن: 32299001 اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

 https://www.eepdc.ir مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکت ها برای خود محفوظ می دارد.

شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، ازآخرین 

اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء كمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاكات آزاد می باشد.

به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد. 

سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

تاکید استانداراصفهان 
به بازگشایی ها؛

 مدارس نباید 
تعطیل شود

روایتی از کشف »کنده« زیرزمینی در 
روستای مرغملک؛

فرونشستی که سازه های 
تاریخی را نمایان کرد

4

نهنگ ها در شهر
نمایشــگاه »شــما چیزی شــنیده اید؟« با 
مجموعه آثاری از ژینوس تقی زاده در گالری 
امروز اصفهان برپا شده تا این جمله بیهقی را 
به یادمان بیاورد: »و زمانه به بیان فصیح آواز 

می داد، لکن کس نمی شنود«.

به مناسبت دهه فجر؛

بیش از 320 طرح شرکت برق اصفهان به 
بهره برداری رسید

 مدیر مخابرات منطقه اصفهان در آیین افتتاح پروژه های 
شرکت مخابرات ایران خبرداد:

بهره برداری از2091 طرح مخابراتی در استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه 10 بهمن  1400 
27 جمادی الثانی   1443

30  ژانویه  2022
 شماره 3458   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تاالب گاوخونی در آستانه حذف از کنوانسیون رامسر؛

خسارت خشکسالی

امام جمعه اصفهان: 
توقیف اجناس یک مغازه دار ، 

مبارزه با قاچاق کاال نیست

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی چهارمحال:

روند شیوع کرونا در 
چهارمحال و بختیاری 

افزایشی است

پویش کمک اصفهانی ها 
به سیل زدگان 3 استان 

آغاز شد

پس از بارش های اخیر؛

تنها 13 درصد از حجم 
 سد زاینده رود پر 

شده است

وقتی در بر همان پاشنه 
قبل می چرخد و امیدی 
به ساماندهی بازار خودرو 

نیست؛

مرگ تدریجی 
یک رویا!

وقتی خرید و فروش کفش های دست دوم 
رونق می گیرد؛

دستان خالی، پاهای خسته
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نمایشگاه تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشی در اصفهان برگزار می شود

جشن های دهه فجر با کمک 
مردم سامان بخشی می شوند

خطر بیخ گوش قلب تاریخی  اصفهان
هشدار جدی برای شبکه تارعنکبوتی برق؛

فرمانده انتظامی استان خبرداد:
 انهدام باند

  6 نفره سرقت
 مسلحانه از منازل

م
سنی

: ت
س

عک

عالیم رایج امیکرون

  آبریزش بینی

 سینه درد عطسه گلودرد

سردرد خستگی

عالیم رایج امیکرون

دمرییت روابط عمومی 
گاه علوم زپشکی شهررکد دانش

آگهی مزایده امالک مازادبر نیاز بانک ملی ایران  استان اصفهان

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   : مزایده            مزایده دستگاه اجرایی .       مزایده گر ، مزایده شماره 20000011۹5000005 مربوط 

به اموال غیر منقول بر مبنای قیمت پایه مزایده ، با وضعیت موجود و به صورت نقدی ، متصرف دار و غیر متصرف دار به فروش برساند. 

متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به پایــگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ســاعت 8:00 صبح  مورخ 

1400/11/11 تا ساعت 13:00 مورخ 1400/11/14 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا ساعت 14:00 مورخ 1400/11/24 پیشنهاد قیمت 
خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاری نموده و سواالت احتمالی خود 

را در زمینه اموال مورد مزایده ، با شماره تلفن 32247380 )واحد امالک اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان( مطرح نمایند. 

توضیحات : 
1- بانک ملی ایران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.

2- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.

4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر ، جهت 

شــرکت در مزایده نســبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشــخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء 

الکترونیکی، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن 41934 – 021 تماس حاصل نمایند . 

5- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل 5 % قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست به یکی از دو روش پرداختی تصریح 

شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110490056006 به نام اداره امور شعب بانک ملی 

استان اصفهان واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

6- کلیه پاکتهای حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ســاعت 10:00 مورخ 1400/11/25 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد 

بازگشایی و از طریق آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 

7- در خصوص امالک متصرف دار ، به برنده مزایده وکالتنامه کاری جهت انجام امور قانونی اعطاء گشته و کلیه هزینه های مربوط به 

اخذ استعالم در ارتباط با نقل و انتقال ، تنظیم وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار می باشد. 

8- با توجه به اعالن قبلی بانک مبنــی بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالک ، بانک از پذیرفتن هــر گونه اعتراض از متقاضیان ، معذور 

می باشد. 

9- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار بوده و هزینه های مذکور می بایست بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انقعاد قرارداد نقدا 

در وجه بانک واریز گردد.

10-  در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدی است.

11-  کلیه اموال مشمول فروش نقدی با قیمت پایه مزایده بوده و امالک متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه به فروش می رسد و بانک هیچ 

گونه مسئولیتی در قبال تخلیه آن ندارد. 

12- بازدید از کلیه امالک الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد . 

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان اصفهانم الف: 1269503 

نوبت اول
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افشای سند پروژه »بن سلمان« برای تغییر هویت عربستان
یک سند برنامه های مشکوک »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی را در خصوص پیشبرد سکوالریزاسیون 
جامعه محافظه کار سعودی و تغییر تدریجی هویت کشور حرمین شریفین در راستای چشم انداز 2030 را 
فاش کرد.به گزارش سعودی لیکس، این سند نشان می دهد که محمد بن سلمان در جلسه شورای وزیران 
دستوراتی را به وزارت امور اسالمی و هیئت ارشاد صادر کرد تا برنامه هایی را موسوم به »تساهل فکری« در 
عربستان آماده کند.سند فاش شده مدیرکل شعبه این وزارتخانه در منطقه مدینه نشان می دهد که محمد 
بن سلمان در زمان معاونت خود در شورای وزیران عربستان دستور تهیه برنامه هایی را صادر کرده که آن 
را »تساهل فکری در عربستان« می نامد. این برنامه ها را برای اجرای چشم انداز 2030 نیاز دانسته است. 
بر اساس این سند فاش شده، کسانی که به امور دینی مرتبط هستند از سوی محمد بن سلمان موظف 
شده اند که مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر را محدود کنند. به نظر می رسد این امر پس از پیشنهاد 
لغو استقالل کمیته امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. در سند فاش شده آمده است که هدف 

محمد بن سلمان آزادی پوشش و رفتار و همچنین دوری تدریجی از افراط گرایی است.
 

محبوبیت »پوتین« در آمریکا
نتایج اخیر نظرسنجی موسسه یوگاو نشان می دهد که آمریکایی ها رییس جمهور روسیه را قدرتمندتر 
از جو بایدن می دانند و والدیمیر پوتین از لحاظ قدرت نزد مردم این کشور از رییس جمهوری آمریکا 
محبوب تر است.به گزارش نشریه نیوزویک، 30 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی یوگاو، بایدن 
را یک رهبر قدرتمند توصیف کردند در حالی که ۵۷ درصد معتقد هستند پوتین رهبری قوی تر است. 
نظرسنجی یوگاو از یک هزار و ۵00 شهروند بزرگسال ایاالت متحده بین 2۹ ژانویه تا ۱ فوریه 2022 )۹ 

تا ۱2 بهمن( تهیه شده است.
 

ادعایی درباره وجود یک پایگاه نظامی در مرز چین با کره شمالی
یک اندیشکده آمریکایی در واشنگتن مدعی است از طریق تصاویر ماهواره ای یک پایگاه نظامی در نزدیکی 
مرز چین با کره شمالی را شناسایی کرده است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن مدعی 
است براساس گزارش دریافتی از تصاویر ماهواره ای از پایگاه هو جونگ نی در استان چاگانگ کره شمالی 
که در 2۵ کیلومتری مرز چین و 2۸0 کیلومتری از شمالی شــرقی پیونگ یانگ واقع شده، یک پایگاه 
نظامی کشف شده که احتماال محلی برای انبار و استقرار موشک های بالستیک جدید کره شمالی است. 
به گفته خبرگزاری رویترز، در گزارش این اندیشکده آمده است: پایگاه موشکی هو جونگ نی احتماال به 
اندازه یک هنگ مرزی مجهز موشک های بالستیک قاره پیمای کره شمالی را در خود جای داده است.این 
اندیشکده در ادامه تاکید می کند: هو جونگ نی یکی از حدود 20 پایگاه موشک بالستیک در کره شمالی 
است که پیونگ یانگ هرگز در مورد آن ها سخنی نگفته است. این پایگاه ها حدود 20 سال قبل ساخته 
شده اند و از آخرین پایگاه های نظامی در این کشور است که اخیرا بسیار مجهز شده است. مارتی ماینرز، 
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از اظهارنظر در مورد جزییات تصاویر ماهواره ای از این پایگاه مرزی خودداری 

کرد. وی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: آمریکا از پیشرفت های موشکی کره شمالی کامال آگاه است. 
 

تصمیم انگلیس برای اعزام ۳۵۰سرباز دیگر به لهستان
در بحبوحه تنش میان ناتو و روسیه، انگلیس تصمیم گرفت 3۵0 سرباز دیگر را به لهستان بفرستد.»بن 
واالس« وزیر دفاع انگلیس روز دوشنبه در دیدار با »ماریوسز بالچزک« همتای لهستانی خود اعالم 
کرد که کشورش 3۵0 سرباز دیگر را به لهستان می فرستد تا به تقویت جناح شرقی ناتو در پی بروز تنش 
بر سر اوکراین کمک کنند.وزیر دفاع انگلیس گفت: در راستای حمایت از روحیه همبستگی و کمک 
به یکدیگر در برابر چالش های مختلف، 3۵0 سرباز دیگر را به لهستان اعزام خواهیم کرد.بن واالس 
افزود: این نیروها عالوه بر ۱00 مهندس نظامی که قبال اعزام شده بودند، در لهستان مستقر خواهند شد.

خبر روز

کنعانی مقدم:

 آمریکا باید تضمین الزم 
به ایران ارائه دهد

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: جمهوری 
اسالمی ایران، خواســتار تضمین الزم و کافی 
از سوی آمریکاست و تا زمانی که تحریم های 
ظالمانه علیه ملت ایران ملغی نشود، ایران زیر 
بار هیچ توافقی نخواهد رفت.حســین کنعانی 
مقدم با اشــاره بــه ســنگ اندازی های رژیم 
صهیونیســتی در مذاکرات وین گفت: از آغاز 
مذاکرات وین، رژیم صهیونیستی به همراهی 
برخــی از کشــورهای هم پیمانش بــه دنبال 
سنگ اندازی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین 
بود تا فعالیت های هسته ای ایران را زیر سوال 
ببرد.این کارشناس مســائل منطقه ای افزود: 
رژیم صهیونیســتی همواره تــالش می کند تا 
مذاکرات به سمتی برود که ایران از حق قانونی 
خود برخوردار نشــود و فشــارهای حداکثری 
بر روی ایــران ادامه پیــدا کند.کنعانی مقدم 
با بیان اینکــه اگر غربی ها به دنبــال به نتیجه 
رســیدن مذاکرات هســتند، باید به مطالبات 
ایران پاســخ مثبت بدهند، گفــت: جمهوری 
اســالمی ایران همواره اعالم کرده که به دنبال 
توافق پایدار و قابل اتکا است لذا این مقامات 
غربی، به خصوص آمریکایی هایی هستند که 
باید تصمیم سیاســی خــود را بگیرند و اجازه 
البی گری رژیــم صهیونیســتی را ندهند.وی 
تاکید کرد: ایران و سایر کشورها اصرار دارند که 
آمریکایی ها باید برای اینکه مجددا نقض توافق 
نکنند، تضمین کافی و الزم را ارائه دهند تا ایران 
بتواند به راحتــی از مزیت های اقتصادی وین 
بهره مند شود. این کارشناس مسائل غرب آسیا 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران در طول این 
مدت، حسن نیت خود را ثابت کرده و حال نوبت 
مقامات غربی است که تصمیمات الزم را در این 
خصوص اتخاذ کنند و با لغو تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ایران، حسن نیت خود را در وین نشان 
دهند.وی با اشــاره به در جریان مذاکرات قرار 
دادن کشورهای منطقه ای توسط ایران، گفت: 
هرچه کشــورهای منطقــه را در این خصوص 
همراه خود کنیم، موانــع کمتری ایجاد خواهد 
شد و نشان دهنده این است که ما می خواهیم 
آنها را در مسیر درست و در کنار خود قرار بدهیم.

رهبر انقالب در دیدار فرماندهان نهاجا:

آمریکا امروز از جایی ضربه می خورد که هرگز آن را محاسبه نکرده است
در ســالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امــام خمینی)ره( در 
۱۹ بهمن ۱3۵۷، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از فرماندهان 
نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، آن بیعت شگفتی ساز را یک نقطه عطف 
خواندند و با تاکید بر اینکه عامل ماندگاری، استمرار و اثرگذاری آن حرکت 
بزرگ و تاریخ ساز یک کار رسانه ای و روایت صحیح آن ماجرا براساس یک 
قاب هنرمندانه بود، گفتند: امروز نیز مقابله با تهاجم دشــمن برای تحریف 
واقعیت ها، دستاوردها، پیشرفت ها و اقدامات حماسه آمیز نظام اسالمی 
نیازمند یک حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت فریضه فوری و قطعی 
جهاد تبیین است.حضرت آیت ا... خامنه ای در ابتدای این دیدار با اشاره به 
محدود بودن تعداد حضار به علت شرایط نامساعد کرونا، گفتند: من همواره 
مقید به رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی و عمل به توصیه های پزشکان 
هستم و در استفاده از ماسک اصرار دارم ، چند ماه قبل نیز نوبت سوم واکسن 
را دریافت کردم.ایشــان خطاب به مردم توصیه کردند هر آنچه پزشکان و 
متخصصان در زمینه رعایت شیوه نامه ها صالح می دانند، عمل کنند.حضرت 
آیت ا...خامنه ای سپس با اشاره به حرکت تاریخی نیروی هوایی در بیعت با 
امام)ره( خاطرنشان کردند: اگرچه نسل کنونی نیروی هوایی در آن روز حاضر 
نبوده؛ اما همه کســانی که در نیروی هوایی با احساس مسئولیت فعالیت 
می کنند، در افتخار و فضیلت آن روز شــریک هستند، چرا که آن حرکت در 
واقع بیعت با آرمان ها و جهاد مقدســی بود که امام)ره( فرمانده مقتدر آن 
بودند، بنابراین آن حرکت معنوی ادامه دارد و همه کســانی که در مسیر آن 
آرمان ها قرار دارند، در آن حرکت سهیم هستند.رهبر انقالب اسالمی یکی از 
ویژگی های مهم آن حرکت بسیار تاثیرگذار را »تشخیص نیاز لحظه« از جانب 
افســران و همافران نیروی هوایی و انجام آن اقدام هوشمندانه براساس 
بصیرت برشــمردند و گفتند: این حرکت همچنین نشــان داد محاسبات 
آمریکا و رژیم منحوس پهلوی، غلط بود و از جایی ضربه خوردند که تصورش 
را نمی کردند.حضرت آیت ا... خامنــه ای در بیان مهم ترین نکته درس آموز 
آن رویداد تاریخی افزودند: اگر نیروهای جبهه حق و اســالم، در هر میدان 
جهادی اعم از جهادهای نظامی، علمی، تحقیقاتی و سایر عرصه ها، حضور 
فعال، موثر و امیدوارانه داشــته باشــند و از جالل و جبروت ظاهری طرف 
مقابل نهراسند، قطعا محاسبات دشــمن غلط از آب درخواهد آمد زیرا این 
وعده تخلف ناپذیر الهی است.ایشان خاطرنشان کردند: امروز نیز محاسبات 
آمریکایی ها غلط از آب درآمده و در حال ضربه خوردن از جایی هستند که قبال 
تصورش را نمی کردند که آن هم از طرف رؤسای جمهور خودشان است یعنی 
رییس جمهور قبلی و فعلی آمریکا با اقدامات خود عمال دست به دست هم 

داده اند که باقی مانده آبروی آمریکا را هم ببرند.
رهبر انقالب اسالمی در بیان عمق داشــتن حرکت آن روز نیروی هوایی به 
اســتمرار آن پس از انقالب در عرصه های مختلف اشــاره کردند و افزودند: 

تشکیل جهاد خودکفایی نیروی هوایی در همان روزهای اول انقالب، خنثی 
کردن توطئه ها و کودتا در برخی پایگاه ها و اقدامات برجسته نیروی هوایی در 
دوران دفاع مقدس، همه نشانگر آن است که حرکت ۱۹ بهمن ۵۷ براساس 
عمق و روحیه بصیرت شــکل گرفته بود و به همین علت در نیروی هوایی و 
ارتش شهیدان برجسته ای همچون صیاد شیرازی، بابایی، ستاری، کالهدوز، 
فکوری و فالحی چهره نمایاندند.حضرت آیت ا... خامنه ای یکی از دالیل این 
عمق و بصیرت در نیروی هوایی را ارتباط نزدیک آنها در دوران رژیم طاغوت 
با مستشاران آمریکایی و مشاهده دیکتاتوری، تسلط و فساد اخالقی آنها 
ارزیابی و خاطرنشان کردند: حضور آمریکایی ها در ارتش ایران داستان غم 
انگیزی است که احتماال نســل جوان از آن اطالعی ندارد اما یک نمونه آن، 
استفاده چند باره آمریکا و انگلیس از ارتش ایران برای سرکوب ملت های 
مظلوم بود که این یکی از خیانت های رژیم پهلوی به ارتش و ملت ایران و 
همچنین جنایت در حق ملت های دیگر است.رهبر انقالب با تاکید بر اهمیت 
»جهاد تبیین«، عکس منتشر شــده از بیعت همافران با امام خمینی)ره( 
را نمونه ای از اثر ماندگار کار تبیینی برشــمردند و گفتند: عامل ماندگاری و 
اثرگذاری آن حادثه تاریخ ساز و تحول آفرین، همان قاب تصویر هنرمندانه ای 
بود که با امکانات رسانه ای محدود آن روز منتشر شد و این نشان دهنده اثر 
بی بدیل روایت گری درســت از حوادث است.ایشــان با اشاره به گسترش 
انواع رسانه ها در بسترهای مختلف، سیاست قطعی رسانه های معاند اسالم 
و ایران را تحریف واقعیت ها با به کار بســتن دروغ های حرفه ای دانستند و 
افزودند: آنها برای اجرای این سیاست، با بزک کردن چهره زشت و فاسد رژیم 

طاغوت و پوشاندن خیانت های آنها، حتی به دنبال تزیین و آرایش تصویر 
سراپا جنایت ساواک هســتند و در مقابل، با مخدوش کردن چهره انقالب 
و امام بزررگوار، پیشــرفت ها، حقایق و نقاط مثبت انقالب را کامال کتمان و 
نقاط ضعف را صدها برابر بزرگ نمایی می کنند، بنابراین در مقابل این تهاجم 
رســانه ای، جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است.حضرت آیت ا... 
خامنه ای ،دیکتاتوری رسانه ای را یکی از انواع دیکتاتوری قدرت های غربی 
با وجود ادعای آزادی بیان آنها خواندند و با اشاره به مصادیقی از آن همچون 
حذف نام و عکس شهید سلیمانی در فضای مجازی خاطرنشان کردند: آنها 
هر کلمه و تصویری را که با سیاست های غربی معارض باشد، ممنوع االنتشار 
می کنند و در مقابل از همین فضا برای تخریب اسالم و جمهوری اسالمی، 
اســتفاده حداکثری می کنند.ایشــان در مقابل این واقعیت تلخ، وظیفه 
همگان به ویژه مسئوالن و متولیان رسانه ملی و صاحبان انواع رسانه ها را به 
میدان آمدن و روایت صحیح پیشرفت ها و خدمات بزرگ انقالب دانستند و 
افزودند: کارهای بزرگ و حماسه آمیزی در طول این چند دهه در عرصه های 
گوناگون همچون اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی، بهداشت و درمان، 
صنعتی، دینی و فرهنگی، دیپلماسی و سیاسی، دفاعی و امنیتی رقم خورده 
؛ اما به علت کم کاری ها انعکاس و خبر چندانی از این اقدامات حیرت آور در 
مجموعه رسانه ای کشــور وجود ندارد، در حالی که هر یک از آنها سرفصلی 
برای جهاد تبیین است.رهبر انقالب گفتند: نباید گذاشت بعضی از مشکالت 
اقتصادی و معیشتی بر روی این پیشرفت ها و حماسه ها گرد و غبار بنشاند 

و آنها را از چشم مردم دور کند و به فراموشی سپرده شود.

روزنامه حامی دولت: 

کاوه مدنی در اجالس ضد ایرانی صهیونیست ها شرکت نمی کند
روزنامه جوان نوشت: وب سایت سازمان صهیونیستی اتحادیه ملی برای دموکراسی )NUFDI( اعالم 
کرد نشستی را با حضور چهره های ضدایرانی برگزار می کند. در این نشست عالوه بر حضور ضدانقالب، دو 
عضو سابقه کابینه ترامپ نیز سخنرانی خواهند کرد. الیوت آبرامز، نماینده سابق آمریکا در امور ایران و نیز 
برایان هوک از جمله حاضران در این همایش خواهند بود. اگر چه برگزاری نشست های ضدایرانی با حضور 
گروه های تجزیه طلب و برانداز با هزینه مراکز امنیتی غربی اتفاقی غیرعادی تلقی نمی شود، اما حضور 
یک چهره ویژه در این نشست باعث واکنش شدید کاربران شبکه های اجتماعی شده است. در پوستر 
مربوط به این همایش از »کاوه مدنی« به عنوان یکی از سخنرانان این همایش نام برده شده است. کاوه 
مدنی پیش از متواری شدن از ایران معاون یکی از بخش های استراتژیک سازمان محیط زیست در دولت 
روحانی بوده است.اما مدنی نوشته است که در نشست صهیونیست ها در NUFDI شرکت نخواهد کرد.

 

پیش بینی رییس سازمان اطالعات سپاه از زمان محو اسراییل
رییس سازمان اطالعات سپاه گفت: دشمن همه  تالش خود را برای انجام خرابکاری ها در داخل کشور 
در دستور کار قرار داده که انســجام دستگاه های اطالعاتی در دوره  جدید، اشــراف اطالعاتی و مقابله با 
سرویس ها و عناصر آن ها را افزایش خواهد داد.حجت االسالم حسین طائب ،رییس سازمان اطالعات 
سپاه در نخستین همایش اطالعاتی سه جانبه وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه پاسداران و سازمان 
اطالعات فرماندهی انتظامی، گفت: مردم چهل و سومین بهار آزادی را در شرایطی جشن می گیرند که افول 
هژمونی آمریکا را شاهد هستیم و برآورد برخی سیاست مداران و تحلیل گران این است که اسراییلی حتی 
رژیم صهیونیستی ۸0 سالگی خود را نخواهد دید. لذا دشمن همه  تالش خود را برای انجام خرابکاری ها 
در داخل کشور در دستور کار قرار داده که انسجام دستگاه های اطالعاتی در دوره  جدید، اشراف اطالعاتی 

و مقابله با سرویس ها و عناصر آن ها را افزایش خواهد داد.
 

 اگر راست می گویند برجام را آتش بزنند و زندگی مردم را 
رنگین کنند

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: من بارها در مجلس هم به این آقایان گفته ام. یک 
تعداد از این برادران پشت تریبون ها می گفتند برجام نیم ساعته تصویب شد، برجام خیانت است و اصال 
مطالعه نکرده اند؛ ولی االن می گویند ما فقط برجام را می خواهیم و چیز دیگری نمی خواهیم. اگر راست 
می گویند آتش بزنند و سفره مردم را رنگین کنند. البته نباید این کار را بکنند برای اینکه مردم با مشکالت 
عدیده ای مواجه خواهند شد. زندگی و معیشت مردم روز به روز دارد بدتر می شود و این به خاطر نگاه و 

رفتار ما و اختالف بین گفتار و عملکرد ماست.
 

قرارمان این نبود
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: درست است که انقالب و نظام جمهوری اسالمی برای ایران، رها شدن 
از استعمار و استقالل را تامین کرده و در زمینه های صنعتی، دفاعی و پزشکی پیشرفت های قابل قبولی 
به ارمغان آورده، ولی این پیشرفت ها فقط در صورتی ارزشمند هستند که مردم طعم عدالت را بچشند و 
شاهد تبعیض و فساد نباشند. وضعیت موجود را نباید به این یا آن دولت نسبت داد ولی تمام کسانی که در 
چهار دهه گذشته در قوای سه گانه و در جایگاه های مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا و تقنین و 
قضای مسئولیت داشتند باید بدانند که در پدید آمدن آن سهم دارند.همه باید بپذیرند که قرار نبود در نظام 
جمهوری اسالمی فاصله طبقاتی بیشتر شود به طوری که عده ای در اشرافی ترین کاخ ها زندگی کنند و از 
سر سیری در حراج تهران ۱۵0 میلیارد تومان برای اثری که به قول آن صاحبنظر هنرشناس اصال چیزی 

نیست پول خرج کنند و ۱0 میلیون خانواده زیر خط فقر زندگی کنند.

کافه سیاست

بین الملل نمایش پرچم چین بر فراز میدان آزادی چرا کار غلطی بود؟
محسن امین زاده در روزنامه اعتماد نوشت: مقارن شــروع دهه فجر انقالب، بنای میدان آزادی که در واقع بنای سمبلیک پایتخت ایران است، با تاباندن تصویر 
پرچم جمهوری خلق چین در کنار پرچم جمهوری اسالمی ایران نورانی شد.چنین اقدامات فرهنگی در روابط میان کشورهای دوست پیشینه های متنوعی دارد. 
این نوع اقدامات به طور اصولی، همواره بر اساس توافقات رسمی میان دولت ها یا شهرداری پایتخت ها یا شهرهای بزرگ به عنوان عمل متقابل و همکاری های 
فرهنگی انجام می شود. در چنین توافقاتی مناسبت مورد نظر و جزییات و زمان و مدت اجرا در دو کشور مشخص می شود. مثال توافق می شود که در روز اول سال 
نو چینی و روز اول سال نو ایرانی، اقدامات متقابلی انجام شود و مثال تصویر پرچم کشور روی بنای نمادین پایتخت کشور مقابل برای ساعاتی معین تابانده شود. 
یا در روز دوستی دو کشور چنین اقدامی به مدت معین در پایتخت دو کشور همزمان انجام شود. طبعا چنین اقدامات متقابلی مثبت و به معنای احترام متقابل 
و نمایش متقابل دوستی کشورهاست. اگر توافق مستندی میان شهرداری تهران و پکن وجود داشته و قرار عمل متقابلی گذاشته شده است طبعا اقدام انجام 
شده مشکلی ندارد و کافی بود که وجود این توافق متقابل به ملت ایران اعالم می شد.در صورتی که اقدام انجام شده مبنای قراردادی و عمل متقابل نداشته باشد 

و به ابتکار فردی یا نهادی در ایران انجام شده باشد، قطعا موجب وهن ملی است و یک ماجراجویی و دخالت بی خردانه در امور سیاست خارجی کشور است .
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ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اذعــان به اینکه 
تصمیــم جدید دولــت بایــدن در بازگرداندن برخی 
معافیت تحریمی مربوط به برنامه هســته ای ایران 
در بردارنده منافع اقتصادی برای تهران نیست تاکید 
کرد که واشــنگتن در راســتای منافع خــود تصمیم 
به احیا و تمدید ایــن معافیت ها گرفته اســت.»ند 
پرایس«، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست 
خبری شامگاه دوشنبه تایید کرده که اقدام آمریکا در 
بازگرداندن برخی معافیت هــای تحریمی مربوط به 
برنامه هســته ای ایران به نفع طرف آمریکایی است 
تا طرف ایرانی.در حالی که برخی رســانه های غربی 
تالش می کردند اقدام دولــت »جو بایدن« در فراهم 

کردن امکان همکاری کشورها و شرکت های خارجی 
در پروژه های بوشهر، اراک و رآکتور تحقیقاتی تهران 
را نشانگر حسن نیت واشنگتن برای ترغیب ایران به 
ادامه مذاکرات وین جا بزنند، ند پرایس در نشســت 

خبری دوشنبه با خبرنگاران این موضوع را رد کرد.
ند پرایس ابتدا در گفت وگو با یک خبرنگار تایید کرد که 
اقدام آمریکا دربردارنده مزایای اقتصادی برای ایران 
نیست. هنگامی که یک خبرنگار ادعا می کند که صدور 
این معافیت تحریمی به نوعی باعث »ثروتمند شدن« 
ایران می شود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حرف 
او را قطع کرد و گفت: »نه، بــن! ]صدور این معافیت[ 
چنین اثری ندارد.... این درســت نیســت. این کار 

چنین اثری ندارد.«وی سپس در پاسخ به سوال این 
خبرنگار مبنی بر اینکه آیا هدف دولت آمریکا به هیچ 
طریقی برای ترغیب ایران جهت بازگرداندن ایران به 
میز مذاکره صورت نگرفته، گفت: »برای شفاف سازی 
باید بگویم چیزی که شــما گفتید درســت نیست. 
صدور معافیت های موســوم به IFCA )معافیت از 
بخش هایــی از »قانون آزادی ایران و منع اشــاعه«، 
مصوبه 20۱2( به هیچ طریقی باعث ثروتمندتر شدن 
ایران نمی شود. این اقدام به دو مسئله مربوط می شود 
که عبارتند از منع اشاعه هسته ای و ایمنی هسته ای.«

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

 برای نفع خودمان معافیت تحریمی برنامه هسته ای
 ایران را بازگرداندیم

وز عکس ر

همایش اطالعاتی 
سه جانبه با حضور 

رییس جمهور
همایــش اطالعاتی ســه جانبه 
و  ســپاه  اطالعــات،  وزارت 
فرماندهــی انتظامــی با حضور 

رییس جمهور برگزار شد.



لیاتی و گمرکی و همچنین گرانی  به دلیل قوانین ما
بسته بندی ترجیح بسیاری از مشتری های جهانی ما 
این است که خرما را در کشور خودشان بسته بندی کنند. 
این مسئله البته به دلیل گرانی مواد اولیه و بسته بندی 

در کشور ما هم است
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

قانون، مدافع کشاورزان اصفهان است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: امروز نیاز است تمام نمایندگان مجلس از 
احقاق حق دفاع کنند.عباس مقتدایی در خصوص اظهارات اخیر نماینده چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اســالمی می توانند در تمامی موضوعات 
کشور نظرات خود را بیان کنند، اما ضرورت دارد این اظهارات مبتنی بر اصول و مبانی حقوقی و قانونی 
باشد.زاینده رود بر اســاس تابلوی منابع و مصارف وزارت نیرو مدیریت می شود و قطعا بازگشایی 
این رودخانه برای برداشت کشاورزان اصفهان منطبق با قانون است.امروز نیاز است تمام نمایندگان 
مجلس از احقاق حق دفاع کنند. مردم اصفهان در کمال آرامش به کشــاورزی خود بپردازند، زیرا 
قانون مدافع آن هاست.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: در حال حاضر الزم 
است پروژه هایی که از لحاظ قانون دارای ایرادات فراوانی است، مانند پروژه بن-بروجن به مسیر 

قانونی خود بازگردند.

 
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

هیجان خرید سیب زمینی میان مردم زیاد شده است
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: وقتــی قیمت محصولی اندکی افزایش 
می یابد، مردم شروع به خرید می کنند اکنون نیز هیجان خرید سیب زمینی میان مردم زیاده شده 
است.علی مهرکش اظهار کرد: هیچ گونه کمبود ســیب زمینی در بازار نداریم، مشکل این است که 
هیجان خرید سیب زمینی در بین مردم زیاد شــده، چراکه وقتی قیمت محصولی اندکی افزایش 
می یابد، مردم شروع به خرید می کنند.قیمت سیب زمینی در بازار باالی ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است 
و در برخی فروشگاه ها به ۲۰ هزار تومان هم رســیده ، اما قیمت مصوب اعالم شده توسط سازمان 
تنظیم بازار ۹۸۰۰ تومان برای مصرف کننده تصویب شده است.وی گفت: بسیاری از افراد تصور می 
کنند نگهداری سیب زمینی در انبارها کار اشتباهی است؛ اما اگر امروز در انبارها سیب زمینی نگهداری 
نشــود، شــب عید به دلیل نبود موجودی باید این محصول را با قیمت ۵۰ هزار تومان خرید کنیم. 
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان اضافه کرد: طی چند سال گذشته به دلیل مشکل 
بی آبی و کم آبی اصفهان، میزان تولید سیب زمینی در اصفهان بسیار کاهش و یا حتی به صفر رسیده 
است.به گفته مهرکش، در زمان اوج داشت و برداشت سیب زمینی از اردیبهشت تا مهرماه در کشور 
هیچ مقام مسئولی به میزان این محصول توجه نمی کند و بعد از برداشت و ورود به بازار بخشی از 
آن به جای انبار شدن به خارج کشور صادر می شود.وی گفت: در تولید محصوالت کشاورزی سرانه 
مصرف، ورود، کاشت و ... مشخص نیست و دلیل آن صنعتی نبودن کشاورزی کشور است، در این 
شرایط به یک باره متوجه می شویم با کمبود و یا نبود محصولی همچون سیب زمینی مواجه هستیم.

 

رفع موانع بانکی واحد های تولیدی در اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: مشکالت واحد های تولیدی در کمیته رفع موانع 
رونق تولید پیگیری می شــود.امیررضا نقش اظهار کرد: طبق بررســی ها ۴۲ درصد مشکالت و موانع 
واحد های تولیدی استان مسائل بانکی، ۱۳ درصد با تامین اجتماعی، ۱۲ درصد با سازمان امور مالیاتی 
و ۲۶ درصد مسائل زیرساختی بوده است.به گفته وی، با تالش های کمیته رفع موانع تولید پرونده های 
مسائل بانکی هم اکنون به روز شده که در این راستا مسائل بانکی واحد های تولیدی استان از ۴۲ درصد، 
نزدیک به صفر رسیده است. استفاده از شــیوه های نوین پخش کاال های همگانی در سطح جامعه از 
جمله بهره مندی از ســامانه »رهتاب« و توزیع عادالنه و وسیع کاال های اساسی همراه با کنترل و رصد 
بازار و مبارزه قاطع با هرگونه کم فروشی و گران فروشی این اقالم توسط دستگاه های ذی صالح است.

اهتمام مسئوالن ذی ربط در توزیع کاال های گروه ۲ و ۳ شامل انواع میوه و صیفی جات بر اساس عرضه 
و تقاضای عمومی و اهمیت قیمت گذاری و بازرسی مستمر این کاال ها از طریق اصناف مربوطه است.

تقاضای خارجی ها یا گرانی مواد اولیه بسته بندی؟

صادرات با قوطی و گونی!

عضو هیئت رییســه انجمن ملی خرمای ایران گفت که خرمای ایرانی 
گاهی در قوطی های ۱۰ کیلویی و گاهی با گونی به کشورهایی مثل روسیه 
و چین صادر می شــود. بخش دیگری از صادرات این محصول هم به 
صورت فله ای انجام می شود. حال باید دید دلیل این مدل صادرات با 
بسته بندی هایی مثل گونی و قوطی و یا به شــکل فله ای چیست و آیا 
این مسئله ریشه در مشــکالت صنعت بسته بندی محصوالت در ایران 

دارد یا خیر؟
علی محمد صمیمی در گفت وگو با ایســنا، گفت: آنچه موجب صادرات 
فله ای خرما می شود نه عدم توانایی داخلی که تقاضای خارجی است. 
خرما بر اساس عرضه به بازار نمی آید. بلکه این مشتری است که کیفیت 
بسته بندی آن را تعیین می کند. مشتری در افغانســتان از ما آن را در 
بسته های ۳۰ کیلویی درخواســت می کند و مشتری در روسیه ممکن 
است بگوید که در قوطی های ۱۰ کیلویی آن را ارسال کنیم. حتی در چین 

مشتری هایی از ما خواسته بودند که آن را در گونی ارسال کنیم.
وی همچنین به قوانین کشورهای مقصد که مانع از ارسال محصوالت 
نهایی ایرانی با بســته بندی ایرانی می شود، اشــاره کرد و گفت: برای 
بسیاری از کشورها بهتر این اســت که خرمای فله ای بخرند و در کشور 
خود بسته بندی کنند. به دلیل قوانین مالیاتی و گمرکی و همچنین گرانی 
بسته بندی ترجیح بسیاری از مشتری های جهانی ما این است که خرما 

را در کشور خودشان بسته بندی کنند. این مســئله البته به دلیل گرانی 
مواد اولیه و بسته بندی در کشور ما هم است، اما بیشتر به قوانین گمرکی 
آن کشورها مربوط می شود. بنابراین این بدان معنی نیست که کیفیت 
بسته بندی خرماهای ایرانی بد است یا ما نمی توانیم چنین کیفیتی از 
بسته بندی ارائه دهیم. بلکه این ترجیح کشــور مقصد است که تعیین 

می کند ما چگونه محصول مان را صادر کنیم.
صمیمی درباره چالش های عرصه بسته بندی در ایران هم عنوان کرد: 
مواد اولیه بسته بندی در ایران گران است. باوجود اینکه ما توانایی های 
خوبی در طراحی و چاپ و دیزاین محصــوالت داریم؛ اما قیمت تمام 
شده بسته بندی باالست و این موجب می شــود هم در بازار داخلی که 
مردم تحت فشار اقتصادی هســتند تالش شود تا محصول ارزان تری 
به دست شان برسد و چندان روی بسته بندی کار نمی کنند و هم در بازار 
رقابتی جهانی تالش کنیم که با قیمت متعادل سهم بیشتری از بازار را 
داشته باشــیم. البته همانطور که گفتم هر جا که تقاضا برای محصول 

با بسته بندی مناسب باشد، ما آماده ارائه کیفیت باالی آن هستیم.
در همین رابطه متین میرزایی، اســتاد دانشــگاه و متخصص طراحی 
بسته بندی نیز در گفت وگو با ایسنا، گفت: مشکالتی که درباره صادرات 
محصوالت ایرانی مثل زعفران، عســل، خرما و ســایر خشکبار وجود 
دارد بخشــی از آن مربوط به خود محصول اســت و بخشــی مرتبط 

با بســته بندی. فارغ از مســائلی که مربوط به اســتانداردهای تعیین 
شــده برای ورود کاال به سایر کشــورها مثل اســتانداردهای مرتبط با 
سالمت غذایی و مواد اولیه، حجم محصول، حمل و نقل و… برخی از 
تولیدکنندگان محصوالت کشــاورزی گاهی به دلیل عدم شناخت این 
اســتانداردها یا به این دلیل که نمی خواهند خــود را درگیر هزینه های 
مرتبط با استانداردسازی کنند، ترجیح می دهند محصوالت را به صورت 
فله  صادر کنند، دلیل اصلی کمبود متریال در کشــور نیز بیشــتر از هر 
چیز مرتبط با نــرخ ارز و محدودیت هــای ورود کاال و روابط اقتصادی 

بین المللی است.
میرزایی در رابطه با هزینه های طراحی و تولید بسته بندی نظر متفاوتی 
داشته و می گوید: گمان می کنم در حال حاضر با توجه به کاهش ارزش 
پول ملی ما در مقایســه با سایر کشــورها، هزینه تولید بسته بندی در 
ایران در یکی از پایین ترین ســطوح قرار می گیرد و به نسبت میانگین 
جهانی و حتی منطقه ارزان تر تمام می شــود. اساسا یکی از اهداف ما 
برای برگزاری دوساالنه بســته ها در ایران که امسال چهارمین دوره آن 
برگزار می شود ارائه پیشنهادهای متفاوت و خالقانه طراحی بسته بندی 
توسط طیف وسیعی از طراحان اســت که همین موضوع باعث آگاهی 
و ارتباط بیشتر بخش تولید در رابطه با پتانسیل های اجرایی طراحی و 
تولید بسته بندی هایی استانداردتر برای بازار داخل و خارج از کشور شود.

با مسئولان

خبر روز

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

 حجم آب برداشتی از زاینده رود توسط فوالد مبارکه
 بسیار کم است

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: برداشــت آب فوالد مبارکه از رودخانه زاینده 
رود با حجم قابل توجهی همچنان ادامه دارد.حســین وحیدا اظهار کرد: در پی مشاهده برداشت آب 
توسط فوالد مبارکه، مشاور معاون عمرانی اســتاندار اصفهان از محل دریچه های برداشت آب توسط 
این شرکت بازدید کرد، صنف کشاورزان هم این مسئله را به همه رســانه ها و اداره اطالعات، خبر داد و 
پس از آن مدیرعامل آب منطقه ای نامه ای منتشر کرد که بر اساس آن این تخلف رفع شده است.طی 
روز های گذشته گزارش هایی مبنی بر برداشت آب رهاسازی شده در رودخانه زاینده رود توسط شرکت 
فوالد مبارکه منتشر شد که به دنبال آن استانداری و شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد از ادامه آن 
جلوگیری شده است؛ اما عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان اصفهان می گوید برداشت آب با 
حجم قابل توجهی همچنان ادامه دارد.به گفته وی، به رغم این موضوع، بازدید های انجام شده توسط 
اعضای صنف کشاورزان نشان می دهد که دریچه های برداشت آب فوالد مبارکه همچنان باز است.عضو 
هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: بر اساس اعالم شرکت آب منطقه ای، فوالد مبارکه 
با سرعت ۲۱۷ متر بر ثانیه آب برداشت می کرده که رفع تخلف شده است، اما در واقع این شرکت نه تنها 
از آب آزادسازی شده برداشت می کند، بلکه حجم آب برداشتی بسیار بیشتر از چیزی است که شرکت 
آب منطقه ای اصفهان اعالم کرده است. معاون عمرانی استاندار اصفهان هم اظهار کرد: فوالد مبارکه طی 
چند روز گذشته حجم کمی از آب رهاسازی شده را در رودخانه زاینده رود برداشت کرده که اکنون از این 
برداشت جلوگیری شده است.به گفته مهرداد زینلیان، بخشی از آب مورد نیاز فوالد مبارکه توسط آبفا 
تامین می شده که در این مدت نتوانســته این آب را به این شرکت اختصاص دهد؛ زیرا تصفیه خانه با 
مشکل مواجه شده است؛ بنابراین این شرکت از آب رودخانه زاینده رود برداشت کرده که بیش از دو سه 
روز هم نبوده و مقدار قابل توجهی نیست.وی افزود: حجم آب برداشتی توسط فوالد مبارکه بسیار کم و 

در حدود چند صد مترمکعب بوده است.
 

1600 طرح نیمه تمام صنعتی در اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: یک هزار و ۶۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی در استان 
داریم که باید حمایت های بانکی را برای اتمام طرح ها جلب کنیم.امیررضا نقش اظهار کرد: ســرمایه 
گذاری خارجی با ۱۵ کشور در همسایگی ایران مورد توجه جدی ما قرار دارد و با برخی کشور ها رایزنی شده 
است، سرمایه گذاری برای سه طرح خودروی برقی با چین، صنعت فرش افغانستان و یک طرح با کشور 
ترکیه به ارزش ۳۵ میلیون دالر انجام شد و امیدواریم مابقی طرح ها نیز هر چه سریع تر اجرایی شود.

به گفته وی، با توجه به دیگر طرح های پیش رو تا پایان سال امیدواریم میزان سرمایه گذاری خارجی 
استان اصفهان به یک میلیارد دالر برسد.نقش افزود: یک هزار و ۶۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی در استان 
اصفهان داریم که باید حمایت های بانکی را برای اتمام آن ها جلب کنیم. اغلب این طرح ها تا ۶۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته اند.
 

افتتاح چهار طرح عمرانی ، اقتصادی و خدماتی در کاشان
به مناسبت دهه مبارک فجر چهار طرح عمرانی ، اقتصادی و خدماتی با ۲۹۰ میلیارد ریال هزینه در کاشان 
افتتاح شد.فرماندار کاشان در آیین افتتاح این طرح ها گفت: این طرح ها شامل تولید قطعات ساختمانی 
پیش ساخته صنعتی و اشتغال زایی ۱۲۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم، بهره برداری از تجهیزات 
پست ۲۳۰ کیلو ولت برق، آبگیری استخره ذخیره آب با ظرفیت ۲۵ هزار متر مکعب و افتتاح خانه ورزش 
روستای جزه می شوند.شریف زارعی افزود: همچنین ساخت سالن چند منظوره روستای چوشقان 

استرک از توابع بخش مرکزی با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

به مناسبت دهه فجر؛کافه اقتصاد

بیش از 320 طرح شرکت برق اصفهان به بهره برداری رسید
مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان از بهره برداری از بیش از ۳۲۰ طرح این شرکت با اعتبار بیش از یک هزارو ۸۵۰ میلیارد ریال همزمان با دهه فجر در استان خبر داد.حمید 
عالقمندان  افزود: تاکنون ۲۶۳ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی با اعتبار بیش از ۳۱۷ میلیارد ریال به کابل خودنگهدار تبدیل، ۶ هزار دستگاه کنتور با اعتبار ۱۷۰ میلیارد ریال، 
تعویض و ۶۰۰ کیلومتر شبکه های فشار ضعیف، فشار متوسط و پست های توزیع با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال، تعمیر شده است.وی هچنین با اشاره به اصالح و بهینه سازی 
تاسیسات روستایی در استان گفت: ۱۳۶ طرح بهینه سازی شبکه برق با اعتبار بیش از ۲۸۱ میلیارد ریال در روستاهای استان اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.به گفته 
عالقمندان، ۵۸ طرح دیگر در زمینه توسعه و بهسازی نیز با اعتبار ۱۷۸ میلیارد ریال به مناسبت ایام ا... فجر افتتاح شده است.رییس هیئت مدیره شرکت توزیع برق اصفهان با 
اشاره به طرح های روشنایی معابر اظهار داشت: ۲۰ هزار سرویس روشنایی با اعتبار ۲۳۸ میلیارد ریال اجرا و خاموشی معابر رفع و یک هزار دستگاه چراغ فرسوده و معیوب در 
معابر با چراغ های ۲۰ وات »LED Total« با هزینه ۱۷ میلیارد ریال تعویض شده است.وی اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون سه هزار و ۵۱۷ مشترک جدید به مشترکان شرکت 
توزیع برق اصفهان افزوده و برای تامین برق آنها ۱۳۷ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۴۸ دستگاه کلید قطع کننده با اعتبار حدود ۴۲۳ میلیارد ریال احداث و نصب شده است.

سازمان حمایت اعالم کرد:

مجوزی برای افزایش 
قیمت لوازم خانگی ندادیم

مدیــر کل نظــارت بــر کاالهــای فلــزی و 
معدنی ســازمان حمایت مصــرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، ۲۵ روز بعد از انتشــار خبر 
افزایش قیمت لــوازم خانگی، تاکید کرده که 
در حال حاضر هیچ گونه مجوز افزایش قیمتی 
برای محصوالت لوازم خانگی از ســوی این 
سازمان صادر نشده اســت.به گزارش ایسنا، 
در پی انتشــار مصاحبه اکبر پازوکی، رییس 
اتحادیه لوازم خانگی، درباره افزایش هشت 
تا ۱۲ درصــدی برخی از اقالم لــوازم خانگی،  
حســن الهیاری، مدیر کل نظارت بر کاالهای 
فلزی و معدنی به صورت کتبی توضیحاتی به 
ایسنا ارائه کرده است.یاری تاکید کرده که در 
حال حاضر هیچ گونــه مجوز افزایش قیمتی 
برای محصــوالت لوازم خانگی ازســوی این 
سازمان صادر نشده است.وی همچنین گفته 
که درصورت درخواست افزایش قیمت از سوی 
واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی، آن ها باید 
مطابق رویه مرسوم، مستندات بهای تمام شده 
برای بررسی به سازمان ارائه کنند تا در صورت 
تایید، پس از تصمیم گیری نهایی در کارگروه 
تنظیم بازار و ابالغ به شرکت، قیمت های جدید 
اعمال شود.بنابراین به گفته این مقام مسئول، 
هرگونه افزایش قیمت بدون طی مراحل یاد 
شده فاقد وجاهت بوده و برخورد قانونی الزم 
در ایــن خصوص انجام می شــود.اواخر دی 
ماه رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
اعالم کرد که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی 
طی روزهای اخیر قیمت محصوالت خود را ۸ 
تا ۱۲ درصد افزایش دادند. بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به یخچال و فریــزر و کولر آبی 
بود و قیمت ماشــین لباسشــویی و ماشین 
ظرفشویی تغییری نکرد.بعد از این صحبت ها، 
این موضوع از سازمان حمایت پیگیری و حاال 
بعد از حدود ۲۵ روز پاســخ داده شده است. 
در این مدت قائم مقام وزیــر صمت در امور 
بازرگانی هــم گفته بود تولیدکننــدگان لوازم 
خانگی مجوزی برای افزایش قیمت دریافت 
نکرده اند و اگر افزایشــی صورت گرفته، بدون 

مجوز بوده است. 

مجری آزادراه های جنوب و جنوب شرق کشور گفت: 
در تالش هستیم تا آزاد راه اصفهان - ایزدخواست با 
ورود سرمایه گذار وارد مرحله اجرایی شود. علیرضا 
صلواتی اظهار کرد: یکی از دغدغه های مهم مردم مرکز 
کشور، تکمیل بخش آزادراهی شمالی-جنوبی کشور 
است و بخش ایزدخواست تا شیراز آزادراه اصفهان 
- شیراز به طول ۲۲۴ کیلومتر در حال فعالیت بوده 
و به زودی افتتاح می شــود.طول کلی ایــن آزادراه 
۲۲۴ کیلومتر بوده و کاهش حــدود ۱۳۵ کیلومتر از 

مسیر موجود و کاهش زمان سفر به میزان حدود دو 
ساعت، کاهش مصرف سوخت به میزان ۱۳۶ میلیون 
لیتر در سال و کاهش ساالنه خسارات و هزینه های 
تصادفات جاده ای به میزان حدود ۱۵۰ میلیارد ریال 
از جمله مزیت های مهم آن به شمار می رود. به گفته 
وی، اجرای بخش اصفهان تا ایزدخواست از اهمیت 
بسیاری برخوردار است و باید برای ورود سرمایه گذار 
آن اقدامات جدی صورت پذیــرد.آزادراه اصفهان-

ایزدخواســت به عنوان بخشــی از آزاد راه شــمالی 
جنوبی کشــور در ادامه آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران 
احداث می شود و در انتها به آزادراه در دست احداث 
ایزدخواست به شیراز وصل می شــود و این مسیر، 
جزئی از کریدور شمالی-جنوبی ترانزیتی آسیایی 

اســت.این آزادراه به طول ۱۱۴ کیلومتر در حد فاصل 
سه راهی مبارکه-شهرضا آغاز شده و به ایزدخواست 
می رسد و براساس مطالعات صورت گرفته، در اجرای 
آن، امکانات رفاهی و سایر موارد نیز پیش بینی شده 
است.صلواتی افزود: برای اجرای این پروژه نزدیک به 
۵۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری مورد نیاز است که 
به دنبال آن هستیم با ورود صنایع استان و همچنین 
سرمایه گذاران مختلف، زمینه اجرای این پروژه مهم را 
در حوزه زیربنایی راه های کشور فراهم کنیم.در صورت 
ورود سرمایه گذار، این پروژه در مدت چهار سال قابل 
ساخت و بهره برداری بوده و پیش بینی می شود که در 
سال ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد تا مردم بتوانند از این 

پروژه استفاده الزم را ببرند.

مجری آزادراه های جنوب و جنوب شرق کشور مطرح کرد:

جذب سرمایه گذار برای احداث آزادراه اصفهان-ایزدخواست

شاسی بلند 
جدید ولوو

خودروســازی ولوو، نسخه 
جدیــدی از شاســی بلند 
Volvo XC۴۰ خود را برای 
سال ۲۰۲۳ رونمایی کرد که 
گفته می شود از هم اکنون با 
قیمت پایه ۳۴۱۰۰ پوند قابل 

سفارش است.

عکس روز
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طی چند روز گذشــته زمین یکــی از معابر در روســتای مرغملک دچار 
فرونشست می شود.پیدا شدن راهروهای حفاری شده، این فرونشست 
را متفاوت با دیگر موارد مشــابه نمایان می کند و توجه همگان به آن جلب 
می شود.طی تحقیق و بررسی مشخص شد دو نمونه دیگر از این تونل های 
حفاری شده در این روستا وجود دارد که این مهم نشان دهنده زندگی زیر 

زمینی گذشتگان در این منطقه است.

بی توجهی میراث فرهنگی به آثار تاریخی در مرغملک
دهیار روستای مرغملک  با اشاره به وجود »کنده هایی« با قدمت باال در این 
روستا، اظهار کرد: وجود این »کنده ها« بارها به مسئوالن میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اعالم شده ؛ اما مسئوالن مربوطه تنها به 
بازدید اکتفا کردند.علیرضا عالیپور با اشاره به قدمت این »کنده ها«، عنوان 
کرد: این »کنده« ها می تواند هم تهدید و هم فرصت برای روستای مرغملک 
باشد چرا که با عدم بازســازی و احیا می تواند موجب فرونشست و ایجاد 
خسارت مالی و جانی برای مردم شود.وی با بیان اینکه این مهم فرصتی 
برای رونق گردشگری در روستای »مرغملک« است، گفت: متاسفانه تاکنون 

در جهت بازسازی این مناطق فعالیتی انجام نشده است.

بررسی و مستندات این »کنده ها« جمع آوری خواهد شد
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به فرونشست زمین در روستای مرغملک، اظهار کرد: این 
فرونشست موجب آشکار شدن »کنده« در این منطقه شده است.علیرضا 
جیالن با بیان اینکه به دلیل سرما و فصل بارش امکان تحقیق و پژوهش در 
این محل وجود ندارد، عنوان کرد: در یک اقدام فوری نسبت به ایمن سازی و 
پرکردن محل فرونشست اقدام می شود.وی با اشاره به اینکه به محض بهبود 
شرایط جوی و آب و هوایی، تحقیق و پژوهش در خصوص فرونشست زمین 
در روستای مرغملک از توابع شهرستان شهرکرد انجام خواهد شد، ادامه داد: 
با شناسایی و بررسی این مکان توسط باستان شناسان مدارک و مستندات 
تهیه می شود.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری افزود: وظیفه ما ثبت، حفظ و احیای این میراث است.

این سازه ها، دارای ارزش تاریخی است
مدیر پژوهشگاه باستان شناســی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: پیرو 
گزارش های مردمی مبنی بر پیدا شدن ســازه زیرزمینی در یکی از معابر 
روســتای مرغملک از محل یاد شــده بازدید و کارشناسی شد.علی اصغر 
نوروزی گفت: براساس  مشاهدات و بررسی های انجام شده این فضاهای 

زیرزمینی که در اغلب نقاط چهارمحال و بختیاری به کنده معروف هستند 
در زیر بافت مسکونی قدیمی تعداد زیادی از روستاهای شهرستان شهرکرد 
موجود اســت.وی تصریح کرد:این ســازه ها به صــورت فضاهای اتاقک 
مانندی به طور متصل به هم یا منفرد به منظور سکونت اضطراری، نگهداری 
دام و همچنین مخفیگاه برای مواقع خطر در صخره های به نسبت سست، 
زیرزمین، معابر و منازل مسکونی کنده می شــده اند.نوروزی مطرح کرد: 
راه بسیاری از این فضاها به مرور پر شده و دوباره به صورت تصادفی و یا در 
اثر فرونشست زمین آشکار می شــوند. مدیر پژوهشگاه باستان شناسی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ساخت و کارکرد این سازه ها در زیر بافت 
روستاها از نظر مطالعه تاریخ معماری منطقه چهارمحال و بختیاری دارای 
ارزش و اهمیت بسیاری اســت که نمونه های با ارزشی از این نوع تاکنون 
شناسایی و در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده اند.وی افزود: نمونه روستای 
مرغملک نیز بعد از رفع خطر ریزش و بازگشــایی معبر در فصل مناســب 
به همراه مجموعه کنده های این روستا مطالعه و در صورت در اولویت قرار 
گرفتن در فهرست آثار ملی ثبت خواهد شد.نوروزی گفت: استفاده از این 
نوع سازه از دوران اشکانی تا نیم قرن اخیر در ایران گزارش شده است.مدیر 
پژوهشگاه باستان شناسی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نمونه آشکار 
شده در روستای مرغملک براساس مطالعات اولیه به قرون متاخر اسالمی 

تعلق داشته و احتمال دارد تا همین اواخر مورد استفاده بوده باشد.

کمبود اعتبار علت احیا نشدن »کنده ها« در مرغملک
معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دو »کنده« مشابه در نقاط دیگر استان 
ثبت ملی شده است، اظهار کرد: »کنده های« شناسایی شده گذشته به دلیل 
کمبود اعتبار تا کنون بازسازی و احیا نشده است.کوروش باباییان با اشاره به 
اینکه مطالعات و بررسی ها در خصوص دو »کنده« شناسایی شده قبلی در 
مرغملک انجام گرفته است، تصریح کرد: »کنده ها« در زیر منازل این روستا 
قرار دارند و در صورت انجام عملیات احیا امکان آوار شدن منازل وجود دارد 
که این مهم یکی دیگر از دالیل احیا نشدن این »کنده ها« است.وی ادامه 
داد: طبق بررسی ها این »کنده ها« قدمت شان به دوران صفویه باز می گردد.

بر اساس این گزارش می توان گفت استان چهارمحال و بختیاری دارای آثار 
تاریخی و فرهنگی بسیاری است که به دلیل عدم بودجه به آنها توجه نشده 
اســت.کمبود بودجه دلیل محکمی برای بی توجهی به این آثار نیســت و 
می توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه مردم محلی این آثار 
تاریخی احیا و بازسازی شود؛ چرا که با احیای این بافت های تاریخی و جذب 
گردشگر رونق اقتصادی در چهارمحال و بختیاری نیز افزایش خواهد یافت.

سرپرست معاونت سیاسی استاندار چهارمحال و بختیاری: 

برای توسعه چهارمحال و بختیاری از پیشنهادات و طرح ها 
استقبال می کنیم

سرپرست معاونت سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت:  از تمامی 
پیشنهادات برای توسعه استان و شهرکرد با سعه صدر استقبال می کنیم تا در راستای توسعه استان 
حرکت کنیم.محسن حسین میرزایی در دیدار با شهردار شهرکرد با تاکید بر اینکه مسئوالن خادم مردم 
هستند، اظهار کرد: باید خدمت به مردم و تکریم آن ها در اولویت تمامی مسئوالن قرار بگیرد؛ اما قطعا 
این تکریم برای اقشار ضعیف جامعه که هیچ گونه پشتوانه ای ندارند باید بیشتر مورد توجه باشد، این 
مسئله باعث افزایش رضایت مندی مردم از نظام می شود.سرپرســت معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: مردم صاحبان اصلی انقالب هستند و به مشارکت و 
نقش آفرینی آن ها در تمامی امورات نیازمند هستیم، هیچ تفاوتی میان قومیت ها و شهرستان ها وجود 
ندارد و باید با وحدت و همدلی در راستای توسعه استان گام برداریم.وی با تاکید بر اهمیت مدیریت 
شهری به ویژه در مرکز چهارمحال و بختیاری، گفت: شهرکرد، پیشانی استان است و باید ظرفیت های 
موجود در آن به خوبی مورد توجه قرار بگیرد، از تمامی پیشنهادات برای توسعه استان و شهر شهرکرد 
با سعه صدر استقبال می کنیم تا در راستای توسعه استان حرکت کنیم.حسین میرزایی افزود: در دهه 
هشتاد برنامه ریزی برای تبدیل چهارمحال و بختیاری به اردوبام تیم های ملی آغاز شد، اما متاسفانه 
تاکنون این اتفاق رخ نداده است و باید مجددا مورد توجه مســئوالن قرار بگیرد، سایر ظرفیت ها نیز 
برای معرفی استان و شهر شهرکرد به کار گرفته شود تا این شهر در کشور بدرخشد.سرپرست معاونت 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با وحدت، همدلی، صفا 
و صمیمیت می توان بر تمامی مشــکال فائق بیاییم، باید منافع اســتان مورد توجه همگان باشد و 
سوءتفاهم ها کنار گذاشته شود، امیدواریم پس از پایان مسئولیت شرمنده مردم، شهدا و خدا نشویم.

 

کشف عرضه خارج از شبکه آرد در بروجن
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۱۲۸ کیسه آرد یارانه ای در شهرستان 
بروجن کشف شده است، گفت: یک دستگاه خودرو نیز در این راستا توقیف شد.محمدرضا عمرون 
از انتقال آرد دولتی به خارج از شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان بروجن 
یک دستگاه کامیون را در این شهرستان بازرسی کرده و تعداد ۱۲۸ کیسه آرد یارانه ای از این خودرو 
کشف و توقیف کردند.مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عرضه خارج از 
شبکه آرد یارانه ای تخلف است، گفت: یک خودرو نیز در این راستا توقیف و پس از تشکیل پرونده و 
برای طی مراحل به تعزیرات حکومتی شهرستان بروجن ارجاع داده شد، میزان محکومیت در نظر 

گرفته شده برای این تخلف، ۳۸۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
 

فرماندار کوهرنگ:

برای ادامه فعالیت پیست اسکی چلگرد به زودی تصمیم می گیریم
فرماندار کوهرنگ گفت: احتمال تغییر رنگ بندی در این شهرســتان وجود دارد، در خصوص فعالیت یا 
تعطیلی پیست اسکی چلگرد روز پنجشنبه تصمیم گیری خواهد شــد.مرتضی زمانپور با اشاره به اینکه 
شهرستان کوهرنگ در وضعیت زرد کرونایی قرار دارد، اظهار کرد: محدودیت هایی برای مناطق گردشگری در 
این شهرستان در نظر گرفته شده ، اما هنوز ورود به مناطق گردشگری مانند پیست اسکی کوهرنگ ممنوع 
نشده است.فرماندار کوهرنگ گفت: احتمال تغییر رنگ بندی در این شهرستان وجود دارد، در خصوص 
فعالیت یا تعطیلی پیست اسکی چلگرد روز پنجشنبه تصمیم گیری خواهد شد، در هفته های گذشته ورود 
گردشگران به این شهرستان بی سابقه بود. وی تاکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم، باتوجه به شیوع سویه 
جدید کرونا از سفر به شهرستان کوهرنگ خودداری کنند، محدودیت ها باتوجه به شرایط اعمال خواهد شد.

بام ایرانبا مسئولان

روایتی از کشف »کنده« زیرزمینی در روستای مرغملک؛

فرونشستی که سازه های تاریخی را نمایان کرد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید 
بر اینکه صنایع تبدیلی مشمول حمایت بخش کشاورزی نمی شوند، گفت: این مسئله 
باعث آسیب به بخش کشاورزی می شود و باید مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی 
قرار بگیرد.محمدکاظم منزوی با اشاره به اینکه برای توسعه مکانیزاسیون در بخش 
شــیالت نیازمند اعتبار هســتیم، اظهار کرد: باید مزارعی که نیازمند مکانیزه شدن 
هستند، مورد بررسی قرار گرفته و سپس یک برآورد قیمت بر اساس نرخ روز برای 
اعتبار مورد نیاز صورت بگیرد.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در بحث جذب ســرمایه گذار در بخش کشاورزی 
پیگیری های بسیاری انجام شده است، اگر بانک ها بخواهند از منابع داخلی خود 
به فعاالن حوزه کشاورزی تسهیالت پرداخت کنند، بازپرداخت آن سه ساله است که 
این مسئله برای باغداری مناسب نیست، بنابراین این تسهیالت را به سمت صنایع 
تبدیلی هدایت کردیم و سایر متقاضیان نیز به بانک کشاورزی ارجاع داده شد.وی با 
تاکید بر اینکه صنایع تبدیلی مشمول حمایت بخش کشاورزی نمی شوند، گفت: این 
مسئله باعث آسیب به بخش کشاورزی می شودو مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی 

قرار بگیرد.همچنین عطاء ا...ابراهیمی، رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری در این خصوص با بیان اینکه بانک ها باید رسالت خود را برای تزریق منابع 
مالی به بخش کشاورزی انجام دهند،اظهار کرد: نیازمند تزریق ۴۰۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار به بخش کشاورزی هستیم، تزریق نشدن اعتبار به این بخش آسیب می زند.

وی ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید آمده اســت که بانک ها باید اسناد مشاعی 
بخش کشاورزی را به عنوان ضمانت تسهیالت بانکی بپذیرند، اما متاسفانه برخی 

بانک ها در این مسئله با فعاالن بخش کشاورزی همکاری نمی کنند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

صنایع تبدیلی مشمول حمایت بخش کشاورزی نمی شوند

مفاد آراء
۱۱/6۱ آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۳۰۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت

 آقای مرتضی شاوردی شهرکی به شناسنامه شماره ۲۰۴9 کدملی ۴6۲۱75۰99۲ 
 صادره شــهرکرد فرزند محمد بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 9۴/۸۸ 
متــر مربــع مفــروزی از پــالک شــماره ۱۰۸ فرعــی از ۴۴۸۳ اصلــی واقع 
در اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهــان به  موجــب بیع 
نامه عــادی و مع الواســطه از طــرف خانم ســکینه علی عســگریان )مالک 
رســمی( خریداری شــده اســت.  لــذا به منظــور اطــالع عمــوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
 صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ

 انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

م الف: 1265164   مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

۱۱/6۲ آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

- برابر رای شماره ۳۱۱5 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت

 آقای عزت اله اعالئی به شناســنامه شــماره ۸9 کدملی ۱۱۲97۴596۱ صادره 
فرزند علی حسین بر ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
۱۰۰/۴۴ متر مربع مفروزی از پالک شــماره ۱۳۱ فرعی از ۴۴۸۳ اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان بــه  موجب بیع نامه عادی و 
مع الواسطه از طرف آقای یداله کشــاورز دستجردی)مالک رسمی( خریداری 

شده است.  
- برابر رای شماره ۳۱۱7 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت

خانم سمنبر کریمی  به شناسنامه شــماره ۱۱۸۰ کدملی ۱۱۲9۱۳7۸56 صادره 
فرزند علیقلی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۰۰/۴۴ 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره ۱۳۱ فرعی از ۴۴۸۳ اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به  موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه 

از طرف آقای یداله کشاورز دستجردی)مالک رسمی( خریداری شده است.  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدورســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر  خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

م الف: 1265228  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

۱۱/6۳ شــماره نامــه: ۱۴۰۰۸56۰۲۰۳۳۰۰۴۲۴6 - ۱۴۰۰/۱۰/۲5 نظــر به اینکه 
سند مالکیت نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین معروف سه قفیزی 
پل  تجــه  پالک ثبتی شــماره ۱۳۴6 فرعــی از ۱۰۰- اصلی واقــع در طامه جزء 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنــز ذیل ثبت 67۱۳ صفحــه ۸۴ دفتر 5۰  به نام ســید 
کاظم عباس زاده واقفی فرزند امان اله ثبت و صادر گردیده ســپس به موجب 
دادنامه حصــر وراثــت ۲6۳۲ مــورخ ۱۳7۰/۰6/۱۲ دادرس شــعبه 69 دادگاه 
حقوقی ۲ تهران ســید کاظم  نامبرده فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از: صدیقه 
یحیی زاده واقفی ) همســر(، سید محمد و خدیجه شــهرت هر دو عباس زاده 
واقفی فرزندان و الغیــر در ادامه بموجــب دادنامه حصر وراثــت ۱۴۳7 مورخ 
۱۳۸۱/۱۰/۰5 رئیس شــعبه ۱۲56 دادگاه عمومی تهران سید محمد عباس زاده 
واقفی فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از: مریم میرزاده واقفی )همسر( سیده 
زهرا عباســی زاده فرزند و صدیقه یحیی زاده واقفی )مادر( و الغیر  سپس ورثه 
نامبرده بموجب درخواســت وارده ۱۴۰۰۲۱7۰۲۰۳۳۰۰۳۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲5 
منضم بــه دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود آن به شــماره شناســه یکتا 
۱۴۰۰۰۲۱55۸۸۴۰۰۰۴۳7 و رمــز تصدیــق ۲67۳۲5 و شــماره 6۸۲۳9 مورخ 
۱۴۰۰/۰9/۰۴ که به تایید دفترخانه اســناد رسمی 7 نطنز رســیده است  مدعی 

مفقود شدن سند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است 
و درخواست سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا شایسته است چنانچه سند 
مالکیت مذکور به آن دفتر خانه ارائه گردیــد از انجام هر گونه معامله خودداری و 
 اصل سند مالکیت را جهت ابطال و ضبط در پرونده ثبتی به این اداره ارسال نمایید.  
م الف: 1273309 رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
۱۱/6۴ شــماره نامه: ۱۴۰۰۸56۰۲۰۲۴۰۱۳۳95- ۱۴۰۰/۱۱/۱6 پیرو آگهی های 
نوبتی قبلی و به موجــب ماده ۱5 قانون ثبت اســناد و امــالک تحدید حدود 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۸5/95 متر مربع تحت پالک ۴۴۸۲/۸5۲  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که از طرف آقای مرتضی خدائی فرزند محمد تقی 
و خانم اعظم کشوری فرزند رجبعلی )بالمناصفه( پذیرش ثبت گردیده و پرونده 
ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا  طبق تقاضای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱6 ســاعت 9 صبح در محل شروع 
 و به عمل خواهد آمد  و به موجب این آگهی به کلیــه مالکین و مجاورین اعالم 
می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین 
و مجاوریــن مطابق مــاده ۲۰ قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صــورت مجلس 
تحدید حدود و فقــط تــا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شــد و معتــرض طبق ماده 
۸6 آ ئین نامه قانــون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره،  ظرف  
یکماه دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح  قضائی تســلیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیــر اینصورت متقاضی 
ثبت یا نماینــده قانونی وی مــی تواند بــه دادگاه  مربوطه مراجعــه و گواهی 
عدم تقدیــم دادخواســت را دریافت و بــه اداره ثبت تســلیم نمایــد و اداره 
ثبت بدون توجــه به اعتــراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقــررات ادامه می 
 دهد. م الف: 1273151  مهدی شــبان رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک

 جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

۱۱/65  شماره نامه: ۱۴۰۰۸56۰۲۰۱۰۰۱۴۱۳9 - ۱۴۰۰/۱۱/۱6 مهدی عظمتی فرزند 
شکراله باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که تمامی ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ۲۰6۲ فرعی از ۱  
اصلی در گلپایگان بخش دو که بشماره الکترونیکی ۱۳95۲۰۳۰۲۰۱۰۰۰۴969 بنام 
مهدی عظمتی فرزند شکراله ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب سند رسمی- 
دفترخانه - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به موجب 
سند رسمی شماره - مورخ - در رهن در قبال مبلغ- است.  نحوه گم شدن یا از 
بین رفتن سند : اسباب کشی از بین رفته / مفقود شده است . چون درخواست 

صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله ) 
غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ م الف: 1274245 محمد 

سلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و ســند ماشــین و ســند کمپانــی  خــودروی 

رنــگ  بــه   1391 مــدل  آی   2000 بــی   مــزدا  وانــت 

پــالک شــماره  بــه  متالیــک  آبــی-    - ای   نقــره 

 ایــران 53-869  و 48 و شــماره موتــور FEA22577 و 

NAGP2PC11CA103383 و شناســه  شــماره شاســی 

نــام  بــه   IROD911X3GL103383 خــودرو   ملــی 

 خانم کبرا ســهرابی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط

 می باشد.

اعالم مفقودی 
بــرگ نمایندگــی ایــران خــودرو، خــودروی  پــژو پارس 

 TU5 مــدل 1397 به رنــگ ســفید روغنی به شــماره پالک

 ایران 67-287  س 74 و شماره موتور 164B0197950 و شماره 

شاســی NAAN11FE4JH947386  به نام خانم راهله معظم 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



چهارشنبه 20 بهمن 1400 / 07 رجب 1443 / 09 فوریه 2022 / شماره 3467
در یک پژوهش بین المللی صورت گرفت؛

مشارکت پژوهشگر دانشگاه صنعتی اصفهان در کشف سیاهچاله 
جدید در کهکشان راه شیری

پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه صنعتی شریف 
و در قالب یک طرح بین المللی توانست سیاهچاله ای در کهکشــان راه شیری کشف کند.این پژوهش 
به همت صدیقه سجادیان، عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان و سهراب راهور استاد دانشگاه 
صنعتی شریف صورت گرفته است و عصر جدیدی از تحقیقات کیهان شناسی پیش روی بشر قرار داده 
است.این پزوهش با روش اخترسنجی و ریزهمگرایی گرانشــی انجام شده که از تقویت نور ستاره های 
پس زمینه، وجود اجرام سنگین کشف می شــود.این پژوهش در یک طرح بین المللی با مشارکت ۵۰ 
موسسه تحقیقاتی از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جهان انجام شده است.صدیقه سجادیان، استادیار 
گروه نجوم و اخترفیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان است که در این طرح داده های تلسکوپ دانمارک را 

تحلیل کرده است.
 

معاون دانشگاه اصفهان:

 بودجه پژوهشی دانشگاه ها باید به موقع تخصیص یابد
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان گفت: الزم است بودجه پژوهشی دانشگاه ها به موقع و مستقل 
از سایر بخش ها تخصیص یابد زیرا در این صورت جهش های بزرگی در پژوهش و فناوری خواهیم داشت. 
رسول رکنی زاده افزود: نمی توان گفت بودجه های پژوهشی در کشور کم است؛ اما این بودجه ها به موقع و 
طبق برنامه ریزی تخصیص نمی یابد.وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه مقرر بود بودجه های 
پژوهشی در کشور به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی)GDP( برسد اما اکنون این رقم تنها حدود ۰.۴ درصد 
است ولی همین مقدار نیز باید به موقع و مستقل از سایر بودجه ها تخصیص پیدا کند.وی با تاکید براینکه 
دانشگاه ها باید بتوانند بر روی بودجه پژوهشی خود برای اجرای طرح هایشان برنامه ریزی کنند، تصریح 
کرد: در زمان حاضر امکان برنامه ریزی بلندمدت وجود ندارد زیرا مسووالن دانشگاه ها نمی دانند چقدر از 
این ارقام بدست آنها می رسد و این رویه مانند این است که در تاریکی راه برویم و فقط بتوانیم مسائل روزمره 
خود را حل کنیم.رُکنی زاده ادامه داد: اگر بودجه پژوهشی که از ابتدا مشخص و در مجلس تصویب شده، در 
ابتدای سال تخصیص یابد، اقدامات بزرگی در بخش پژوهش و فناوری دانشگاه ها انجام می شود.معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان با بیان اینکه رهبر انقالب در باره بودجه پژوهشی دانشگاه ها دستورهای 
مهمی دادند، پیشنهاد کرد که دولت در زمینه بودجه پژوهشی، سرمایه گذاری حرفه ای کند و بعنوان مثال 
در یک دوره پنج ساله، بودجه پژوهشی دانشگاه های بزرگ و برتر به طورکامل و به موقع پرداخت شود و 

پس از آن دانشگاه ها با درآمدزایی از محل اجرای طرح های پژوهشی خود، این سرمایه ها را برگردانند.
  

 آغاز طرح »سالمتگر« در کانون های دانش آموزی
 سراسر استان اصفهان

طرح سالمتگر با هدف کاهش بیماری کرونا و حمایت از زندگی و سالمت انسان ها در کانون های دانش 
آموزی سراسر استان اصفهان آغاز شد.معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان گفت: طرح سالمتگر 
در راستای اهداف جمعیت هالل احمر که حمایت از زندگی و سالمت انسان هاست و همچنین کاهش 
ابتالی دانش آموزان به بیماری کرونا در کانون های دانش آموزی مدارس سراسر استان در حال برگزاری 
است.حیدرعلی خانبازی افزود: در این طرح اعضای کانون های دانش آموزی به عنوان سالمت گر مدرسه 
به راهنمایی سایر دانش آموزان به رعایت شیوه نامه های بهداشتی از جمله شستشو و ضد عفونی دست ها، 
استفاده از ماسک و جدی گرفتن عالئم ســرماخوردگی خود یا دیگران توصیه می کند.وی گفت: ارسال 
گزارش و تصاویر و تهیه بروشور های ابتکاری با موضوع رعایت نکات بهداشتی و بارگذاری در شبکه های 

مجازی دانش آموزی در قالب فعالیت ویژه از بخش های دیگر این طرح است.

  هشدار یک متخصص عفونی؛ 

درمان های خانگی و خودسرانه زخم پای  دیابتی ممنوع

طاهره شفیعی یک متخصص عفونی با اشــاره به ارتباط 
مســتقیم بین دیابت و زخم و عفونت پا، 
تاکید کرد: بیماران دیابتی به محض مشاهده هرگونه عالئم و التهابی در پا 
باید به جای درمان های خودســرانه و خانگی، به پزشــک مراجعه و از 
گسترش زخم و قطع پا جلوگیری کنند.فرزین خوروش با اشاره به اینکه 
زخم مزمن بر اثر بیماری های مزمنی همچون دیابت طوالنی مدت و کنترل 
نشده ایجاد می شود، اظهار کرد: بیماران مبتال به دیابت که سال ها  قند خود 
را کنترل نکرده اند دچار یکسری عوارض مثل مشکالت عروقی، عصبی و 
بی حسی پا می شوند و به دلیل ضعف سیســتم ایمنی به خاطر دیابت، 
ممکن اســت دچار زخم و عفونت پاها شــوند. وی با تاکید بر اینکه اگر 
زخم های عفونی بیماران دیابتی به موقع رسیدگی و درمان نشود، به سرعت 
پیشرفت می کند و منجر به قطع انگشت و حتی پا می شود، گفت: دیابت 
یکی از شایع ترین علت های قطع پا در دنیاست و حتی آمار قطع پا به خاطر 
دیابت بیشتر از قطع پا به علت تصادفات رانندگی است که نشان می دهد 
این بیماری تا چه اندازه جدی است.استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشاره به اینکه زخم پا فقط بر اثر دیابت نیست، افزود: برخی بیماران که 
به دلیل سکته مغزی، عوارض نخاعی و یا بیماری های دیگر روی تخت 

بستری هستند، ممکن اســت در محل های فشار، خون رسانی مناسبی 
انجام نشــود و منجر به سیاه شدن بافت شــود. در واقع در این دسته از 
بیماران زخم های عفونی مزمنی به عنوان زخم های فشاری ایجاد می شود 
که ترمیم این زخم ها نیز به ســختی انجام می شود و عفونت های بسیار 
شدیدی به دنبال دارد.وی به تفاوت زخم های مزمن با زخم های عادی، 
اشاره و تصریح کرد: افرادی که ضعف سیستم ایمنی و بیماری زمینه ای و 
مزمن ندارند ممکن است دچار زخم ساده ای شوند که سیستم ایمنی بدن 
به آن واکنش نشان داده و سلول های التهابی زخم را کامال ترمیم می کند، 
به همین دلیل ایــن زخم ها معموال عفونتــی ایجاد نمی کنــد و نیاز به 
آنتی بیوتیک نیســت. اما در بیماران زمینه ای مثل بیمــاران دیابتی این 
زخم ها ممکن است باعث عفونت و مشکالتی شود و نیاز به آنتی بیوتیک 

پیدا کند.

عوارض عدم کنترل 10 تا 20 ساله دیابت
رییس بخش عفونی، زخم دیابــت و کووید بیمارســتان الزهرا)س( 
مشکالت چشمی، قلبی، کلیوی، عروقی و بی حسی پا و زخم هایی که در 
پا ایجاد می شــود را از عوارض دیابت برشمرد و افزود: البته این عوارض 

ناشی از ۱۰ تا ۲۰ روز عدم کنترل قند خون نیست، بلکه ناشی از عدم کنترل 
۱۰ تا ۲۰ ساله دیابت است که منجر به انواع و اقسام مشکالت در بیماران 

می شود، به همین خاطر از دیابت به عنوان مرگ خاموش یاد می کنند.
وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از ابتال به دیابت، گفت: متاسفانه پاندمی 
کرونا باعث شده بســیاری از افراد برای کنترل بیماری های زمینه ای و 
دیابت به پزشک مراجعه نکنند و عوارض ناشی از عدم کنترل قند داشته 
باشند، درحالی که افراد مســتعد و در معرض بیماری دیابت باید حتما 

به طور مستمر قند خون خود را کنترل کنند.

ارتباط مستقیم دیابت و زخم پا
خوروش با اشاره به ارتباط مستقیم بین دیابت و زخم و عفونت پا، تاکید 
کرد: با توجه به ارتباط قند ۳ ماهه یا هموگلوبین ای وان ســی با میزان 
بروز عفونت و عــوارض دیابت، پس کنترل طوالنی مــدت قند اهمیت 
زیادی دارد. بهتر اســت همه افراد رژیم غذایی مناسبی داشته باشند، 
مواد قندی و نشاسته کمتر مصرف کنند، ورزش و تحرک مناسب داشته 
باشند، وزن خود را کنترل کنند تا از ابتال به دیابت پیشگیری کنند. افرادی 
که دچار دیابت شــده اند نیز باید با رعایت رژیم غذایی، کنترل دیابت و 
تزریق انســولین یا مصرف داروهای کنترل دیابت مراقب باشــد دچار 
مشکالت ناشی از این بیماری نشــوند. بیماران دیابتی باید قند ۳ ماهه 
خود را زیر ۶ نگه دارد و قند ناشتا و دو ساعت بعد از غذای آن ها زیر ۲۰۰ و 

باالی ۱۲۰ باشد.

مراقبت های پا برای بیماران دیابتی
وی با اشاره به بی حسی و آســیب عصب و عروق پا، به بیماران دیابتی 
توصیه کرد مراقب پاهای خود باشــند و افزود: این بیماران باید هر شب 
پاهای خود را با آب ولرم بشویند، کف پا را کنترل و معاینه کنند، اگر چوب 
یا خرده شن و سنگ و یا جسمی داخل پا رفته در بیاورند، پا را شست وشو 
دهند و کامال خشــک کنند، چون رطوبت نیز می تواند زمینه ساز عفونت 
قارچی بین انگشتان پا شود. کف پاهای بیماران دیابتی به دلیل اختالالت 
عصبی کامال خشک می شــود و ترک می خورد، به همین خاطر بیماران 
باید با پمادهای ویژه کف پاهای خود را چرب کننــد. با انجام این کارها 
و کنترل قند خون هیچ اتفاقی برای آن هــا نمی افتد، اما اگر این کارها را 
نکنند یک ســنگ ریزه یا براده چوب می تواند منجر به عفونت پا شــود.

این پزشک متخصص عفونی به بیماران دیابتی تاکید کرد: در فصل سرد 
نزدیک بخاری، شوفاژ و کرســی نخوابند . ممکن است پاهای بیماران 
به وسیله گرمایشی بچسبد، اما به خاطر بی حســی متوجه سوختن پا 
نشــوند، بنابراین توصیه می کنم حتما دور از گرما باشــند چون عوارض 
جبران ناپذیری دارد.وی ادامه داد: در کنار رعایت بهداشت پا برای بیماران 
دیابتی، پوشیدن کفش مناسب نیز اهمیت زیادی دارد. کفش بیماران 
دیابتی باید مخصوص باشد، چون پاهای این بیماران به خاطر اختالالت 
عصبی شــکل خود را از دست می دهد و قســمت های روی پا برجسته 
می شود که فشار زیادی وارد کرده و منجر به زخم و عفونت می شود، پس 

باید کفش مناسبی بپوشند تا فشار از این قسمت برداشته شود. 

خبرخوان جامعه

شهادت، پاداش 
بزرگ خدا به بندگان 
مخلص خود است 

 ســردار محمد رضا حیدری، فرمانده 
انتظامی اســتان در دیدار با خانواده 
سرداران شهید حاج »حسین خرازی« 
و »محســن صفوی«ضمن تبریک 
چهل و سومین سال پیروزی انقالب، 
شهادت را پاداش بزرگ خداوند برای 

بندگان مخلص عنوان کرد.

کشف ماینرهای قاچاق در اصفهان 
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۶7 دســتگاه ماینر خارجی قاچاق به ارزش ۲۲ میلیارد 
ریال خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر  بیان داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان 
اصفهان در پی اطالع از اســتخراج غیر مجاز ارز دیجیتال در ۲ کارگاه نیمه تعطیل در حاشــیه شهر 
اصفهان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات تخصصی 
و کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضائی از کارگاه های مذکور بازرسی کردند که در نتیجه 
این عملیات ۶7 دستگاه ماینر خارجی قاچاق کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش ماینرهای مکشوفه را ۲۲ میلیارد ریال اعالم کردند، اظهار 
داشت: در این رابطه دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی 

تحویل داده شدند.
 

توقیف ابزار آالت قاچاق در اصفهان
محموله ابزارآالت خارجی به ارزش هفت میلیارد دریال در اصفهان کشف شد.رییس پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی استان گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اطالع از قاچاق 
ابزار آالت خارجی در هماهنگی با مقام قضایی از انبار فرد قاچاقچی بازدید کردند.سرهنگ کامران 
ریاحی افزود: در بازرسی ماموران از این انبار ۶ هزار و ۴۳۰ عدد انواع ابزار آالت صنعتی قاچاق شامل 
موتوربرق، هیلتی، انبردست، پیچ گوشتی و ... کشف که در بررسی های دقیق صورت گرفته مشخص 
شد این محموله بدون اسناد و مدارک گمرکی اســت.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان، ارزش این محموله را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه بیش از 7 میلیارد 
ریال بیان کردو گفت: در این عملیات مالک محموله دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل 

مرجع قضائی شد.
 

کالهبرداری 3۵ میلیارد ریالی از دامداران اصفهان
فردی که با ترفند تامین نهاده دامی بیش از ۳۵ میلیارد ریال از دامداران غرب استان کالهبرداری 
کرده و متواری شــده بود در دام پلیس گرفتار شد.فرمانده انتظامی اســتان گفت: در پی شکایت 
تعدادی از دامداران غرب اســتان از این کالهبرداری، ماموران پلیس در پیگیری های شبانه روزی 
و درعملیاتی پیچیده موفق به شناســایی مخفیگاه متهم در شهرستان چابهار شدند و با هماهنگی 
قضایی به این شهرستان اعزام و درعملیاتی هوشمندانه کالهبردار را دستگیر کردند و تحویل مراجع 
قضایی دادند.سردار محمدرضا میرحیدری، میزان کالهبرداری تاکنون را ۳۵ میلیارد ریال و تعداد 
شاکیان ۵ نفر اعالم کرد و افزود: افرادی که به این شــیوه از آنان کالهبرداری شده می توانند برای 

پیگیری شکایت خود به پلیس امنیت عمومی استان اصفهان مراجعه کنند.
 

کشف 4 قبضه سالح شكاری غیر مجاز در »گلپایگان« 
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از کشف ۴ قبضه سالح شكاری غیر مجاز در عملیات ماموران 
این فرماندهی خبر داد.  سرهنگ علی سبحانی بیان داشت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی طرح برخورد با دارندگان ســالح های غیرمجاز توســط ماموران پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی شهرستان گلپایگان اجرا شد.وی افزود : در اجرای این طرح ۴ متهم که سابقه 
حمل و نگهداری سالح غیرمجاز داشتند با هماهنگی مرجع قضایی،دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه 
آنان تعداد ۴ قبضه سالح شکاری غیرمجاز کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان یكی از 
اولویت های این فرماندهی را برخورد با جرائم خشن اعالم كرد و گفت: داشتن سالح غیر مجاز عالوه 
بر اینکه برابر قانون جرم است و برای دارندگان آنها مجازات تعیین شده زمینه ساز بروز درگیری، قتل 

و ناامنی است که پلیس قاطعانه با حامالن و دارندگان این گونه سالح ها برخورد می کند.

وز عکس ر

 خبر روزناجا

تاکید استانداراصفهان به بازگشایی ها؛

 مدارس نباید تعطیل شود
جلسه ستاد استانی کرونا با ریاست استاندار، 
دبیری رییس دانشگاه علوم پزشکی و حضور 
مدیر و رؤسای دســتگاه های دولتی در محل 
استانداری برگزار شد.استاندار اصفهان در این 
جلسه اظهار داشــت: منکر ضرر و زیان کرونا 
نیســتیم؛ اما باید با کرونا زندگی کنیم، تاکید 
ستاد کشوری نیز به این بوده است که به سمت 
تعطیلی نرویم، هر بار در چنین شــرایطی قرار 
می گیریم به جای مدیریت شرایط، تعطیلی ها 

را اعمال می کنیم.
ســید رضا مرتضــوی بــا تاکیــد بــر تاثیر 
واکسیناســیون روی کنترل بیمــاری کرونا 
تصریح کرد: راهبرد واکسیناســیون در دولت 
ســیزدهم درســت بوده و در حــال حاضر در 
اصفهان ۹۰ درصد افراد واکسن کرونا را دریافت 
نکردند اما برخی در واکسیناســیون همراهی 
نکردند که این موضوع مشکالتی را در پی داشته 
اســت.وی ادامه داد: در هر دستگاه دولتی و 
غیر دولتی باالترین مسئول دستگاه باید پیگیر 
واکسیناسیون تمامی کارکنان خود شود و باید 
بحث عدم حضور افراد واکسن نزده یا گرفتن 
تست کرونا از آنها به نحو جدی تر و مطلوب تری 
پیگیری شود و اگر مدیری در این امر کوتاهی 
کرد برای تــرک فعل به دادگســتری معرفی 
شود.اســتاندار اصفهان در خصوص تعطیلی 
مدارس به دلیل کرونا ابراز داشــت: در تمامی 
دنیا مدارس آخرین مراکزی هستند که تعطیل 
می شوند اما در کشــور ما این تعطیلی خیلی 
ســاده تصویب می شــود، الزم است تعطیلی 
مدارس در هر رنگ بندی به صورت اقتضایی 
برای هر مدرسه باشد و تا حد امکان ما تعطیلی 
هیچ مدرسه ای را نداشته باشیم.همچنین با 
پیشنهاد استاندار اصفهان ظرفیت استفاده از 
اماکن دربســته در وضعیت قرمز از ۲۰ به ۴۰ و 
در وضعیت نارنجی از ۴۰ به ۶۰ تغییر پیدا کرد.

همچنین  شاهین شــیرانی، رییس دانشگاه 
علوم پزشکی در این جلسه اظهار داشت: شرایط 
خاصی در کل کشور ایجاد شده، اما نمی خواهیم 
با وجود این شــرایط نه دارویی کــم بیاید نه 
بیماری پشت در بیمارستان بماند و سعی داریم 

شرایط را در وضعیت موجود حفظ کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان:

17 مرکز نیکوکاری در استان اصفهان راه اندازی شد
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به طرح های دهه فجر کمیته امداد استان اصفهان اظهارداشت: تحویل ۵۰۰ مسکن مددجوی تحت پوشش این نهاد 
حمایتی در این دهه انجام شد.کریم زارع افزود: هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان در حال احداث است که بنیاد مسکن انقالب اسالمی ، سازمان برنامه و 
بودجه، بنیاد مستضعفین و خیرین و منابع امداد در این خصوص مشارکت و همکاری دارند.وی ادامه داد: ساالنه تعمیر، ساخت و خرید مسکن برای مددجویان 
تحت پوشش انجام می شود که یکی از دغدغه های مهم مثل اشتغال و ایجاد درآمد پایدار آنان به شــمار می رود.زارع از راه اندازی ۱7 مرکز نیکوکاری در استان 
اصفهان همزمان با دهه فجر خبرداد و اذعان کرد: ۶ باب از این مراکز به صورت تخصصی در موضوع ذکات ، بهداشت و درمان و فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند 
و ۱۱ باب دیگر عمومی هستند.وی یادآورشد؛ تعداد مراکز نیکوکاری این استان به ۵۳۰ باب رســیده که فرصت خوبی برای مشارکت مردم در امور خیر و مدیریت 

خدمات کمیته امداد به دست بخش خصوصی و مردم است.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: با بیعت همافران با امام خمینی ) ره (، ارتش 
در کنار مــردم نقش مهمی در پیروزی و اســتمرار 
نظام و انقالب اسالمی ایفا کرد.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نژاد روز سه شنبه در دیدار فرمانده پایگاه 
هشــتم شــکاری و جمعی از فرماندهان و پرسنل 
نیروی هوایی ارتش اصفهان افزود: نیروی هوایی 
ارتش در نوزدهــم بهمن ۵7، با حضــور در محضر 
امام راحل، والیت فقیه را با جان پذیرفتند و نقشــه 
های اســتکبار را برهم زدند.وی با اشــاره به اینکه 

ارتش در زمان رژیم طاغوت نیز از نیروهای مومن و 
انقالبی برخوردار بود، گفت: در همان زمان بسیاری 
از نیروهای ارتش بنا به دســتور حضرت امام ) ره ( 
برای پیوستن به مردم و انقالب اسالمی ، پادگان ها 
و محل کار خود را ترک کردند.وی افزود: امروز ارتش 
در ادامه راه انقالب نقش آفرین بــوده و نیروهای 
ارتشــی الگوی جوانــان امروز هســتند  و حرکتی 
که نیروی هوایی ارتش ســه روز قبــل از پیروزی 
انقالب انجام دادند، کاری شــجاعانه بود.آیت ا...
طباطبایی نژاد ادامه داد: با حضور نیروهای ارتشی 
در محضر امام خمینی)ره( کمر رژیم ستمشــاهی 
شکست و ارتش همراه و همگام با مردم در پیروزی 
انقالب قدم های بزرگ برداشــت.وی با اشــاره به 
دســتاوردهای انقالب اســالمی گفت:مهم ترین 

دستاورد انقالب اسالمی استقالل و ایستادن مقابل 
قدرت های استکباری برای حمایت از مظلومان در 
جهان بود.عضو خبرگان رهبری اضافه کرد: در طول 
تاریخ دو مکتب انبیا و طاغوت در مقابل هم بودند و 
با پیروزی انقالب اسالمی مکتب طاغوت  شکست 
خورد.امام جمعه اصفهان افزود: بالندگی دین اسالم 
بستگی به رشــد مردم دارد و هرچه بیشتر مردم به 
سمت علم، دانش و فهم گام بردارند مکتب انبیا رشد 
بیشــتری پیدا می کند.همچنین امیر سرتیپ دوم 
خلبان علیرضا انگیزه، فرمانده پایگاه هوایی شهید 
بابایی اصفهان دراین دیــدار  گفت: بیعت همافران 
ارتش ایران با امام راحل در ۱۹ بهمن سال ۵7 روزی 
حماسی برای نیروی هوایی و موجب تقویت روحیه 

و انگیزه در انقالبیون شد.

امام جمعه اصفهان : 

ارتش در کنار مردم، زمینه پیروزی انقالب را رقم زد
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دیدار شیخ سلمان با مالک منچسترسیتی 
شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر و وزیر امور ریاست جمهوری امارات متحده عربی 
روز دوشنبه در قصر الوطن از شیخ ســلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
استقبال کرد.در این دیدار برنامه های توسعه AFC و پیشرفت فوتبال در منطقه مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و دو طرف نقش پیشروی امارات را در حمایت از ابتکارات فوتبال در سطوح آسیایی و بین 
المللی بررسی کردند.شیخ منصور، مالک منچسترســیتی، نقش AFC و تالش های آن در توسعه 
ورزش فوتبال را ستود. این دیدار هم زمان با میزبانی ابوظبی از هجدهمین دوره جام باشگاه های جهان 
»امارات 2021« برگزار شد که این کشور شاهد حضور  قهرمان قاره ها بوده و شنبه هفته آینده مسابقات را 
به پایان خواهد رساند. در این نشست، فارس المزروعی، مشاور وزارت امور ریاست جمهوری و عبدا... 

ناصر الجنیبی، رییس هیئت مدیره لیگ حرفه ای امارات حضور داشتند.

تغییر تاکتیک یووه در مذاکرات تمدید قرارداد با »دیباال«
یوونتوس در تالش است تا شرایط مذاکرات تمدید قرارداد با پائولو دیباال، ستاره آرژانتینی را به سود 
خود تغییر دهد.دیباال یکی از مهم ترین بازیکنان یوونتوس طی سال های اخیر بوده و این موضوع در 
فصل جاری نیز به خوبی به نمایش درآمده و این بازیکن هر بار که به اندازه کافی آماده بوده، عملکرد 
خوبی در ترکیب این تیم داشته است. با این حال قرارداد فعلی او با یوونتوس در پایان فصل جاری به 
اتمام می رسد و هنوز خبری از تمدید قرارداد نیست؛ اما این باشگاه دوست ندارد اجازه ترک تورین را 
به این مهاجم بدهد.پیش از این گفته می شد که دو طرف برای تمدید قرارداد دیباال به توافق رسیده اند 
ولی مشکالت مصدومیت این بازیکن باعث شده که مدیران یوونتوس تصمیم خود را تغییر داده و 
پیشنهاد جدیدی به او ارائه کنند که با کاهش دستمزد همراه بود. این موضوع باعث عصبانیت شدید 
دیباال شــد و ظاهرا به مدیران یووه اعالم کرده بود که حاضر به امضای قرارداد جدیدی با این شرایط 
نیست و در فکر جدایی از این تیم به عنوان بازیکن آزاد در پایان فصل بود. حاال کالچومرکاتو خبر داده 
که یوونتوس در اواخر ماه جاری میالدی جلساتی را با نمایندگان دیباال برگزار خواهد کرد. این جلسه 
احتماال پس از اجالس هیئت مدیره این باشگاه که بحث تمدید قرارداد او در آن به مشورت گذاشته 
شده، خواهد بود. این سایت خبری مدعی شده که یووه با این که تصمیم گرفته تاکتیکش در مواجهه 
با این بازیکن آرژانتینی را تغییر دهد؛ اما بعید به نظر می رسد که پیشنهاد آن ها در  زمینه دستمزد تغییر 
خاصی داشته باشد و همین موضوع باعث شده که بسیاری احتمال توافق آنها برای امضای این قرارداد 

را بسیار محدود و ناچیز بدانند.

رانگنیک: 

نسل من با بازیکنان امروزی فرق دارد
رانگنیک از زمان پیوستن به منچستریونایتد با معضالت بسیاری روبه رو بوده و یکی از آن ها جلب نظر 
موافق بازیکنان این تیم بوده است. جسی لینگارد و آنتونی مارسیال در هفته های اخیر به صورت علنی 

به مخالفت با اظهاراتی پرداخته اند که از سوی این مربی آلمانی درباره آن ها 
مطرح شده است. رانگنیک درباره نحوه ارتباط با بازیکنان تیمش گفت:» 
من آن جا حضور ندارم و زمانی هم برای انجام این کارها ندارم. بنابراین  

چنین چیزی بهتر است و من همیشه به صورت مستقیم با بازیکنانم 
و جســی هم کردم ارتباط برقرار می کنم.  این کار را با آنتونی 

. ولی شاید از نسل متفاوتی با آن ها  هستم
در هر دو مورد می دانم چه حرف هایی 

را مطرح کردم و چــه اتفاقاتی رخ داد 
و دلیلی نیســت که بیشــتر از این در 

این باره بحث کنم.«

هفته بیست و پنجم رقابت های لیگ برتر والیبال؛

 تقابل غیر قابل پیش بینی فوالدی ها در سیرجان

 سمیه مصور تیم والیبال ســپاهان در چارچوب هفته 
بیست و پنجم مرحله مقدماتی مسابقات 
قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام » سردار دل ها« به مصاف تیم 
فوالد سیرجان ایرانیان می رود. این هفته در شرایطی امروز با برگزاری 
هفت دیدار در شهرهای سیرجان، آمل، تهران، ورامین، یزد، گنبد و رامسر 
پیگیری می شود که طالیی پوشان نصف جهان صعودشان را به مرحله 
پلی اف قطعــی کرده اند.  تیم ســپاهان که صدرنشــین بالمنازع این 
رقابت ها محسوب می شود پس از رسیدن به یک جایگاه مطمئن و دست 
نیافتنی در جدول رده بندی، طی چند هفته گذشــته فراز و نشیب های 
زیادی را تجربه کرده است. شاگردان رحمان محمدی راد با وجود صعود 
به مرحله پلی اف همچنان به دنبال برتری در دو هفته پایانی رقابت های 
مرحله مقدماتی هستند و با این حســاب در تقابل قهرمان نیم فصل با 
فوالد سیرجان ایرانیان، مدافع عنوان قهرمانی هیچ چیز قابل پیش بینی 
نیست. شاگردان سعید رضایی در تیم فوالد سیرجان ایرانیان چنانچه 
موفق به گذشتن از سد ستبری چون سپاهان شوند شانس باالیی برای 
قطعی کردن سهمیه پلی آف خواهند داشت.  دیدار تیم های سپاهان و 
فوالد سیرجان ایرانیان امروز و از ساعت 19 در سالن امام علی سیرجان 
برگزار می شــود که محمــد آقایــی داور اول ، علیرضــا پوردهقان داور 
دوم،حسین پور کاشیان ناظر داوری و شهباز صدری ناظر فنی این دیدار 

خواهند بود. تاکنون صعود تیم های فوالد مبارکه سپاهان، پیکان تهران، 
لبنیات هراز آمل، مقاومت شــهداب یــزد، شــهرداری ارومیه و مس 
رفسنجان به مرحله پلی آف قطعی شده است. هفته بیست وپنجم با نبرد 
سخت، سنگین و جذاب شهرداری گنبد و پاس گرگان به اوج حساسیت 
خواهد رسید؛ جایی که گرگانی ها به عنوان تیم هشتم جدول، با 11 برد و 
35 امتیاز به میهمانی شهرداری گنبد می روند. شاگردان عظیم جزیده 
در تیم گنبد تاکنون 10 برد و 33 امتیاز کسب کرده اند و یک پله پایین تر از 
پاس گرگان ایســتاده اند. اگر شاگردان عیسی ســنگدوینی موفق به 
پیروزی در این بازی شــوند، جایــگاه خود را در بین هشــت تیم برتر 
مستحکم خواهند کرد و با این حساب معادالت سایر مدعیان را به هم 
می زنند. درصورتی که گنبدی ها موفق به پیروزی شــوند، سرنوشــت 
صعودها به هفته آخر کشیده خواهد شد. در دیگر دیدارهای این مرحله 
راه یاب ملل مریــوان تیم دهم جدول، این هفته به مصاف شــهرداری 
ورامینی می رود که امیدهایش برای صعود را از دست داده است. با این 
حال شاگردان آرش صادقیانی در تیم راه یاب که تاکنون 10 برد و 30 امتیاز 
کسب کرده اند، در تالشند تا با کسب پیروزی در بازی های باقی مانده، به 
جمع هشت تیم برتر برسند؛ اتفاقی که رقم خوردن آن مستلزم تغییرات 
اساســی در رده های هفتم تا دهم جدول اســت. صرف نظــر از تقالی 
میان جدولی ها برای کسب ســهمیه های باقی مانده، تالش باالنشینان 

برای تثبیت یا ارتقای رتبه هم در نوع خود دیدنی است. پیکان، لبنیات 
هراز آمل و مقاومت شهداب یزد، هرکدام 16 برد دارند. با این تفاوت که 
به ترتیــب بــا 47، 46 و 45 امتیــاز در رتبه های دوم، ســوم و چهارم 
ایستاده اند. به همان اندازه که پیکان برای تثبیت جایگاه دومی تالش 
می کند، نمایندگان آمل و یزد به دنبال ارتقای رتبه هستند. خودروسازان 
پیکان این هفته به مصاف هورسان رامسر تیم سیزدهم جدول )7 برد و 
24 امتیاز( می روند و به نظر می رسد کار سختی برای پیروزی پیش رو 
نداشته باشند. لبنیات هراز آمل از شــهرداری ارومیه میزبانی می کند؛ 
حریف قدری که با 15 برد و 44 امتیاز، به دنبال جبران مافات اســت و 
برای باال رفتن از رتبه پنجمی، هرچه در چنته دارد، رو خواهد کرد. لغزش 
لبنیات مقابل نماینده ارومیه ممکن است به قیمت از دست رفتن رتبه 
سومی شاگردان بهروز عطایی تمام شود. مقاومت شهداب یزد از جمله 
تیم هــای خطرنــاک و غیرقابل پیش بینی لیگ اســت کــه در هفته 
بیست وپنجم با مس رفسنجان دیدار خواهد کرد. نماینده رفسنجان که 
در نخستین حضورش در لیگ برتر بلیت پلی آف را برای خود اوکی کرد، 
بارها نشــان داده که مقابل مدعیان تیم دســت و پا بســته ای نیست. 
شاگردان اسماعیل بادرنگین در تیم مس صاحب 13 برد، 35 امتیاز و 
رتبه ششــم جدول هســتند و اگر این هفته به پیروزی برسند، جایگاه 

چهارمی نماینده یزد )16 برد و 45 امتیاز( به خطر خواهد افتاد.

رییــس هیئــت وزنه بــرداری اســتان اصفهــان 
در خصــوص فعالیت هــای هیئت اظهار داشــت: 
مســابقات بانوان و آقایان را در عرض 2 ماه برگزار 
کردیم، آخرین مســابقه، مســابقات بزرگساالن 
بود که با توجه به شــرایط، ســتاد کرونا دستور لغو 
مسابقات داده شده است. حمید محمدی،  با بیان 
این که بستر استعدادیابی در نوجوانان فراهم شد، 
تصریح کرد: کارها  انجام  شــده، لیست ها و اسامی 
به فدراسیون اعالم شده، ولی در بحث کالن وزارت 
ورزش باید وارد شود و حمایت وجود داشته باشد؛ 
برای تک تک مســابقات به  اداره کل  نامه زده شده 
که حداقل برای تماشــا بیایند، ولــی دریغ از یک 
نفر مســئول که بیاید. محمدی ادامه داد: مگر چند  
ورزش مدال آور و المپیکی در اصفهان داریم، حتی 
مربی تیم ملی وزنه برداری هم اصفهانی است، چند 
وزنه بــردار دیگر مانند مــرادی، معتمدی، جمالی، 

معینی و شریفی باید پیدا شود تا مدیر کل حمایتی 
انجام دهد.رییس هیئت وزنه برداری استان اصفهان 
با بیان اینکه بستر اســتعدادیابی انجام شده ولی 
هیچ اتفاقی نمی افتد، تصریــح کرد: قول پرداخت 
ماهیانه به این ورزشــکاران را داده بودند ولی هیچ 
پرداختی انجام نشــده؛ این وزنه برداران در ســن 
حدود 14 سالگی استعداد بودند ولی در حال حاضر 
بازدهی الزم را ندارند، چون مــا توجهی نکرده ایم. 
وی افزود: االن این اتفاق دوباره در اصفهان افتاده 
11 نوجوان پیدا شــده که می توانند بستری باشند 
برای فردای وزنه بــرداری، ولی با وجــود اتفاقات 
گذشته دیگر جرات قول دادن به آن ها را نداریم؛ تا 
پایان سال هم با توجه به اتفاقاتی که در فدراسیون 
وزنه برداری افتاد، هیچ کدام از مسابقات نوجوانان، 
بزرگساالن و بانوان برگزار نمی شود و اگر هم مسابقه 
وجود نداشــته باشد ورزشــکاری هم وجود ندارد. 

محمدی با اشاره به این که از ابتدای سال 1400، اداره 
کل یک ریال پرداختی به هیئت نداشته است، خاطر 
نشان کرد:  5 نفر از اســتان در حال حاضر عضو تیم 
ملی و 14 نفر در لیگ های دیگر هستند، ولی این ها 
به چشم نمی آید و اعتبار و بودجه ای تعلق نمی گیرد.

رییس هیئــت وزنه بــرداری اســتان اصفهان در 
خصوص حمایت های انجام  شــده از وزنه برداران 
ملی پوش اصفهانی گفت: رنکینگ رسول معتمدی 
در وزن 102 کیلوگرم  در دنیا یک اســت،  در جامعه 
وزنه برداری هم از طرف کمیته ملــی المپیک، نفر 

اول اعالم شد، ولی هیچ حمایتی از او نشده است.

گالیه رییس هیئت وزنه برداری اصفهان از مسئوالن ورزش استان

احسان دلیرزهان از بازیکنان باشگاه پاالیش نفت آبادان که اولین حضورش را در اردوی تیم ملی تجربه می کند، درباره انگیزه   و شرایطش اردو تیم ملی صحبت 
کرد. وی گفت: من دوسال هدف داری را پشت سر گذاشتم و هدفم دعوت شدن به تیم ملی بزرگساالن بود. خداراشکر توانستم نظر کادر فنی و مربیان را جلب 
کنم و لیاقت این را داشتم که به اردوی برزگساالن دعوت شوم. تجربه اولم است و بسیار خوشحالم و حس جدیدی دارم و امیدوارم بتوانم با تالش و پشتکار در 
اردوها بمانم و انتخاب شوم. دلیرزهان درباره شرایط اردو بیان کرد: روز اولی که آمدیم از ما تست PCR گرفتند و متاسفانه دو، سه نفر از بزرگان تیم تست شان 
مثبت بود و نتوانستند کنار تیم باشند. شرایط خیلی خوبی در اردو حاکم است ولی اوضاع کرونا بسیار خطرناک شده و ما باید مراعات کنیم تا به کرونا مبتال نشویم 
و اردوها را پشت سر بگذاریم. وی در ادامه گفت: بازیکنان با تجربه و بزرگی در  پست من هستند و تمام تالشم را می کنم تا نتیجه خوبی را کسب کنم. بزرگان تیم 

حواس شان به ما جوان ترها که اردو اولی هستیم، هست و طوری رفتار می کنند که ما در اینجا غریبی نکنیم و اذیت نشویم. 

انگیزه ویژه بازیکن جوان تیم ملی بسکتبال
اسفندماه امسال؛

اصفهان میزبان جام جهانی 
کشتی پهلوانی و ورزش های 

زورخانه ای می شود

خبر روز

وز عکس ر

حضور فرماندار اصفهان 
در تمرین تیم فوتسال 

گیتی پسند
فرمانــدار اصفهان بــا حضور در 
تمرین تیم فوتسال گیتی پسند با 
بازیکنان و کادر فنی گیتی دیدار و 
گفت وگو کرد. محمدعلی احمدی 
در این دیدار گفت: نتایج مسابقات 
را رصد کــرده و بی صبرانه منتظر 
قهرمانی تیم گیتی پسند هستیم، 

چرا که مستحق آن هستید.

بیانیه ذوب آهن در حمایت از »تارتار« 
نیم فصل اول برای ذوب آهن با کسب 18 امتیاز و قرار گرفتن در رتبه یازدهم جدول رده بندی تمام 
شد تا همانند برخی مقاطع فصل بار دیگر روی کادر فنی سبزپوشــان فشار ایجاد شود و شکست 
مقابل صنعت نفت آبادان در هفته شانزدهم این فشارها را بیشتر هم کرد.با این حال مدیران باشگاه 
ذوب آهن که قصدی برای تغییر سرمربی خود ندارند، با انتشار بیانیه ای به حمایت از مهدی تارتار 
پیش از مصاف هفته هفدهم برابر استقالل تهران پرداخته اند. در این بیانیه آمده است:» با عنایت 
به برخی شیطنت های اخیر در فضای مجازی و معدودی از رســانه ها پیرامون سرمربی ارزشمند 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و ایجاد شبهه در خصوص فشــار مدیران باشگاه بر مهدی تارتار، به 
استحضار می رساند هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه ذوب آهن، ضمن حمایت کامل از ایشان، در 
حال جذب بازیکنان اعالم شــده و مدنظر مهدی تارتار برای شروع و کسب نتایج بهتر در نیم فصل 
دوم لیگ برتر  بوده که خود گواه حمایت کامل باشگاه از سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن است. اعزام 
تیم فوتبال ذوب آهن با اتوبوس به تهران نیز فقط به دلیل رعایت پروتکل های بهداشــتی و کاهش 
احتمال ابتال به امیکرون قبل از شروع مسابقات نیم فصل دوم لیگ برتر بوده است.بنابراین به هیچ 
وجه موارد مطرح شده صحت نداشته و باشــگاه ذوب آهن اصفهان حمایت کامل خود را از مهدی 
تارتار و کادرفنی تیم اعالم می دارد و امیدوار است بالطف خداوند، درایت کادرفنی وتالش دوچندان 
بازیکنان و حمایت هواداران عزیز در نیم فصل دوم شاهد کسب نتایج بهتر و رضایت بیشتر هواداران 

عزیز باشیم.«

بیشترین اشتباه داوری نیم فصل برای آلومینیوم
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 01-1400 در حالی هفته شــانزدهم خود را سپری کرد و 
وارد تعطیالت نیم فصل شــد که این وقفه  فرصتی برای بررسی اشــتباهات داوری در مسابقات و 
سود و زیان هر 16 تیم فراهم آورد که برنامه فوتبال برتر به این موضوع پرداخت.برنامه فوتبال برتر 
که هر هفته و پس از پایان مسابقات با حضور ســه الی چهار کارشناس به بررسی صحنه های مهم 
داوری تمام بازی ها می پرداخت ، دوشنبه شب به جمع بندی این موضوع با حضور علی خسروی، 
پیشکسوت و کارشناس داوری پرداخت که در آن مشخص شد شاگردان رسول خطیبی بیشتر از 

همه ضرر کرده اند.
بنابر نظر کارشناســان داوری، تیم فوتبال آلومینیوم در نیم فصل اول لیگ برتــر 6 امتیاز به خاطر 
اشتباهات داوری از دســت داده که اگر این اتفاق برای آنها نمی افتاد، شــاگردان خطیبی در حال 
حاضر 30 امتیازی و هم امتیاز با سپاهان بودند.استقالل و نفت مسجدسلیمان، دومین تیم هایی 
هستند که به خاطر اشــتباهات داوری در دور رفت لیگ برتر متضرر شده اند که اگر اشتباه برای آنها 
اتفاق نمی افتاد، این دو تیم بایــد 4 امتیاز دیگر می گرفتند که درصورت احتســاب این امتیازات، 
آبی پوشان جایگاه مستحکم تری در صدر جدول داشتند و نفت مسجدسلیمان هم از پایین جدول 
فاصله می گرفت.پرسپولیس دیگر تیمی است که پس از آلومینیوم، استقالل و نفت مسجدسلیمان 
به خاطر اشــتباهات داوری متضرر شــده که اگر این شــرایط برای آنها وجود نداشت، شاگردان 

گل محمدی 3 امتیاز دیگر می گرفتند و در حال حاضر 35 امتیازی بودند.

عکس یادگاری »رشید« با جام های سپاهان
رشید مظاهری، سنگربان جدید سپاهان روز دوشنبه نخستین جلسه تمرینی اش را با سپاهان انجام 
داد و حتی به رســم جذب بازیکنان جدید در تمام تیم های باشگاهی، از تونلی که هم تیمی هایش 
ساخته بودند رد شــد و آن ها با ضرباتی که به مظاهری وارد کردند، پیوستن او به سپاهان را با این 
روش خاص تبریک گفتند.البته مظاهری جدا از حضور در تمرین در دفتر باشگاه سپاهان نیز حاضر 
شد و در کنار جام های قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی این باشگاه اصفهانی ایستاد و عکسی را به 

یادگار گرفت. ایده ای جالب که در باشگاه های اروپایی اجرا می شود.

مستطیل سبز

رییس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانی در خصوص وضعیت هیئت ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی، اظهار کرد: از زمان در 
اختیار گرفتن مسئولیت هیئت، نسبت به تشکیل 
کمیته های تخصصی اقدام کردیم و هرچند این 
کمیته ها پیش از این هم فعال بودند، اما تالش 
کردیم با رویکرد جدید از افــراد نخبه، قهرمان و 
صاحب نظر در این رشته ها استفاده کنیم تا تحولی 
در سیستم و ســاختار هیئت ایجاد شود. جالل 
زهرایی افزود: به دنبــال گرفتن مجدد پایتختی 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی هستیم 
تا دبیرخانه آن دوبــاره فعالیت خود را با حمایت 
شورای شــهر و شــهرداری آغاز کند، امیدوارم با 
بهبود شــرایطی شــیوع ویروس کرونا بتوانیم 
اقدامات بسیار خوبی در این زمینه انجام دهیم. 
رییس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشــتی 
پهلوانی با اشــاره به حضور تیم های اصفهانی در 
مسابقات کشــوری گفت: در سیستم قهرمانی 
بعد از مدت هایی کــه در این بخــش فعالیتی 
انجام نشــده بود، تیمی را با نام هیئت اســتان 
اصفهان به مســابقات لیگ کشور اعزام کردیم و 
با شــرایط خاصی که برای تیم وجود داشت، بر 
سکوی دوم کشور ایستاد، در ادامه هفته گذشته 
تیم بزرگساالن اصفهان، قهرمان هنرهای فردی 
کشــور شــد. وی خاطرنشــان کرد: همچنین 
میزبان جام جهانی کشتی پهلوانی و ورزش های 
زورخانه ای با حضور نزدیک به 12 کشور هستیم 
که قرار است در اسفندماه در اصفهان برگزار شود، 
البته با توجه به شیوع ویروس کرونا و امیکرون 
ممکن است این مسابقات از نظر تاریخ برگزاری 
تغییر کند، جلسات مختلفی را در این زمینه برگزار 
کرده ایم و تمهیدات الزم را در نظر گرفته ایم. وی 
اضافه کرد: باتوجه به جنبــه بین المللی بودن و 
برگزاری همزمان مســابقات کشــتی پهلوانی و 
ورزش های زورخانــه ای و رقابت هــای تیمی، 
فضای الزم در زورخانه ها مهیا نیســت و فضای 
کمی در اختیــار داریم، بنابراین قرار اســت این 
مسابقات در سالن 6هزار نفری 25 آبان ورزشگاه 

نقش جهان برگزار شود.

تاکنون صعود تیم های فوالد مبارکه سپاهان، پیکان 
لبنیات هراز آمل، مقاومت شهداب یزد،  تهران، 
شهرداری ارومیه و مس رفسنجان به مرحله پلی آف 

قطعی شده است

فوتبال جهان



چهارشنبه 20 بهمن 1400 / 07 رجب 1443 / 09 فوریه 2022 / شماره 3467
شهردار اصفهان:

باید با تمام توان مشکالت مردم را برطرف کرد
 علی قاسم زاده، شهردار اصفهان  در صفحه خود در اینســتاگرام نوشت:چهل وسه سال از پیروزی انقالب 
اسالمی می گذرد.نسل امروز نه دوران طاغوت را دیده و نه ایام شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی را در سال 
۵۷.این نسل معیارش برای سنجش کارآمدی نظام، برطرف شدن مسائل و مشکالت کشور است.پس 
اگر می خواهیم برای حفظ انقالب تالش کنیم، باید با تمام توان مشکالت مردم را برطرف کنیم.هفته گذشته 
دستگاه حفر کننده خط دو متروی اصفهان به ایستگاه خرازی رسید و مقصد بعدی اش ایستگاه آیت ا... 
کاشانی است.در زیر شهر، شهری در جریان است و کارگران و مهندسان تالش می کنند تا خط دو مترو را 

آرام آرام مهیا کرده و مطالبه جدی شما شهروندان در مورد کاهش ترافیک شهر را برطرف کنند.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۵6 درصدی پروژه شهدای ورزشکار
معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که شهروندان نسبت به آن گالیه مند بودند، 
وجود ترافیک ســنگین حدفاصل بلوار فرزانگان تا میدان شهدای ورزشکار و تصادفات زیاد در مسیرهای 
منتهی به این میدان بود.ایرج مظفر   با اشاره به مزیت های احداث تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار، 
افزود: کاهش ترافیک این میدان برای عبور خودروهای سنگین برون شهری و عبور خودروهای شهری به 
سمت شهرستان دولت آباد، سهولت تردد از میدان در تراز همسطح میدان شهدای ورزشکار، کاهش زمان 
و سوخت از جمله اهداف احداث این تقاطع بوده است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: در 
این پروژه با جابه جایی تاسیسات شهری زیادی از جمله جابه جایی دکل های فشار قوی و کابل های ۲۰ کیلو 
ولت برق، جابه جایی خط آب و لوله گاز و همچنین جابه جایی فاضالب روبه رو بودیم، البته عملیات اجرا دچار 
تاخیر شد که امیدواریم با همکاری شرکت های خدماتی اکثر جابه جایی ها انجام و پیگیری مابقی امور انجام 
شود.وی تصریح کرد: در حال حاضر تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار حدود ۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد که با تکمیل آن شاهد کاهش تصادفات و ایمنی تردد خودروها، همچنین کاهش ترافیک خواهیم بود.

به مناسبت ایام ا... دهه فجر؛

نشست های تخصصی »این بود انقالب« برگزار می شود
مدیر منطقه یک شــهرداری از برگزاری چهار نشســت تخصصی با توجه به ذائقه مردم و دغدغه نخبگان 
در قالب سلســله گفت وگوهای دانشــجویی تحت عنوان »این بود انقالب« خبر داد. میثم بکتاشیان در 
تشریح نشست های تخصصی با موضوع انقالب، اظهار کرد: این نشست های تخصصی که با اکران مستند 
همراه است، به بررسی چالش ها، سواالت و شبهات انقالب اسالمی در قالب پرسش و پاسخ و گفت وگو 
بین نخبگان می پردازد. وی افزود: ویژه برنامه »این بود انقالب« با همکاری کانون نخبگان و با مشارکت 
تشکل های مردمی و حمایت اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه یک برگزار می شود.مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در برنامه ریزی های فرهنگی ویژه ایام دهه فجر ضروری است همزمان به ذائقه مردم 
و همچنین دغدغه نخبگان توجه شود، تصریح کرد: نباید فقط به برگزاری جشن ها و برنامه های سطحی 
بسنده کرد تا بتوانیم مبانی و زوایای مختلف انقالب اسالمی ایران را برای همگان به ویژه نسل جوان بازگو 
کنیم. وی با تاکید بر اهمیت جلب مشارکت تشکل های مردمی در اجرای برنامه ها، گفت: در مناسبت های 
ملی و مذهبی شهرداری باید تصدی گری را کاهش دهد و کار را به دست مردم بسپارد، این موضوع یکی 
از رویکردهای مهم و مورد توجه در شهرداری منطقه یک است که در این ویژه برنامه نیز شاهد آن هستیم. 
بکتاشیان در ادامه به اسامی کارشناسان ویژه برنامه »این بود انقالب« اشاره کرد و ادامه داد: دو نشست اول 
با حضور »حسین مطیع«، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و »محسن نصری« از کارشناسان 
سیاسی در سالن فرهنگسرای پرسش و مرکز شــهید مدرس )ره( برگزار شده است و نشست بعدی به 
صورت مناظره بین »سید ستار میراحمدی« و »محمود فروزبخش« در حسینیه انصارالحسین )ع( برپا 

خواهد شد.

نگهداری از تاسیسات شهری بر اساس استانداردهای روز دنیا؛

پشت  پرده زیبایی اصفهان

با توجه به تنوع و تعدد تاسیسات و تجهیزات شهری در مناطق ۱۵ گانه 
شــهرداری اصفهان نظام هماهنگ نگهداری و تعمیرات پیشــگیرانه 
مستقر شــده اســت. هدف از اســتقرار این نظام افزایش دوره عمر 
مفید دســتگاه ها و تجهیزات، افزایش قابلیــت اطمینان و کارایی کل 
تجهیزات و تعمیرات آنهــا، کنترل موجودی قطعــات یدکی در انبار و 
ایجاد نظم و ترتیب و اســتاندارد کردن روش هــای تعمیرات کاهش 
هزینه های تعمیرات تکــراری و متوالی و در نتیجه اســتفاده بهتر از 
قطعات یدکی، افزایش کیفیت راهبــری و جلوگیری از اتالف وقت و 
جلوگیری از فراموشی برخی از تعمیرات در زمان توقف امکان سنجی 
و روش ســنجی فعالیت های تعمیری و تولیدی و در نتیجه افزایش 
بهره وری است. گســتره ارائه خدمات شــهری در بیش از ۵۰۰ پارک 
شــهری و محلی، عرصه هــای عمومی فضای ســبز، آثــار تاریخی، 
پل ها، مساجد و دیگر ابنیه سطح شهر مســتلزم ایجاد الیه مشترک 
تاسیساتی است که به عنوان دارایی های فیزیکی شهرداری در بخش 

تاسیسات و تجهیزات شناخته می شود.
با توجه به تنوع و تعدد تاسیسات و تجهیزات شهری در مناطق ۱۵ گانه 
شهر اصفهان شــامل بیش از ۷۰ هزار پایه روشنایی، ۵۰۰ آبنما، بیش 
از ۳۰۰ محوطه اســباب بازی کودکان، ۳۳۰ ســامانه آبرســانی، ۱۵۰ 

پروژه نورپــردازی ابنیه تاریخی و معاصر، یک هزار و ۵۰۰ انشــعاب و 
اشتراک برق، ۳۳ نیروگاه خورشیدی، بیش از ۲۷۰ دستگاه سرویس 
بهداشتی، ۴۰۰ ساختمان اداری و خدماتی، هفت هزار و ۲۰۰ تابلو برق 
و شــبکه توزیع برق داخلی و بیش از ۱۲۰ هزار قطعــه از انواع مبلمان 
شهری مانند سطل زباله، نیمکت و آالچیق نظام هماهنگ نگهداری و 

تعمیرات پیشگیرانه مستقر شده است.
سید مهدی حسینی، مدیر بهینه سازی، نگهداری و تعمیرات تاسیسات 
شــهری شــهرداری اصفهان در خصوص تاسیسات شــهری و لزوم 
نگهداری آنها بر اســاس اســتانداردهای روز، می گوید: بــا توجه به 
گســترش شــهر اصفهان در دهه اخیر و تنوع تاسیســات شهری در 
عرصه های گوناگون الزم اســت کــه دیدگاه نگهداری ایــن دارایی ها 
مبتنی بر استانداردهای روز باشد و بر همین اساس نسبت به عملیات 
نگهداری، حفاظــت و تعمیــرات تجهیزات و تاسیســات اقدامات و 

برنامه ریزی الزم انجام شود.
وی ادامه می دهد: تاسیسات شــهری اصفهان به ۱۰ دسته تخصصی 
تقسیم و برای هر بخش از این تاسیسات بر اساس استاندارد ۱۳۳۰۶، 
برنامه ریزی جداگانه تخصصی و زمان محور تعریف شده است، از این 
رو هر کدام از تاسیســات دارای شناســنامه فنی و برنامه زمان بندی 

نگهداشت، سرویس و تعمیرات است.
مدیر بهینه ســازی، نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری شهرداری 
اصفهان اضافه می کند: از جمله تاسیسات شهری می توان به مبلمان 
شهری، روشــنایی پارک ها و فضای ســبز، نورپردازی ابنیه تاریخی 
و معاصر و پل های ســطح شــهر، مدیریت مصرف انرژی، توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر، توجه به ســاختمان های اداری و خدماتی و 

مدیریت نصب و جانمایی تجهیزات مخابراتی اشاره کرد.
حسینی با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار قطعه مبلمان شهری در پارک ها 
و فضای سبز شهر اصفهان وجود دارد، تصریح می کند: مبلمان شهری 
شامل تمام تجهیزات داخل پارک ها مانند انواع نیمکت ها، سطل های 
زباله، آالچیق ها و نمازخانه های پارک هاست؛ این تجهیزات به صورت 
هفتگی نظافت و به صــورت فصلی رنگ آمیزی می شــود و هرگونه 
تخریب بالفاصله در ســامانه نگهداری و تعمیرات پیشــگیرانه ثبت و 

توسط تکنسین های مربوطه برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت روشنایی پارک ها و فضای سبز، می افزاید: با 
توجه به لزوم روشــنایی عرصه های عمومی سطح شهر هر روز نسبت 
به نگهداری و تعمیرات تأسیسات موجود و همچنین توسعه تجهیزات 
روشــنایی برای نقاط تاریک اقدام می شود، ســامانه های روشنایی 
به صورت شــبانه و مستمر توســط ناظران مدیریت بهینه سازی رصد 
می شــود و در صورت وجود هر گونه خاموشــی بالفاصله در سامانه 
نگهداری و تعمیرات پیشــگیرانه ثبت و نســبت به رفع خاموشی آن 

اقدام خواهد شد.
مدیر بهینه ســازی، نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری شهرداری 
اصفهان تاکید می کند: در عرصه های عمومی شــهر اصفهان بیش از 
۷۰ هزار پایه روشــنایی و متعلقات مربوطه وجود دارد که عالوه بر تهیه 
شناســنامه فنی برای هر کدام از آنها دوره تعمیــرات و نگهداری ویژه 

تعریف شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت سیمای شهر باید نورپردازی ابنیه 
تاریخی، معاصر و پل های ســطح شــهر مورد توجه قرار گیرد، ادامه 
می دهد: با توجه به اهمیت سیمای شهر در شــب و لزوم نورپردازی 
ابنیه تاریخی به صورت برنامه زمان بندی شــده، بیــش از ۲۰۰ پروژه 
نورپردازی شــامل ۲۵ هزار پروژکتور به صورت شبانه و مستمر توسط 
تکنسین ها، ناظران مقیم و ناظران عالی مدیریت بهینه سازی کنترل 
می شود، همچنین اقدامات الزم در سامانه نگهداری و تعمیرات ثبت 
و پس از بررســی موضوع نســبت به جایگزینی تجهیــزات یا انجام 

تعمیرات الزم اقدام می شود.

نمایشگاه »شما چیزی شــنیده اید؟« با مجموعه 
آثاری از ژینوس تقــی زاده در گالری امروز اصفهان 
برپا شــده تا این جمله بیهقی را به یادمان بیاورد: 
»و زمانــه به بیــان فصیح آواز مــی داد، لکن کس 

نمی شنود«.
ژینوس تقی زاده اظهار کرد: نمایشگاه »شما چیزی 
شنیده اید؟« شــامل هفت اثر در »جعبه روشن« 
)light box( و مجموعــه ای از چــاپ فتو اچینگ 
)نوعی حکاکی( اســت و چون از زمان اعالم شیوع 
کرونا یعنی اسفند ۱۳۹۸ ساکن اصفهان شدم، در 

طول این ۲ ســال زندگی از در این شهر، ایده خلق 
این مجموعــه در ذهنم شــکل گرفت.این هنرمند 
ادامه داد: بیشتر اماکن ارائه شده در آثارم بناهایی 
هستند که در اصفهان وجود دارند، البته تمام اماکن 
نقاشی شده در اصفهان نیســتند و اماکن عمومی 
که در حافظه جمعی نسل های مختلف حضور دارد 
نیز در برخی آثار دیده می شــود.وی خاطر نشــان 
کرد: نهنگ ها که عناصر اصلی این مجموعه به شمار 
می روند، از شش سال پیش در نمایشگاه قبلی من 
هم حضور داشــتند، اما با رویکردی متفاوت. آن ها 
در این مجموعه خود را به ساحل مفروض فضاهای 
شهری انداخته اند؛ موجوداتی که فکر کردن به آن ها 
و شنیدن صدایشــان همواره با به یادآوردن مفهوم 

انقراض همراه است.  
 تقی زاده، یادآور شد: »شما چیزی شنیده اید؟« از 

مشاهده فضاهای شــهری در دوران کرونا آغاز شد 
و مفهومش را گسترش داد؛ آثار، نشانگر فضاهای 
عمومی زنده ای هســتند که هشــدار خطری آنها را 
خالی کرده بود. این مجموعه شاید بتواند تصویری 
برای جملۀ »و زمانه به بیان فصیح آواز می داد، لکن 

کس نمی شنود« از تاریخ بیهقی در ذهن ما بسازد.
این هنرمند افزود: آثار این نمایشگاه به همراه ویدئو 
پرفورمنســی با عنوان »اتــاق یونس/ژینوس« که 
حاصل اجرای پروژه ای در کاشان است، در گالری 

امروز برپا خواهد بود.
عالقه مندان برای دیدن نمایشــگاه »شما چیزی 
شنیده اید؟« تا یکم اسفندماه فرصت دارند هر روز 
)به جز تعطیالت رسمی و سه شنبه ها( از ساعت ۱۱ 
تا ۱۹ به گالری امروز واقع در خیابان آبشار دوم، کوی 

فرشید، پالک ۳۲۴ مراجعه کنند.

نهنگ ها در شهر

همزمان با ایام دهه فجر؛

رویداد »عصر ستاره ها« در اصفهان برگزار می شود
مدیر خانه انقالب اسالمی از برگزاری رویداد »عصر ستاره ها« با محوریت برجسته سازی شهدای انقالب 
اسالمی خبر داد.محمدهادی عسگری اظهار کرد: رویداد »عصر ستاره ها؛ عصرانه ای از جنس انقالب 
در میان ستاره ها« یک دورهمی فرهنگی و مذهبی برای زیارت شــهدای گران قدر با محوریت اصلی 
برجسته سازی شهدای انقالب اسالمی است.مدیر خانه انقالب اسالمی و والیت افزود: این رویداد که با 
همکاری خانه انقالب اسالمی و مجموعه فرهنگی تاریخی مذهبی تخت فوالد برگزار می شود، با برگزاری 
برنامه های فرهنگی هنری بر سر مزار شهدا همراه اســت.وی در تشریح برنامه های فرهنگی هنری 
رویداد »عصر ستاره ها« گفت: اجرای موسیقی و سرود، حضور گروهی از اعضای انجمن خوشنویسان 
و هنرمندان حوزه هنرهای تجســمی اصفهان مانند نقاشی و همچنین شــعرخوانی و خاطره گویی 
درباره دوران انقالب از جمله برنامه های فرهنگی هنری این رویداد است.عســگری خاطرنشان کرد: 
برگزاری میزگردی با حضور افراد برجسته و شناخته شده سیاسی برای پرسش و پاسخ درباره انقالب 
اسالمی با حضور شخصیت های برجسته و پیشگامان انقالب اسالمی نیز از دیگر برنامه های رویداد 
»عصر ستاره ها« خواهد بود.رویداد »عصر ســتاره ها؛ عصرانه ای از جنس انقالب در میان ستاره ها« 

روز پنجشنبه، بیست ویکم بهمن ماه  ساعت ١۵ الی ١٨ در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.

موسسه امیر المومنین)ع( کاشان با همکاری اداره آموزش و پرورش برگزار می کند؛

مسابقه »اول شخص خوشبخت« با محوریت نهج البالغه 
موسسه امیرالمومنین)ع( کاشان با همکاری اداره آموزش و پرورش، به مناسبت ایام ماه رجب و میالد 
موال علی )ع( ، مسابقه ای با عنوان »اول شخص خوشبخت« با محوریت نهج البالغه، ویژه دانش آموزان 
پایه هفتم تا دوازدهم اســتان اصفهان برگزار می کند. موضوعات این مســابقه، خطبه ۱۰۰ و حکمت 
 ،)A ۴۱۴۹ نهج البالغه است و عالقه مندان می توانند آثار خود را در قالب های نقاشی و طراحی)سایز
سخنرانی)۳ تا ۵ دقیقه(، شعرخوانی یا قصه گویی)۳ تا ۵ دقیقه(، روزنامه دیواری، دل نوشته و متن 
ادبی و تولیدات رسانه ای)کلیپ، موشن، عکاســی، استاپ موشن و...( ارسال کنند. حجم فایل های 

ارسالی نباید از هشت مگابایت بیشتر باشد. 
مهلت ارسال آثار، ۲۶ بهمن ماه جاری همزمان با والدت امیرالمومنین)ع( است و عالقه مندان می توانند 
آثار خود را به صورت مجازی، به آدرس pnahj_ir@ در پیامرسان ایتا، یا nahj_kashan در برنامه شاد 
ارسال کنند و یا آثار را به بخش قرآن، عترت و نماز ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان یا موسسه 
امیرالمومنین)ع( به نشانی کاشان، ابتدای خیابان اباذر، کوچه شهید قطان)جنب شهرداری(، بن بست 
دوم تحویل دهند. همچنین برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های ۵۵۴۶۴۴۴۵ـ  ۰۳۱ یا 

۰۹۳۳۵۵۹۹۹۸۴ تماس بگیرند.

با همکاری حوزه هنری استان اصفهان صورت گرفت؛

تولید مجموعه کارتون موشن های »پادشاه« 
حوزه هنری استان اصفهان به  مناســبت دهه فجر کارتون موشن های »پادشــاه« را منتشر کرد.در 
سال های گذشته، حوزه هنری اصفهان در ایام دهه فجر نمایشگاه های محیطی با موضوع دیکتاتوری 
و پادشاه برگزار می کرد که اکنون آثار این نمایشگاه ها را به صورت کارتون موشن در فضای مجازی ارائه 
داده است. مزیت کارتون موشن این اســت که دارای حرکت تصویری است و در فضای سینمایی و 
تلویزیونی قابل مشاهده است.حوزه هنری چهار اثر از هنرمندان رشــته کاریکاتور را که در این سال ها 
با موضوع دیکتاتوری و پادشــاه به خلق کاریکاتور پرداخته اند را انتخاب کــرده و مجموعه ای با عنوان 
مجموعه کارتون »پادشاه« را تولید کرده  که هر اثر حدود یک دقیقه است. موشن گرافیست این آثار 
سجاد حمزه است و کاریکاتورها نیز از میان آثار امیر مالک صالحی، آیت نادری، محمدعلی خوشکام و 

زهره صادقیان انتخاب شده است.

با مسئولان

خبر خوان

مشاور شهردار اصفهان:

شهروندان به زودی 
جلوه های توسعه خدمات را 

مشاهده می کنند

خبر روز

مشاور شــهردار اصفهان در امور محالت شهر 
با بیان اینکه پس از انقالب اســالمی با توجه 
ویژه به شهرها شــرایط آنها تغییر کرد، گفت: 
در شــهرهای بزرگ، به رغم تمام پیشرفت ها، 
متناســب نبــودن جمعیــت بــا ظرفیت آن 
مشــکالتی را به وجود آورد و ایــن ناهمگونی 
باعث شد با وجود افزایش خدمات بسیاری از 
مشکالت همچنان برطرف نشود. احمد نواب با 
تاکید بر اینکه مشکالتی همچون آلودگی هوا، 
کمبود آب و تراکم ترافیک مواردی نیست که 
بتوان به انقالب اسالمی ربط داد، افزود:  این 
اتفاقات در فرآیند توسعه شهری اتفاق افتاده 
است، اگر خدمات در شــهرهای بزرگی مانند 
اصفهان گسترش پیدا نکرده بود، امکان زیست 
مردم در آن ناممکن می شد.مشــاور شهردار 
اصفهان در امور محالت شهر خاطرنشان کرد: 
ما باید خدمات را متناســب با رشد جمعیت 
مقایسه کنیم، اگر مشکالتی وجود دارد قطعا به 
دلیل ناهمگونی در رشد جمعیت و شهرهاست. 
وی با بیــان اینکه هر فرد منصفــی می تواند 
تغییرات را در تمام حوزه های شهری مشاهده 
کند، ادامه داد: ما پس از گذشتن از سال های 
رکود توســعه خدمات شــهری، با انبوهی از 
مطالبات به حق مردم مواجه شدیم که در یک 
ســال نمی توان به همه این مطالبات انباشته 
شــده پاســخ داد، اما باید امیدوار باشیم که 
سال به سال این مشکالت کاهش یابد.نواب 
با تاکید بر اینکه مردم اطمینان داشته باشند 
تا دهه فجر سال آینده خدمات بیشتری ارائه 
می شود، اضافه کرد: امیدواریم با همدلی همه 
دســتگاه ها و توجه به محله محوری، در دهه 
فجر سال ۱۴۰۱ افقی روشن تر و امیدی بهتر از 
امسال در انتظار مردم باشد. وی خاطرنشان 
کرد: برنامه ریزی های مناســبی در این زمینه 
انجام شده است، بنابراین شهروندان آرام آرام 
جلوه های توســعه خدمات را از ابتدای سال 
آینده مشاهده خواهند کرد و نتیجه آن تا دهه 

فجر سال آینده مشهود خواهد شد.

فرماندار اصفهان با حضور در منطقه رحیم آباد از توابع بخش مرکزی، از منطقه صنعتی آن بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت آنها قرار گرفت. محمدعلی 
احمدی،  با بیان اینکه عشق و انگیزه خدمت در مجموعه های مستقر در منطقه رحیم آباد مشهود اســت، اظهار داشت: عشق و انگیزه برای ایجاد اشتغال و توجه به 

کارگران در این منطقه کامال مشهود و شایسته تقدیر است.
احمدی با اشاره به کاهش بارش ها و مشکالت حوزه کشاورزی، عنوان کرد: باتوجه به خشکسالی های اخیر، توسعه مجموعه مستقر در منطقه رحیم آباد به نفع مردم 
این منطقه است که نشستی با مشارکت شرکت ها و سازمان های ذی ربط برگزار و گام های مؤثری در راستای توسعه و رفع مشکالت خاص مجموعه مستقر در منطقه 
رحیم آباد برداشته خواهد شد. الزم به ذکر است، هزینه های باالی حامل های انرژی اعم از آب، برق و گاز، مشــکل تغییر کاربری ها، تامین مواد اولیه، ورود مواد و 
کاالهای بی کیفیت از خارج به کشور، تبدیل رحیم آباد به عنوان شهرک یا منطقه صنعتی، شــناخت رحیم آباد به عنوان منطقه محروم برای معافیت های مالیاتی، 

ازجمله خواسته ها و مشکالت مجموعه های مستقر در منطقه رحیم آباد بود.

همه سازمان  ها پای کار حل مشکالت تولید بیایند

دیدار مدیران شهری 
با اهالی مناطق 1 و 

11 اصفهان
اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان بــه همــراه مدیران 
مناطــق ۱ و ۱۱ بــا حضــور در 
مساجد محله طاحونه رهنان 
و آیــت ا... خادمی بــا مردم 
این مناطق دیــدار و از نزدیک 
با مســائل و مشــکالت این 

محله ها آشنا شدند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



چهارشنبه 20 بهمن 1400 / 07 رجب 1443 / 09 فوریه 2022 / شماره 3467

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

همه ما درباره اجداد و اصلیت خود کنجکاو هســتیم. تنها 
در سال 201۹ بیســت و شــش میلیون نفر برای پی بردن 
به اطالعــات ژنتیکی خــود آزمایــش »دی ان ای« دادند. 
اما ممکن اســت راه دیگری هم برای اینکه بفهمیم برخی 
اجدادمان اهل کجا بودند، باشد و این کار می تواند به سادگی 

نگاه کردن به بخش های مختلف بدن انجام شود.
فرم پاهای تان می تواند به تعیین تبار ژنتیکی تان کمک 
کند: فرم پاها به 5 دسته تقســیم می شود: رومی، یونانی، 
مصری، ســلتی و آلمانی. هــر یک از این دســته بندی ها 
ویژگی های متفاوتی از جهت فرم و طول انگشتان پا دارند.

یونانی: انگشــت دوم از همه بلندتر اســت، حتی بلندتر از 
انگشت شست.رومی: انگشت های شســت، دوم و سوم 
معموال هم قد هستند و دو انگشت دیگر کوتاه تر. مصری: 
انگشت ها، از انگشت شست تا انگشــت کوچک، از بلند به 
کوتاه هستند.ســلتی: انگشت شســت کوتاه و پهن است. 
انگشت دوم بلندتر است و قد انگشت های دیگر تا انگشت 
کوچک، کاهش می یابد.آلمانی: انگشت شست بزرگ است 

و 4 انگشت دیگر هم قد هستند.
فرم بینی تان می تواند معلوم کنــد اجدادتان اهل کجا 

بودند: درست است که فرم و اندازه مختلفی برای بینی وجود 
دارد. اما بر اســاس یک پژوهش، محیط زندگی اجداد ما 
ممکن است بر فرم بینی ما اثر گذاشته باشد. کاربرد بینی تنها 
بو کشیدن نیست، بلکه فیلتر کردن و تنظیم هوایی که تنفس 
می کنیم هم هســت.به همین دلیل اگر اجداد ما در آب و 
هوای سردتری زندگی کرده باشند، رفته رفته بینی ای باریک 
با حفره های کوچک پیدا کردند تا هوای ســردی که تنفس 
می کردند را گرم کنــد. در آب و هوای گرم تــر و رطوبی تر، 
داشتن یک پل بینی پهن تر و حفره های بینی بزرگ تر برای 

دوام آوردن گرما ضروری بود.
فرم صورت تان می تواند معلوم کند که ذاتا رهبر هستید یا 
خیر: بر اســاس یک پژوهش، کسانی که فرم صورت آن ها 
مستطیلی اســت، پیشــانی پهن تری و فک زاویه دارتری 
دارند، رهبران بسیار عالی ای می شوند. در شرکت هایی که 
توســط افرادی با این فرم صورت اداره می شوند، احتمال 

دستیابی به موفقیت مالی بیشتر است.
چشمان تان می تواند ویژگی های شخصیتی تان را برمال 
کند: تحقیقی نشان داد کسانی که ابروهای آن ها لیفت شده 
به نظر می رسد و چشمان درشــتی دارند، افراد سازگارتری 

هستند. این تحقیق همچنین نشان داد کسانی که لب ها و 
بینی بزرگ تری دارند، برون گراتر هستند.

دست های ما ممکن است ویژگی های شخصیتی مان را 
نشان دهند: پهنای بیشتر دســت ها در حالتی که انگشتان 
خود را از هم باز می کنیم، ممکن است به این معنی باشد که 
شما فردی مســتقل و به دنبال ماجراجویی های تک نفره 
هستید. به گفته کارشناســان، هر یک از انگشتان دست با 
ویژگی هــای شــخصیتی مختلفی مرتبط هســتند. آن ها 
می گویند کدام انگشت تان، قوی ترین انگشت شماست. 
ممکن است معلوم کند که چه چیزهایی برای شما از اهمیت 
برخوردار اســت. قوی ترین انگشــت آن انگشتی است که 
وقتی دســت مان را صاف می کنیم، نه خم می شود و نه به 
طرف انگشتان دیگر کج می شود.انگشت شست میل ما را 
به موفقیت نشان می دهد.انگشت اشــاره می تواند نشان 
دهنده قدرت و تســلط باشد.انگشت وســط نشان دهنده 
مسئولیت پذیری، اطمینان خاطر و رشد است.انگشت حلقه 
نشان می دهد که آیا خالقیت و ابراز احساسات و افکار خود 
برای ما اهمیت دارد؟انگشــت کوچک نشان دهنده ارتباط 

است.

آشپزی رازهایی 
که برای تهیه یک پیتزای 

عالی باید بدانید
راز اول: تکنیک صحیح ورز دادن خمیر: خمیر را آنقدر ورز بدهید تا روشن و پفی شود. 

آرد را الک کنید. مایه خمیر را داخل آب سرد بریزید و هم بزنید تا کامال حل شود. نصف آرد 
را به تدریج اضافه  کنید تا قلنبه قلنبه نشود. راز دوم: افزودن روغن زیتون: برای اینکه خمیرمان 

کشدار شود بهتر است که روغن زیتون را به خمیر اضافه کنیم. خمیر را داخل یک ظرف تمیز بریزید 
و آنقدر ورز بدهید تا چسبندگی نداشته باشد. راز سوم: خمیر را به جای وردنه با دست صاف کنید: خمیر 

را به چند قسمت تقسیم کنید و برای یک ساعت بگذارید در دمای اتاق بماند تا حجم آن بیشتر شود. با 
دســت های تان تا جایی که می توانید خمیر را نازک و صاف کنید. کمی آرد روی آن بپاشید و از کناره های 
خمیر آن را خیلی آرام بکشید تا لبه های آن ضخیم تر از وسط خمیر بشود. راز چهارم: ترد کردن جداره های 
پیتزا: ظرف تان را با روغن زیتون چرب کرده و کمی آرد روی آن بپاشــید تا خمیر به کف ظرف نچسبد. 
مواد پیتزا را روی خمیر بریزید و داخل فر که قبال در دمای 180 الی 200 درجه گرم شده است به مدت 10 
دقیقه بگذارید. راز پنجم: سس پیتزا: بیشتر از سه قاشق سس به پیتزایی که قطرآن متوسط است، 

نریزید. برای سس از رب گوجه فرنگی استفاده نکنید. سس حموس یا سس گوجه فرنگی طعم 
پیتزای شما را عالی می کند. سس نباید خیلی آبکی باشد، چون پیتزا را آبدار می کند. راز 

ششم: مواد پیتزا: بیشتر از 6 نوع مواد برای پیتزا انتخاب نکنید. چون فقط یک الیه 
باید مواد بریزید و آن یک الیه هم باید به ضخامت یک سانتی متر باشد. 

مهم نیست که روی خمیر کامال از مواد پوشیده شود، چون قرار 
است که روی مواد پنیر پیتزای رنده شده بریزید. 

برخی از اعضای  بدن که رازهای زیادی را درباره ما برمال می کنند

درخواست تهیه کننده فیلم »مردبازنده« برای 
سانس فوق العاده

زاویه نگاه زن قهرمانی به نام شهره پیرانی در 
»هناس«

کامران حجازی، تهیه کننده فیلم سینمایی »مرد بازنده«  درباره احتمال 
اختصاص سانس های فوق العاده به این فیلم گفت: با وجود آنکه در 
پیش فروش بلیت ها، خیلی زود سانس های »مرد بازنده« به فروش 
رفت و تقاضای مردمی برای خرید بلیت این فیلم در زمان جشنواره 
بسیار است، اما تاکنون دبیرخانه جشنواره فجر امکان فعال کردن سانس 
فوق العاده برای این فیلم را فراهم نکرده است. این درخواست را دارم که در 
برخی سینماهای پرمخاطب سانس فوق العاده تخصیص یابد.

محمدصادق باطنی، فعال رسانه و عرصه فرهنگ در یادداشتی درباره فیلم 
»هناس« نوشته است: »همراه است، هراسان است، تردید می کند، حتی 
تا لبه لغزشگاه می رود اما در نهایت تصمیمش را می گیرد؛ او می خواهد 
مرد زندگی اش یک قهرمان باشد. آنچه »هناس« را متفاوت می کند، 
پرداختن به روزهای آخر زندگی شهید رضایی نژاد نیست، انتخاب زاویه نگاهی 
بدیع است. زاویه نگاه زنی قهرمان به نام شهره پیرانی که در سخت ترین روزهای 
صنعت هسته ای کشور تصمیم می گیرد همسر یک قهرمان باشد. «

مراسم افتتاح پروژه های شرکت مخابرات ایران  حدیث زاهدی
با سرمایه گذاری بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان به 
مناسبت دهه مبارک فجر با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، مجید ســلطانی، مدیرعامل شــرکت مخابرات، حسنوند، رییس 
کمیسیون انرژی، رسولی نژاد نایب رییس این کمیسیون، پیری مدیرعامل 
توســعه اعتماد مبین و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار 
شــد. وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ایــن آیین که بــه صورت 
ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: در شرایط کنونی، فناوری اطالعات زندگی 
بشــر را زیر و رو کرده و تصور زندگی بدون فناوری اطالعات برای تمام مردم 
ترسناک است. در چنین شرایطی راهبرد دولت مردمی و دولت تحول خواه 
سیزدهم این اســت که از این فناوری به عنوان یک فرصت استفاده کرده و 
کارها را برای مردم تسهیل کند تا تحولی در شأن مردم کشور رقم بزند. نگاه 
دولت ســیزدهم نگاه فرصت ســاز و ایجابی به حوزه ارتباطــات و فناوری 
اطالعات است. عیسی زارع پور تاکید کرد: زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، 
شبکه ملی اطالعات است. تکالیف کالنی از سوی مرکز ملی فضای مجازی 
در قالب سند معماری شبکه ملی اطالعات اعالم شده که تحقق بیش از 75 

درصد آن به خانواده ارتباطات کشور مربوط است.
زارع پور »ایجاد شبکه پرســرعت و با کیفیت و امن« و » ارائه خدمات خوب 
بومی« را دو بال ایجاد شــبکه ملی اطالعات برشمرد و گفت: شرایط در این 
شبکه باید طوری باشد که پیام های ما از بستر ارتباطی کشور خارج نشود و با 

استفاده از بستر ارتباطی خودمان به دست مخاطب برسد. 
وزیر ارتباطات گفت: یکی از اهداف دولت سیزدهم این است که ظرف مدت 
سه سال، تمام خدمات دولتی به صورت هوشــمند در دسترس مردم قرار 
بگیرد. یکی از تاکیدات مهم رییس جمهوری این اســت کــه کاری کنید تا 
دسترسی مردم به خدماتی که نیاز دارند تسهیل یابد. این کار تنها با استفاده 

از فناوری اطالعات قابل دستیابی است.
زارع پور تاکید کرد: ارتباطات نقش کلیدی در زندگی مردم دارد. ما هر چقدر 
در کشــور خدمات ارائه دهیم؛ اما کیفیت اینترنت مناسب نباشد، کاری از 
پیش نخواهیم برد. هدف گذاری ما برای توسعه ارتباطات ثابت و باال بردن 

کیفیت آن، راه اندازی 20 میلیون پورت فیبرنوری است. مخابرات به عنوان 
یک ســرمایه بزرگ ملی باید پای کار بیاید و نقش خود را در تکمیل شبکه 
ملی اطالعات ایفا کند. وزیر ارتباطات تصریح کرد: رتبه اینترنت ثابت ایران 
در بین کشــورهای جهان، 140 است که شایسته کشــور ما نیست. این رتبه 
نشان می دهد که مسیر را اشتباه رفته ایم. باید این مسیر را بازنگری کرده و 

مشکالت موجود در آن را برطرف کنیم.
وی تاکیــد کــرد: وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات نیز در کنار شــرکت 
مخابرات اســت و هر کاری که نیاز باشــد انجام می دهد. امروز که 2 هزار 
میلیارد پروژه افتتاح می کنیم مردم باید شاهد افزایش شاخص های کیفی 
باشند وگرنه برگزاری جلسات و افتتاح اگر منجر به نتیجه شود، تنها ایجاد 
زحمت است. مردم پس از افتتاح پروژه ها باید احساس رضایت کرده و گله 

و شکایت های شان کمتر شود.
وزیر ارتباطات خاطرنشــان کرد: بر اســاس قانونی که مصوب شده، حوزه 
ارتباطات تا آخر ســال 1400 اجازه افزایش تعرفه های خود را ندارد، این در 

حالی است که در بقیه بخش ها با افزایش قیمت و تعرفه مواجه شده ایم.
مدیر مخابرات منطقه اصفهــان در ادامه این آییــن در خصوص پروژه ای 
مخابراتی استان اصفهان اظهار داشــت: درمجموع دو هزارو ۹1 طرح ثابت 
وســیار مخابراتی با بیش از 10 هزارو 8۹7 میلیارد ریال ســرمایه گذاری در 

مناطق مختلف استان اصفهان به بهره برداری رسید.
قربانی افزود: اجرای توسعه شبکه فیبر نوری ، اجرای 71 کیلومتر فیبر جدید 
خانگی در 1۹6 نقطه، اجرای 53 کیلومتر فیبر جدید مخصوص سایت های 
موبایل در 77 ســایت همراه و اعتباری و ارتقای پهنای باند نقاط دسترسی 
به اینترنت، بهینه سازی و نوســازی تجهیزات FTTC با هدف توسعه باند 
پهن ، پوشش نیازمندی های مشترکین خانگی و ارتقای ظرفیت شبکه ای 
در راستای افزایش کیفیت ســرویس از مهم ترین طرح هایی است که بهره 
برداری از آن ها آغاز شــد. قربانی همچنین از بهره  بــرداری از 526 طرح در 
حوزه تلفن سیار استان خبر داد و افزود: توسعه شــبکه انتقال و فیبرنوری 
به تعداد806 طرح و بهینه ســازی و توسعه شبکه دیتا در قالب 405 طرح از 

جمله طرح های مخابراتی افتتاح شده استان است.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان از توسعه و نوسازی شبکه دسترسی به مراکز 
تلفنی در قالب 164 طرح و توسعه و بهینه سازی تجهیزات تغذیه نوری مراکز 
و ســایت ها در قالب 1۹0 طرح به عنوان دیگر طرح های افتتاح شده شرکت 

مخابرات استان اصفهان به مناسبت دهه فجر نام برد.
وی با اشــاره به اینکه اصفهان در حوزه تلفن همراه یکی از استان های برتر 
کشور محسوب می شود، توضیح داد: در این استان هفت میلیون و 420 هزار 
تلفن همراه اول وجود دارد و ضریب نفوذ آن در استان 138.38 درصد است.

مدیر مخابرات منطقــه اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر تمام شــهرهای 
استان تحت پوشش نســل چهارم تلفن همراه قرار دارند، گفت: از مجموع 
یک هزار و 6۹5 روســتای استان یک هزار و431 روســتا از امکان ارتباطی 
برخوردارند. به گفته قربانی، از ۹31 روستای باالی 20 خانوار استان اصفهان، 

۹21 روستا دارای تلفن خانگی هستند.

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه از احــداث 5 پــروژه بــزرگ صنعتی با 
سرمایه گذاری این شرکت و به ارزش بیش از 40هزار میلیارد تومان در دهه فجر 
امسال خبر داد. به گزارش خبرنگار فوالد، همزمان با ایام ا... دهه فجر، 5 پروژه 
بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه به ارزش بیش از 40 هزار میلیارد 
تومان کلنگ زنی  شده که این پروژه ها باعث اشتغال زایی بیش از 12هزار نفر 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقصی نقاط کشور خواهد شد. آیین آغاز 
عملیات احداث این پروژه ها، روز یکشنبه 17 بهمن ماه 1400 با حضور رییس 
جمهور در قالب آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشــور در 
سالن  همایش های صدا و سیما برگزار شد. محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر اظهار کرد: فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان فوالد در کشور بوده و نیاز بسیاری از صنایع مهم در کشور را تامین 
می کند. به همین خاطر با برنامه ریزهای به عمل آمده و با عنایت به برنامه های 
توســعه ای کشــور و نیاز به محصوالت جدید، عملیات احــداث خط تولید 
محصوالت کیفی نورد گرم به ظرفیت 4 میلیون تن و با اعتباری بالغ بر 18 هزار 
میلیارد تومان آغاز می شود. وی در ادامه با اشاره به محدودیت های قابل توجه 
انرژی بر ســر راه تولید گفت: عملیات احداث پروژه واحدهای نیروگاه سیکل 
ترکیبی با تکنولوژی جدید و بازده باال با ظرفیت 1000 مگاوات و با سرمایه گذاری 
13هزار میلیارد تومان همزمان با دهه فجر انقالب اســالمی آغاز می شــود. 
همچنین ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت 500 مگاوات 
و نیروگاه عظیم بادی با ظرفیت 100مگاوات از جملــه طرح های بزرگ فوالد 
مبارکه در راســتای تولید پایدار برق مورد نیاز کشور است که به زودی عملیات 
اجرایی آن ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. با بهره برداری از این سه نیروگاه، 
محدودیت های موجود در حوزه انرژی تا حد زیادی از سر راه تولید فوالد مبارکه 
برداشته شده و میزان تولید این شرکت که بخش بزرگی از نیاز صنایع مختلف 
کشــور به ورق های فوالدی را تامین می کند ،افزایش خواهد یافت. طیب نیا 
خاطرنشان کرد: شروع ساخت واحد تولید آهن اسفنجی در فوالد هرمزگان به 

ظرفیت ۹00 هزار تن با هدف رساندن ظرفیت تولید این شرکت به 2 میلیون تن 
تختال یکی دیگر از پروژه های بزرگی است که در دهه فجر امسال احداث آن 
کلید خواهد خورد. همچنین پروژه احداث واحد احیای مستقیم صنایع معدنی 
و فوالدی ستاره سیمین هرمز به ظرفیت 1.7 میلیون تن نیز با سرمایه گذاری 
5000 میلیارد تومان آغاز می شود. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ادامه از 
شروع عملیات احداث خطوط اسیدشویی و نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان خبر داد و گفت: این طرح با سرمایه گذاری بیش از ۹00 میلیارد تومان از 
برنامه های دیگر فوالد مبارکه در راستای افزایش ظرفیت تولید فوالد در کشور 
است. با احداث این خط، ساالنه 0.8 میلیون تن ورق های اسیدشویی و نورد 
سرد در گروه فوالد مبارکه تولید می شــود. وی تصریح کرد: یکی از پروژه های 
مهم فوالد مبارکه در راستای فراهم کردن بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز این 
شرکت، تامین مالی برای تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضالب شهرهای 
مجاور فوالد مبارکه است. این پروژه با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه به 
ارزش بیش از هزار میلیارد تومان تامین مالی خواهد شد و امکان اتصال شبکه  
فاضالب شهرهای جدیدی در مجاورت فوالد مبارکه و فوالد سبا را به تصفیه خانه 
پساب فاضالب فوالد مبارکه به منظور استفاده در چرخه تولید فوالد فراهم کرده 
و نقش بســزایی در صیانت از محیط زیســت منطقه بر عهده خواهد داشت. 
طیب نیا در پایان افزود: پیش از این، پروژه ساخت تاسیسات تصفیه و انتقال 
پساب ۹ شهر مجاور دیگر نیز با ســرمایه گذاری فوالد مبارکه برای کاهش آب 
خام مصرفی این شرکت به بهره برداری رسیده بود که در نهایت با اجرای این 
پروژه ها، حجم آب خام مصرفی در فوالد مبارکه به میزان چشمگیری کاهش 
خواهد یافت. وی به تامین هزینه های این پروژه ها توسط فوالد مبارکه و نقش 
برجسته این شرکت برای توسعه کشور اشاره کرده و متذکر شد: عملیات اجرایی 
چندین طرح توسعه ای دیگر نیز در ســایر کارخانه های تابعه فوالد مبارکه در 
استان های چهارمحال وبختیاری و خراســان رضوی به زودی و طی ماه های 

پیش رو آغاز خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در آیین افتتاح پروژه های شرکت مخابرات ایران خبرداد:

بهره برداری از۲۰۹۱ طرح مخابراتی در استان اصفهان
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آستانه چهل وسومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی خبر داد:

 آغاز عملیات احداث ۵ پروژه بزرگ با سرمایه گذاری بیش از ۴۰ هزار 
میلیارد تومانی فوالد مباركه

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