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ترامپ: 

هنوز دل تان برایم تنگ نشده است؟
دونالد ترامپ در واکنش به افزایش شدید قیمت سوخت در آمریکا، جو بایدن را به باد انتقاد گرفت 
و در بیانیه ای کوتاه عنوان داشت: »هنوز دل تان برایم تنگ نشــده است؟!«به نقل از ایندیپندنت، 
بیانیه دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق آمریکا هم زمان با تصمیم جو بایدن، رییس جمهوری 
آمریکا مبنی بر ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه منتشر شد؛ اقدامی که در پی حمالت روسیه به 
اوکراین صورت گرفت و با »بحران قیمت سرسام آور نفت« مواجه شد.پس از آن، دونالد ترامپ، جو 
بایدن را به خاطر این واقعیت که اروپا نفت روسیه را مانند آمریکا تحریم نمی کند، به باد انتقاد گرفت.

 

آمریکا دست به دامان نفت ونزوئال شد
دو منبع آگاه گفته اند آمریکا در پی بحران انرژی به وجود آمده از ونزوئال خواسته در صورت تامین 
نفت، تحریم ها علیه این کشور را کاهش خواهد داد.به گزارش رویترز، دو تن از افراد نزدیک به این 
موضوع گفته اند مقامــات آمریکایی به ونزوئال اعالم کرده انــد در ازای کاهش تحریم های تجاری 
ونزوئال بخشــی از نفت خود را به آمریکا صادر کند.این افراد به رویترز گفتند که مقامات آمریکایی 
به صراحت اعالم کردند که اولویت آن ها تامین منابع مورد نیاز برای آمریکاســت و هرگونه کاهش 

تحریم ها مشروط به ارسال مستقیم نفت ونزوئال به آمریکا خواهد بود.
 

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کره  جنوبی
مردم کره جنوبی در حالی به منظور انتخاب رییس جمهور جدید کشورشــان پای صندوق های رای 
رفته اند که انتخاب آنها قرار است به دورنمای این چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا که درگیر اختالفات 
نسلی و جنسیتی و تقابل با کره شمالی است شکل داده و روند خیزش کشورشان در جهان را هدایت 
کند.کمپین مربوط به این انتخابات با شگفتی ها، رسوایی ها و افشــاگری ها همراه بوده، در حالی 
که مخاطرات سیاسی زیادی پیش روی این کشور ۵۲ میلیون نفری و هر رییس جمهوری که برای 
آن برای یک دور پنج ساله انتخاب شود، وجود دارد.برنده این انتخابات با چالش های فزاینده ای از 
جمله مدیریت تاثیرات بدترین موج ابتالی به کووید-۱۹ در کره جنوبی، تعمیق نابرابری ها و افزایش 
قیمت مسکن، و مدیریت رویکرد در قبال رقابت تنش آمیز بین چین و آمریکا مواجه خواهد شد.رای 

دهندگان کره جنوبی به دنبال رهبری هستند که بتواند فساد را ریشه کن کند.
 

پیشنهاد میانجی گری عربستان میان روسیه و اوکراین
عربستان ســعودی اعالم کرد که آماده اســت برای یافتن راه حلی سیاســی جهت پایان دادن به 
درگیری ها میان روسیه و اوکراین میانجی گری کند.شورای وزیران عربستان در این نشست که در 
کاخ الیمامه در ریاض برگزار شد، از هرگونه ابتکاری در راستای کاهش تنش ها حمایت کرد.به گزارش 
خبرگزاری دولتی عربستان »واس«، در این نشست همچنین، شورای وزیران نتایج گفت وگوهای 
تلفنی ولی عهد سعودی با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین را که در آن نسبت به حل مسالمت آمیز 
و سیاســی بحران اوکراین تاکید شده بود، مورد بحث قرار گرفت.نشســت هفتگی شورای وزیران 
بعداز ظهر سه شنبه به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود در کاخ الیمامه  ریاض برگزار شد.

بی محلی عجیب سران عربستان و امارات به »بایدن«
وال استریت ژورنال به نقل از مقام های ٓامریکایی و خاورمیانه گزارش داد که ولیعهد عربستان سعودی 
و ولیعهد امارات متحده عربی در هفته های اخیر تقاضاهای دولت ٓامریکا را برای گفت وگوی تلفنی با جو 

بایدن درباره بحران اوکراین رد کردند.

العرب، نزدیک به ریاض: مانع تراشی روسیه در مسیر احیای برجام، موضع دولت های عربی حاشیه خلیج فارس را تقویت می کند 

به نفع همسایه ها!
العرب، رسانه نزدیک به عربستان سعودی نوشــت: بنابر تاکید منابع 
غربی، روسیه به زودی یک مانع تازه احتمالی را در برابر تالش ها برای 
رسیدن به توافق هسته ای با ایران ایجاد می کند. این اعتراض روسیه 
می تواند به نفع موضع مخالف دولت های عربی حاشــیه خلیج فارس 
با یک توافق ضعیف باشــد؛ چرا که این دولت ها معتقدند نقاط ضعف 
زیادی در توافق هسته ای وجود دارد که تالش های ایران برای دستیابی 

به بمب اتمی را محدود نمی کند.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: با اینکه اعتراض 
روسیه از انگیزه های منفعتی خودش سرچشمه می گیرد، تحلیلگران 
معتقدند که این عکس العمل روسیه در مورد توافق هسته ای می تواند 
نتیجه بی طرفــی دولت های عربی حاشــیه خلیج فــارس در بحران 

اوکراین باشد.
از زمان شــروع جنگ روســیه علیه اوکراین، دولت های عربی حاشیه 
خلیج فارس نسبت به این موضوع بی طرف بودند و فشار های آمریکا 

برای قرار گرفتن در صف مقابل روسیه را نادیده گرفتند.
دولت های عربی حاشیه خلیج فارس از تحریم های غرب علیه روسیه 
به دنبال جنگ اوکراین حمایت نکردند، همانطور که عربستان سعودی 
با خواسته های مکرر آمریکا در مورد افزایش تولید نفت مخالفت کرده 

و به توافق های اوپک پالس متعهد ماند.
دولت های عربی حاشیه خلیج فارس خواهان یک توافق هسته ای با 
ایران هستند که نگرانی های امنیتی آن ها را در نظر داشته باشد و امنیت 
تمام منطقه را حفظ کند. این دولت ها به طور کلی مخالف دستیابی به 
توافق هسته ای مشروط با ایران نیستند و بر این عقیده اند که یک توافق 

بدون قید و شرط، موجب تهدید امنیت منطقه می شود.
اسراییل، دشــمن سرســخت ایران نیز در این باره با دولت های عربی 
حاشیه خلیج فارس هم عقیده است؛ مسئوالن اسراییلی بار ها تهدید 
به حمله نظامی به ایــران کرده و اعالم کرده اند که به توافق هســته ای 
دولت های غربی با ایران پای بند نیســتند.ولی عهد ســعودی در یک 
مصاحبه طوالنی با نشریه آتالنتیک آمریکا که پنجشنبه گذشته منتشر 
شد، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا ترجیح می دهد توافق هسته ای 
با ایران باشــد یا خیر؟ گفت معتقدم هر کشــوری که بمب اتمی دارد، 
خطرناک است، چه ایران باشــد و چه هر دولت دیگری، بنابراین، ما 
دوست نداریم شاهد یک توافق هســته ای ضعیف باشیم که در نهایت 

منجر به چنین نتیجه ای شود.
از ســال ۲۰۱۶، به دنبال حمله به ســفارت ریــاض در تهــران، روابط 
دیپلماتیک رسمی بین ایران و عربستان ســعودی قطع شد، اما طی 

ماه های اخیر، دو طرف پیام هایی در مــورد تمایل برای حل اختالفات 
ارسال کرده اند.این دو کشــور چهار دوره مذاکره در بغداد در خصوص 
عادی سازی روابط شان انجام داده اند، در حالی که پیش بینی می شود 

به زودی دور پنجم مذاکرات را در بغداد از سر گیرند.
بن سلمان در پاسخ به سوالی در مورد روابط با ایران گفت: آن ها همسایه 
ما هستند و تا ابد همسایه مان باقی می مانند، نمی توانیم آن ها را نادیده 
بگیریم، همانطور که ایران نمی تواند ما را نادیده بگیرد، به همین دلیل 
بهتر است که مســائل را حل کنیم و به دنبال راه های برای همزیستی 
باشیم.ولی عهد سعودی افزود: طی چهار ماه مذاکراتی با ایران داشتیم 
و اظهاراتی از مسئوالن ایرانی شنیدیم که مورد استقبال ما بود، در ادامه 
نیز به این گفت وگو ها ادامه می دهیم و امیدواریم به موضعی برســیم 
که برای هر دو کشور خوب باشد و آینده روشنی برای عربستان و ایران 

بسازد.
حالتی از پیچیدگی و ابهام پیرامون مذاکرات احیای توافق هســته ای 
وجود دارد، به ویژه پس از آنکه روسیه از ایاالت متحده خواست تضمین 
دهد تحریم ها علیه مسکو به دلیل درگیری ها در اوکراین، به تجارت آن 
با ایران ضرری نرساند.از زمان شعله ور شدن بحران اوکراین، دولت های 
عربی حاشیه خلیج فارس تصمیم به بی طرفی در آن گرفتند و نسبت به 

فشار های آمریکا برای هم سنگر شدن با آن بی توجهی کردند.مسکو این 
موانع احتمالی را روز شنبه هنگامی که مذاکرات غیر مستقیم بین تهران 
و واشنگتن در وین آغاز شــد، مطرح کرد و وزیر خارجه روسیه سرگئی 
الوروف تصریح کرد این کشور خواستار تضمین کتبی از ایاالت متحده 
است مبنی بر اینکه تجارت و سرمایه گذاری و همکاری نظامی روسیه با 

ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا علیه مسکو قرار نگیرد.
نگرانی های روســیه از تاثیرگذاری تحریم های غربــی در تعامالت آن 
با ایران اســت، این در حالی است که مســئوالن ایرانی به ویژه از زمان 
انتخاب ابراهیم رییســی، به دنبال عمق بخشــیدن به روابط با مسکو 

هستند.
وزیر خارجه آمریکا، آنتونــی بلینکن تالش کرد تا صحبــت از اینگونه 
تحریم ها را منتفی کند، از این رو تصریح کرد که تحریم های آمریکا علیه 
روســیه که به دلیل حمله آن به اوکراین بوده، هیــچ رابطه ای به توافق 

هسته ای احتمالی با ایران ندارد.
توافق ســال ۲۰۱۵ تحریم ها علیه ایران را کاهش داد تا در مقابل، غنی 
سازی اورانیوم این کشور محدود شود، اما در سال ۲۰۱۸ با اعالم ترامپ 
در مورد خروج آمریکا از توافق هسته ای، این توافق عمال فروپاشید و در 
حال حاضر دولت های بزرگ در صدد هستند تا توافق مذکور را احیا  کنند.

سه کشــور اروپایی در بیانیه ای مشــترک از ایران 
خواســتند تا برای بازگشــت از کاهــش تعهدات 

برجامی اش آماده شود.
در بیانیه مشــترک تروئیکای اروپایی به شــورای 
حکام آژانس اتمی درخصوص ایران آمده اســت: 
فرانســه، آلمان و انگلیس از گروســی، مدیرکل 
آژانس اتمــی به خاطر آخرین گزارشــش و آپارو، 
معاون مدیرکل بــرای ارائه اطالعات فنی تشــکر 
می کنند. مــا از آژانــس به دلیــل گزارش هایش 
بــا وجــود محدودیت هــای وضــع شــده علیه 
فعالیت هایش در ایران قدردانی و حمایت خود از 

استقاللش را ابراز می کنیم.

در این بیانیه عنوان شده است: ما با نگرانی مالحظه 
کردیم که ایران از زمان برگزاری آخرین نشســت 
شــورای حکام در مــاه نوامبر بــه فعالیت هایش 
در زمینه توسعه فعالیت های هســته ای از طریق 
افزایش ذخایر اورانیوم غنی ســازی شده و انجام 
فعالیت هایــی که منجر بــه دســتیابی به دانش 
دائمی و غیرقابل بازگشــت می شــود، ادامه داده 
اســت. برنامه هســته ای ایران تا به حال تا بدین 
حد پیشرفته نبوده است و جامعه بین المللی را تا 
سطح بی ســابقه ای در خطر قرار می دهد. ایران از 
زمان برگزاری آخرین نشســت شورا تقریبا ذخایر 
اورانیوم با غنای باال را دوبرابر کرده است. تروئیکای 

اروپایی در این بیانیه بیــان کردند: ایران به ذخیره 
اورانیوم بــا غنای ۲۰ درصــد ادامــه داد و از زمان 
برگزاری آخرین جلسه شورای فعال سازی آبشاری 
از سانتریفیوژهای پیشــرفته IR-6 در تاسیسات 
زیرزمینی فــوردو را آغاز کرده اســت. ایران هیچ 
توجیه غیرنظامی پذیرفتنی برای غنی سازی ۲۰ و 
۶۰ درصدی ندارد و تولید اورانیوم با غنای باال برای 

کشور بدون برنامه تسلیحاتی بی سابقه است. 

 بیانیه تروئیکای اروپایی در شورای حکام آژانس اتمی
 درباره ایران

چهارشنبه و در اولین روز از سفر رسمی دریابان علی شمخانی به ازبکستان، سند ترتیبات تشکیل کمیسیون امنیتی مشترک میان ایران و ازبکستان در تاشکند 
پایتخت این کشور از سوی دبیران شورای امنیت ملی دو کشور به امضا رسید.این سند که از سوی دولت ازبکستان توسط ویکتور محمود اف، مشاور امنیت ملی 
رییس جمهور این کشور به امضا رسیده، زمینه های همکاری مشترک میان تهران و تاشکند را در خصوص مبارزه با تروریسم،افراط گرایی،قاچاق موادمخدر و سایر 
جرائم سازمان یافته فراملی فراهم می کند.در چارچوب امضای این سند طیف وسیعی از همکاری های اطالعاتی و امنیتی میان دو کشور آغاز شده و  جلسات 
کمیسیون امنیتی مشترک به صورت ساالنه برای ارزیابی نتایج همکاری در تهران و تاشکند برگزار می شود.دریابان علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان در مورد اهمیت امضای این سند در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: فعال سازی ظرفیت های منطقه ای برای ایجاد ثبات پایدار، الزمه 
توسعه و ارتقای سیاست همکاری های منطقه ای در دولت سیزدهم است. شمخانی تاکید کرد: امضای سند ترتیبات تشکیل کمیسیون امنیتی مشترک میان 

دولت های جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ازبکستان گامی مهم در مسیر افزایش مناسبات همه جانبه میان دو کشور است.

خبر روزامضای سند همکاری های مشترک امنیتی میان ایران و ازبکستان

وز عکس ر

تصاویر مکرون 
پس از گفت وگو با 
پوتین پربازدید شد

امانوئل مکرون و والدیمیر پوتین 
دوشــنبه یک گفت وگوی تلفنی 
۲ ســاعته با یکدیگر داشــتند. 
مکرون که به عنوان نماینده غرب 
با پوتین گفت وگو می کرد، در این 
گفت وگو عالوه بر مسائلی مربوط 
به آتش بس و ترک مخاصمه، به 
وضعیت نیروگاه های هسته ای 

اوکراین نیز پرداخت.

اروپا: 

روسیه، مذاکرات وین را معطل کرده است
هیئت تروئیکای اروپایی در مذاکرات وین در بیانیه  مشترکی در جلسه شورای حکام به روسیه هشدار 
دادند که از تعیین شروط جدید که منجر به پیچیده تر شــدن توافق می شود، خودداری کند.فرانسه، 
آلمان و انگلیس در بیانیه مشترکی در جلسه شورای حکام با اشاره به اینکه درخواست های اضافی 
روســیه مذاکرات را معطل کرده ، اعالم کردند: پنجره فرصت درحال بســته شدن است. ما از تمامی 
طرفین می خواهیم تا تصمیمات الزم جهت بسته شدن توافق را هم اکنون بگیرند. همچنین از روسیه 
می خواهیم که شروط بیشتر برای نهایی شدن توافق تعیین نکند.میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه 
در سازمان های بین المللی در توئیتی درخصوص جلسه شورای حکام نوشته بود: گفت وگو درخصوص 
راستی آزمایی در ایران ذیل قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت ســازمان ملل همان روال همیشگی بود. 
خیلی ها همانند همیشه بر انحراف ایران از برجام تمرکز کردند )بدون آنکه اشاره کنند دلیل این انحراف 
فشار حداکثری آمریکا بوده است(.جلسه شورای حکام درباره ایران در پی سفر اخیر رافائل گروسی، 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران انجام می شود.
 

وزیر انرژی ترکیه: 

امیدواریم تحریم های نفتی ایران لغو شود
وزیر انرژی ترکیه گفت که کشورش به واردات نفت از روســیه ادامه خواهد داد.به گزارش رویترز، 
»الپ ارسالن بیرکدار« وزیر انرژی ترکیه گفت که کشورش به واردات نفت از روسیه ادامه خواهد داد.

وی که در حاشیه کنفرانس انرژی »سراویک« صحبت می کرد، افزود : ترکیه برای تامین ۴۵ درصد 
از گاز طبیعی، ۱۷ درصد از نفت و ۴۰ درصد بنزین خود به روسیه وابسته است و به روند واردات از این 
کشور ادامه خواهد داد.بیرکدار با بیان این که نفت اضافی مورد نیاز جهان باید از جایی تامین شود، 
گفت که ترکیه باید انرژی مورد نیاز خود را از ونزوئال، ایران، عربستان سعودی یا هر جایی دیگری 

تامین کند.این مقام ترک نسبت به رفع تحریم های نفتی ایران ابراز امیدواری کرد.
 

واکنش »کوثری« به ماجرای »کاترین شکدم«
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دشمنان ما به خاطر ضرباتی که از سپاه خورده اند علیه این نهاد 
انقالبی و مقامات فضاســازی می کنند؛ اما خداوند آنها را از طریق خودشان رسوا می سازد.اسماعیل 
کوثری  با اشاره به فضاســازی های صورت گرفته علیه مقامات ســپاه  اظهار کرد: صحبت های اخیر 
»کاترین پرز شکدم« در شبکه بی بی سی نشان داد که فضاسازی ها علیه مقامات سپاه در مورد ارتباط 
داشتن با این خانم کامال کذب است. وی افزود: دشمنان ما به خاطر صدماتی که از نهاد انقالبی سپاه 

خورده اند، همواره در صدد این هستند که به فضاسازی علیه این نهاد بپردازند و آن را         تخریب کنند.
 

 بیانیه مشترک عربستان و مصر
 برای رسیدگی به برنامه موشکی ایران

عربستان سعودی و مصر در بیانیه ای مشترک خواستار رســیدگی جدی و موثر به پرونده هسته ای و 
موشکی ایران شدند.پس از سفر »عبدالفتاح السیسی« رییس جمهور مصر به عربستان سعودی، ریاض 
و قاهره،بیانیه ای مشترک صادر کردند.بنا بر گزارش وبگاه روزنامه »الیوم السابع«، در این بیانیه مشترک 
به تحوالت و مسائل داخلی کشــورهای مختلفی از جمله ایران پرداخته شده است. طبق این بیانیه، دو 
طرف در ارتباط با ایران خواستار »رسیدگی جدی و موثر به پرونده هسته ای و موشکی ایران با تمامی اجزا و 
پیامدهای آن« شده اند.در بخش دیگری از این بیانیه همچنین ریاض و قاهره تالش برای لطمه به امنیت 
دریانوردی در خلیج فارس، تنگه باب المندب و دریای سرخ  را محکوم و در عین حال، بر ضمانت آزادی 

دریانوردی در این کریدورهای دریایی و لزوم مقابله با هر گونه تهدید تاکید کردند.

کافه سیاست

واکنش کاخ سفید به 
درخواست تضمین برجامی 

ایران از آمریکا
ســخنگوی  کاخ سفید در پاســخ به سوالی 
دربــاره تضمین خواهــی ایــران از آمریکا 
برای عــدم  ترک  دوبــاره توافــق در صورت 
بازگشــت به آن، ابراز امیدواری کرد تمامی 
دولت های بعدی آمریکا، چه دموکرات وچه 
جمهوری خواه، به تاثیــر »مهلک« خروج از 

توافق پی ببرند.
به گزارش وبگاه کاخ ســفید، جن ســاکی 
سخنگوی کاخ سفید در یک  کنفرانس خبری 
در پاسخ به ســوالی درباره تضمین خواهی 
ایران از آمریــکا در مذاکرات ویــن مبنی بر 
این که آیــا آمریکا می تواند طبق خواســته 
ایران تضمین بدهد پس از بازگشت به توافق 
هســته ای، دولت های بعدی این کشــور از 
توافق هســته ای خارج نخواهد شد، گفت: 
اگر به چیزهایی که طی چند ســال اخیر رخ 
داده نگاه کنید، می بینید توافق هسته ای در 
اصل در دولت اوباما-بایــدن تایید و پیش 
برده شد. وقتی رییس جمهور قبلی، ترامپ از 
توافق خارج شد، شاهد تاثیر مهلکش بودیم، 
از جمله فقدان اشراف به برنامه شان ]برنامه 
هسته ای ایران[؛ آن ها پیشــرفت زیادی به 
سمت دســتیابی به یک ســالح هسته ای 
داشته اند.ساکی ادامه داد: بنابراین، امیدوار 
باشیم تمامی دموکرات ها و جمهوری خواهان 
پی ببرند این اقدام چه اشتباهی بوده است 
و اگر ما به توافــق بازگردیم، چیزی که به آن 
نزدیکیــم، اگرچه همیشــه جزییات آخری 
وجود دارند که باید روی شان کار کنیم، پیامی 
که به جهان می فرســتیم این  خواهد بود که 
این اقدام نه تنهــا در برگیرنده منافع جهانی 
است، بلکه در راستای منافع ملی آمریکاست، 

فارغ از این که چه کسی در کاخ سفید باشد.
اظهارات ســخنگوی کاخ ســفید هم زمان با 
برگزاری دور هشــتم مذاکرات وین مطرح 
کــرات،  می شــود.به گفتــه طرفیــن مذا
پیشــرفت های زیــادی در رونــد مذاکرات 
انجام شده؛ اما برخی مســائل هنوز نیازمند 

تصمیم گیری های نهایی هستند.

بین الملل
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نایب رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

 نیاز سالیانه 1.۵ میلیارد دالری 
برای واردات  ماشین آالت معدنی

نایب رییس کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر نیاز ســالیانه ۱.۵ میلیارد دالر 
برای واردات ماشین آالت معدنی، گفت: متاســفانه میانگین واردات سه سال گذشته حدود ۱۰۰ 

میلیون دالر بــوده که ایــن امر موجب 
اختالف قیمت بســیار ماشــین آالت 
داخلی و وارداتــی و به صرفــه نبودن 
خرید ماشین آالت داخلی شده است.  
ســید رســول رنجبران در یک برنامه 
تلویزیونی با موضوع ضرورت توســعه 
و نوسازی معادن و پیگیری مشکالت 
واردات ماشــین آالت معدنــی، با بیان 
اینکه کشــور ما از لحاظ تعــداد معادن 
جزو ۱۵ کشور نخست جهان محسوب 
می شــود، اظهار کرد: با وجود دارا بودن 
بیش از ۶۴ مــاده معدنــی در ایران و 
معدن خیز بودن کشــورمان، متاسفانه 

معادن و صنایع معدنی ما ســهم کمتر از ۲ درصدی در تولید ناخالص ملی دارند.وی افزود: این 
در حالی است که با وجود پتانسیل های موجود این سهم را می توان به حداقل ۲۰ درصد افزایش 
داد.نایب رییس کمیســیون معادن اتاق بازرگانــی اصفهان همچنین کمبــود اطالعات در حوزه 
اکتشافات معدنی کشــور را نیز از دیگر ضعف های موجود این حوزه دانست.عضو هیئت رییسه 
اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در حدود ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی از معادن 
کشور اســتخراج می شــود، تصریح کرد: برای این میزان حدود ۱۵ هزار دستگاه و ماشین آالت 
موردنیاز اســت، در حالی که در حال حاضر در حدود ۶ هزار ماشین آالت در حال فعالیت هستند.

وی افزود: براساس سند چشم انداز توسعه مقرر شده این ۵۰۰ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰۰ 
میلیون تن افزایش یابد.

 

نمایشگاه مشاغل خانگی اصفهان برگزار می شود
مجری برپایی مشــاغل خانگی، تولیدات خوداشــتغالی، صنایع و هنرهای  دســتی )با رویکرد 
حمایت از کاالی ایرانی( اصفهان ۱۴۰۰، از حضور ۲۰۰ مشــارکت کننده در این دوره از نمایشــگاه 

خبر داد.
مجید قربانی با اشاره به اینکه سومین دوره نمایشگاه مشــاغل خانگی، تولیدات خوداشتغالی، 
صنایع و هنرهای  دستی )با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی( اصفهان ۱۴۰۰، در فضایی به مساحت 
۳۵۰۰ مترمربع برگزار خواهد شد، اظهار کرد: صنایع حاضر در این نمایشگاه به چهار دسته صنایع 
غذایی، صنایع دستی و سنتی، منسوجات و پوشــاک و صنایع و خدمات وابسته همچون بیمه، 
آموزشگاه ها و ... تقســیم می شــوند.وی افزود: در این دوره از نمایشگاه مشــارکت کنندگان از 
استان های شــمالی، تبریز، همدان، تهران، اصفهان، ســنندج و ... حضور دارند.مجری برپایی 
سومین دوره نمایشگاه مشــاغل خانگی اصفهان اضافه کرد: در ظاهر حدود ۱۵۰ مشارکت کننده، 

اما در اصل نزدیک ۲۰۰ مشارکت کننده در این دوره نمایشگاه حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به هدف از برپایی این دوره از نمایشگاه گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه حمایت 
از صنایع خوداشــتغالی و صنایع کوچک و مشاغل خانگی است که بیشــتر آنها از اقشار ضعیف 

جامعه هستند.

کارخانه تولید ایمپلنت شهرضا، در پیچ و خم مشکالتی که تولید را زمینگیر کرده است؛

دندان پوسیده بروکراسی اداری!

وقتی جای یکی از دندان ها خالی باشــد،  معصومه اکبری
اســتخوان فک زیر آن کم کم عقب نشینی 
می کند و شکننده می شود، ایمپلنت های دندانی جایگزینی برای دندان ها 
هستند و هر ساله برای ورود آن ها به کشور و رفع نیاز مردم میلیون ها دالر 
هزینه می شود.از اوایل دهه ۹۰، دکتر اکبر باقرزمانی دندانپزشک اصفهانی 
تالش کرد با تهیه تجهیزات مورد نیاز و دســتیابی به دانش ایمپلنت های 
دندانی، گامی در مسیر خودکفایی کشورمان در این زمینه و اشتغال دانش 

بنیان، بردارد، اما بار ها به در بسته خورد.

راه طوالنی آغاز به کار کارخانه
اکبر باقرزمانی، مدیرعامل کارخانه ایمپلنت گفت: در سال ۹۱ تایید وزارت 
بهداشت و در سال ۹۳ پروانه تاســیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و پایان ســاخت گرفتیم؛ در مرداد ۹۴ هم موفق به اخــذ ۲ میلیارد تومان 
تســهیالت از صندوق توســعه ملی با عاملیت بانک رفاه کارگران شدیم.

وی  اظهار کرد: اواخر سال ۹۵ در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت ثبت نام و درخواست پروانه ساخت کردیم، اما تا اواخر سال ۹۹ 
معطل ماندیم.به گفته مدیرعامل کارخانه ایمپلنت، کارشناس پرونده، صدور 
مجوز را منوط به تولید یک نوبت برای شرکت مدنظرخود کرد، اما، چون آن 

شرکت حاضر به پرداخت هزینه تولید نبود و فقط مواد اولیه را تامین می کرد، 
از همکاری با آن خودداری کردیم.

صدور پروانه تولید برای کارخانه ایمپلنت با پیگیری رسانه ملی
اسفند پارسال پس از آنکه گزارشی درباره معطل ماندن پنج ساله کارخانه 
دانش بنیان تولید ایمپلنت در شهرضای اصفهان از رسانه ملی پخش شد، 
وزیر بهداشت وقت، به مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو دستور 
پیگیری موضوع را داد.سعید نمکی یک ماه بعد در کردستان  گفت: آقایی 
در اصفهان مصاحبه کرده بود که من در کارخانه شهرضا ایمپلنت دندان تولید 
می کنم، ولی در گرفتن مجوز از سازمان غذا و دارو گرفتار شده ام، به آقای 
شانه ســاز گفتم همین امشــب با مدیرکل تجهیزات پزشکی با خودروی 
شخصی به اصفهان برو و تا ساعت ۹ صبح فردا به من اطالع بده حق با این 
آقا هست یا نه؟او گفت: رییس ســازمان غذا و دارو بعد از بررسی موضوع  
تماس گرفت و گفت حق با تولیدکننده اســت. سید حسن قاضی عسگر، 
معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، دو هفته پس 
از دســتور وزیر و صدور مجوز، در روز افتتــاح کارخانه ایمپلنت گفت: چون 
فرآیند تولید ایمپلنت به عرضه محصول به بازار منجر نشده بود، تولیدکننده 
با بانک عامل در پرداخت اقساط به مشــکل برخورده بود.کارگروه استانی 

تســهیل و رفع موانع تولید را با حضور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تشکیل دادیم و چون مشکل رفع نشد، موضوع را در گروه 
اقدام مطرح و مستنداتی را مبنی بر دستیابی به دانش فنی تولید ایمپلنت 

تهیه کردیم.

کارخانه ای که افتتاح شد، اما راه اندازی نشد
حاال یک سال پس از گشــایش کارخانه ایمپلنت شهرضا، اکبر باقرزمانی 
مدیرعامل کارخانه می گوید: این واحد اکنون فقط با ۳۰ درصد از ظرفیت خود 
کار می کند.وی به درازا کشیدن زمان صدور مجوز را علت این موضوع می داند 
و اظهار می کند: فعال محصول اصلی ما بخش داخلی استخوانی است که 
مجوز ندارد و علت آن هم اطاله زمان صدور مجوز در مرحله قبل بود، به این 
معنا که مجوزی که باید ۱۱ روزه صادر می شد، توسط شبکه فساد، چند سال 
به تعویق افتاد و نقدینگی شرکت به پایان رسید.مدیرعامل کارخانه ایمپلنت 
می گوید: اتاق تمیز واحد هم، با اینکه گواهینامه و تایید اولیه وزارت بهداشت 
را دارد، بدون استفاده مانده، چون نیازمند یک میلیارد تومان سرمایه هستیم 
تا جعبه هایی را که فیکسچر در آن قرار می گیرد تهیه کنیم.به گفته باقرزمانی، 
پرداخت این رقم پارسال در کارگروه تسهیل، به تصویب رسیده، اما بانک از 

پرداخت آن سرباز می زند.
وی می افزاید: آذر پارسال، کارگروه تســهیل به بانک رفاه تکلیف کرد وام 
را تقسیط کند،۱۰ درصد مانده بدهی را بگیرد،۶۰ ماهه تقسیط کند و جرائم 
هم بخشوده شود، اما بانک مصوبه را اجرا نکرد.به گفته مدیرعامل کارخانه، 
بانک بی توجه به مصوبات، وثیقه ها را به اجرا گذاشــته و از پرداخت مبلغ 
مصوب ستاد تسهیل هم امتناع کرده اســت.باقرزمانی می گوید: به این 
ترتیب برای تامین نقدینگی ناچاریم ماشــین آالت کارخانه را که مشابهی 
در کشور ندارند به فروش برسانیم.بهمن آرمان، مدیر امور شعب بانک رفاه 
استان اصفهان در آخرین گفت و گوی تلفنی با مدیرعامل کارخانه ایمپلنت 
گفت:  چون سود مربوط به سال های گذشته است باید برگشت بخورد و در 
خصوص بخشودگی و ... استان هیچ اختیاری ندارد و باید در تهران تصمیم 
گرفته شود.وی در خصوص اعطای تســهیالت بر اساس مصوب پارسال 
کارگروه تسهیل استان هم به این پاسخ اکتفا کرد که هیچ مصوبه ای به ما 

ابالغ نشده است.

تولیداتی که خاک می خورد
مســئول فنی کارخانه گفت: دولت در مورد خرید برای دانشگاه های کشور 
از شرکت هایی که دارای مشــکل مجوز هستند، هیچ اقدامی نکرده است. 
طغیانی افزود: به علت اینکه قسمتی از خط تولید به علت نداشتن نقدینگی 
راه اندازی نشده، محصول ما به صورت ناقص انبار شده و قابل عرضه نیست. 
به گفته مسئول فنی کارخانه، مشتری حاضر نیست قسمتی از محصول را 
از یک نشان تجاری و قسمت دیگر را از نشانی متفاوت تهیه کند، بنابراین 
نمی توان محصوالت تولیدی را به بازار عرضه کــرد. کارخانه تولید ایمپلنت 
شهرضا، با سرمایه گذاری ۴۵ میلیارد تومانی احداث شد تا کشورمان را از 

خروج سالیانه ۷ میلیون دالر هزینه خرید ایمپلنت بی نیاز کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: میوه  شــب عید در دهه سوم 

اسفند در مراکز خاص استان توزیع خواهد شد.
حسین ایراندوســت، پیرامون توزیع میوه شب عید 
اظهار کرد: برای توزیع میوه شــب عید ۲ هزار و ۳۰۰ 
تن پرتقال تامسون از شــمال و هزار تن سیب سفید 
سمیرم خریداری شده است، با توجه به اینکه احتمال 
می رود امســال به دلیل محدودیت هــای کرونایی، 
مصرف بیشتر شود با پیشنهاد ستاد بازار پیگیر هستیم 

که این مقدار افزایش پیدا کند، به همین علت سازمان 
تعاون روســتایی را مامور کردیم که سیب و پرتقال 
بخرند و به ذخایر اســتان اضافه کنند.میوه هایی که 
از شمال خریداری شــده مرتب شده است و زیر و رو 
ندارد و این میوه ها در دهه سوم اسفند در مراکز خاص 
استان به صورت عرضه مستقیم و از طریق پلتفرم ها 

به صورت غیر مستقیم توزیع خواهد شد.
به گفته وی، با توجه به شــرایط کرونایی، شــلوغی 
و ترافیــک نزدیک عیــد، مردم می تواننــد کاال های 
مورد نظر خود را از پلتفرم هــای مربوط مانند بازرگام 
سفارش داده و درب منازل تحویل بگیرند، اما مراکز 
خاص هم در سطح شــهر برای خرید حضوری دایر 
خواهد شد.ایراندوســت در خصوص قیمت میوه ها 
گفت: تعیین قیمت ها به ۲ صورت انجام می شــود 

یعنی یا به صورت کشــوری اعالم خواهد شد و یا هر 
استانی براســاس نرخ بازار قیمتی را تعیین می کند 
تا فروش انجام گیرد، اما هنوز قیمتی اعالم نشده و 
 پیگیر هســتیم تادر تماس با وزارتخانه مطلع شویم.

وی درمورد توزیع مــرغ با توجه به اینکه با شــرایط 
افزایــش جوجه ریزی در ســال ۱۴۰۰ مشــکلی در 
کمبود و توزیع مرغ نداریم، گفت: حجم مرغ وارده به 
کشتارگاه ها بیشتر از مقدار مورد نیاز است به طوری که 
با کشــتارگاه تهران قرارداد هایی تنظیم کردیم که هر 
شــب ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن مرغ زنده به آنجا ارســال کنیم.

از نظر توزیع گوشــت مــرغ تازه و گوشــت مرغ گرم 
وضعیت مطلوبی داریم، همچنین حجم قابل توجهی 
مرغ در انبار ها ذخیره شــده تا در صورت نیاز به مردم 

توزیع شود.

توزیع میوه شب عید از دهه سوم اسفند در بازار اصفهان

خبر روز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد:

 ثبت نام ۵ میلیون و 341 هزار متقاضی 
در طرح نهضت  ملی مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعالم اینکه نام نویسی برای طرح نهضت ملی 
مسکن تا ۲۹ اسفند ادامه دارد، از مشارکت بیش از ۳/۵ میلیون نفر در طرح خبر داد.پروانه اصالنی 
افزود: بر اساس تازه ترین آمار تاکنون ۵ میلیون و ۳۴۱ هزار نفر در سامانه طرح نهضت ملی مسکن 
به نشانی saman.mrud.ir ثبت نام کردند.وی با یادآوری اینکه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن 
تا ۲۹ اســفندماه ادامه دارد، افزود: از تعداد کل ۵ میلیون و ۳۴۱ هزار نفری که در ســامانه ثبت نام 
کرده و متقاضی مسکن هستند، ۴۳۵ هزار و ۳۹۷ نفر مردان مجرد باالی ۲۳ سال سن تا ۴۵ سال 
هستند که با تالش های وزیر راه و شهرسازی و موافقت شورای عالی مسکن به آمار ثبت نامی های 

مسکن افزوده شدند.
 

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:

۸00 چاه نفتی کم بازده داریم
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: برای تولید ۵۰ میلیون متر مکعب گاز ۶ میلیارد دالر سرمایه 
الزم است. با توجه به قیمت گاز، بازگشــت ســرمایه اتفاق نمی افتد، بنابراین باید راهکاری پیدا 
کرد زیرا شدت مصرف گاز در کشور نگران کننده است. محســن خجسته مهر  در مراسم افتتاحیه 
»اندیشکده نفت و انرژی، چالش های صنعت نفت و بخش انرژی؛ راهبردها و رهیافت ها«،اظهار 
کرد: راه اقتصادی کردن نفت و تولید ثروت از این مســیر، اســتفاده از فناوری است.مدیرعامل 
شرکت ملی نفت افزود: در بخش کالن صنعت نفت نتوانستیم فناوری را رسوب دهیم.وی ادامه 
داد: در میدان گازی پارس جنوبی ۸۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری کردیم، اما در این سرمایه گذاری 
سهم فناوری و انتقال فناوری چقدر است و تا چه حد توانســتیم فناوری را در صنعت نفت جذب 
کنیم.معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه  ۸۰۰ چاه نفتی در کشور وجود دارد که کم بازده هستند، گفت: 
باید با بهره گیری از شرکت های توانمند و دانش محور داخلی در یک بستر اجرایی و عملیاتی، در 

این زمینه ورود کنیم.
 

رییس اتحادیه بارفروشان:

  کاهش عجیب مصرف میوه؛ محصوالت در
 میادین مانده اند!

رییس اتحادیه بارفروشان اظهار داشت: میزان عرضه صیفی جات در میادین افزایش یافته اما از 
سوی دیگر تقاضا نیز کاهش یافته است. کاهش قدرت خرید مردم، ۵۰ درصد مصرف میوه را در 
کشور کاهش داده است.مصطفی دارایی نژاد، با اشاره به وفور انواع پیاز در میدان، گفت: انواع پیاز 
از جمله پیاز زرد، سفید و قرمز به میزان کافی در میدان موجود است و در زمینه عرضه سیب زمینی 
و پیاز با مشکلی مواجه نیســتیم.وی، قیمت پیاز در میدان را کیلویی ۴ تا ۶ هزار تومان عنوان کرد 
و افزود: پیاز در اصفهان، تبریز و بندرعباس به اندازه کافی تولید می شود و هم اکنون بیش از نیاز 
داخلی پیاز در انبارها موجود اســت.دارایی نژاد بابیان اینکه در سال جاری بیش از ۲ هزار تن پیاز 
در کشور تولید شده ، افزود: پیاز به عراق، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، افغانستان 
و... صادر می شود.وی با اشــاره به کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵درصدی برخی صیفی جات و سبزی ها 
در میدان، تصریح کرد: هویج، کاهو، کاهو پیچ، شلغم، گل کلم و... در روزهای اخیر افت قیمت را 
تجربه کردند.این فعال اقتصادی تصریح کرد: میزان عرضه صیفی جات در میادین افزایش یافته 
اما از سوی دیگر تقاضا نیز کاهش یافته  وکاهش قدرت خرید مردم، ۵۰ درصد مصرف میوه را در 

کشور کاهش داده است.به گفته وی، پرتقال، کیوی، انار، سیب، نارنگی در میدان مانده است.

کافه اقتصاد

مدیر شرکت آب منطقه ای اصفهان:کافه اقتصاد

ذخیره کنونی سد زاینده رود کمتر از  سال گذشته  است
میزان ذخیره سد زاینده رود به نسبت پارسال ۱۹ درصد کاهش دارد.مدیر شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت:  با وجود افزایش بارش ها باز هم تنش کم آبی در 
این حوضه حکم فرماست. به تازگی حجم سد  ۱۷۶ میلیون متر مکعب بوده در حالی که سال گذشــته در همین زمان ۲۱۵ میلیون متر مکعب آب در پشت سد 
ذخیره شده بود. به گفته  سید مجتبی موسوی نایینی، حجم کل ورودی از ابتدای سال آبی )مهر ۱۴۰۰( تا به حال ۲۰۲ میلیون متر مکعب گزارش شده که در مدت 
مشابه پارسال ۲۳۵ و در بلندمدت ۳۲۶ میلیون متر مکعب بوده  که این ارقام نشان می دهد ورودی به سد ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۳۸ درصد نسبت به 
بلندمدت کاهش داشته است. حجم کل خروجی از سد زاینده رود از ابتدای سال آبی ۲۵۱ میلیون متر مکعب بوده است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۷ و 
در بلندمدت ۳۷۹ میلیون مترمکعب ثبت شد و ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته و ۳۴ درصد کاهش نسبت به بلندمدت را نشان می دهد.سد زاینده رود 
به عنوان یکی از اصلی ترین سد های مرکز کشور و تامین کننده آب شرب، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران، در سال ۱۳۴۹ با ظرفیت ۱.۴ 

میلیارد مترمکعب بهره برداری شد، این سد قوسی شکل در۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

استخر پرورش 
ماهی قرمز در رشت

ماهی قرمز که به نام های ماهی 
طالیی، ماهی گلی، ماهی حوض 
نیز خوانــده می شــود، گونه ای 
ماهی از ســرده کپورچه هاست. 
فروش این ماهــی از آبان ماه 
به صورت کم آغاز می شــود و در 
اســفند ماه با نزدیک شــدن به 

نوروز افزایش می یابد. 

وز عکس ر

مدیرکل گمرکات استان خبرداد:

افزایش صادرات طال، فرش 
دستباف و صنایع دستی از 

گمرک اصفهان
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان از افزایش 
صــادرات طال با رشــد ارزشــی ۱۰۰ درصدی و 
صنایع دســتی با رشد ارزشــی ۱۵۷ درصدی 
در ســال ۱۴۰۰ خبر داد.رسول کوهستانی پزوه 
گفت: امســال صادرات طال از گمرک اصفهان 
با رشد ارزشــی ۱۰۰ درصدی، صنایع دستی با 
رشد ارزشی ۱۵۷ درصدی و فرش دستباف با 
رشد ارزشی ۵۰ درصدی همراه بوده است.وی 
افزود:کاشی های تزئينی، انواع سفال خاتم و 
ظروفی مسی نیز به کشــورهای امارات، عراق، 
تاجیکســتان و کویت صادر شد. مقصد فرش 
دستباف اصفهان کشــورهای کویت، امارات و 
قطر است.رسول کوهســتانی پزوه ادامه داد: 
صادرات اصفهان نسبت به ســال گذشته ۶۳ 
درصد افزایش و صــادرات کاالهای مبدا تولید 
اصفهان ۴۱ درصد افزایش داشــته اســت.به 
گفته وی عراق، پاکســتان، افغانستان، ترکیه، 
ارمنســتان، امارات، چین، غنا، ازبکســتان و 
میانمار عمده کشورهای صادرات گمرک استان 
اصفهان هستند.کوهستانی گفت: کشورهای 
چین، ترکیه، آلمان، امارات، هند، ایتالیا، کره، 
روسیه، بلژیک و فرانسه مبدأ وارداتی گمرکات 
استان اصفهان هستند.اظهارنامه های صادراتی 
گمرک اصفهان به ارزش ۶۰۴ میلیون و ۶۶۰ هزار 
دالر و وزن یک میلیــون و ۱۷۳ هزار و ۷۳۹ تن 
بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
از حیث ارزش ۶۹ درصد و نظر وزنی ۱۸ درصد 
رشد داشته است.وی افزود: اقالم ماشین آالت 
برقی، ماشــین آالت مکانیکی، آهن و فوالد، 
وســایل نقلیه و قطعات آن، مواد پالســتیکی 
و محصوالت گوناگون شــیمیایی، محصوالت 
ســرامیکی، کائوچو و اشیای ســاخته شده از 

آن عمده واردات گمرک استان اصفهان است.
امسال اقالم صادراتی اســتان اصفهان چدن، 
آهن، فــوالد، فرآورده هــای نفتــی، فرش و 
کفپوش ها محصوالت لبنی، مصنوعات از چدن 
و آهن، مواد پالستیکی و اشیای ساخته شده از 

آن و...بوده است.

yjc :عکس
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رییس شورای اسالمی شهر سرخون:

مردم منطقه دچار مشکالت گوارشی و پوستی شده اند
آلودگی شیمیایی آب شرب منطقه سرخون برطرف نشده  و همچنان 
مردم منطقه مشــکالت آب شرب، آب کشاورزی و شــیالت را تحمل 
می کنند و با مشکالت پوستی و گوارشی نیز دست و پنجه نرم می کنند.

 آلودگی نفتی موجود در آب شــهر ســرخون از توابع شهرستان اردل از 
عمده مشــکالت مردم این منطقه اســت که بیش از یک سال از پدید 
آمدن آن در اثر شکســتگی و انفجار خط انتقال نفت مارون اصفهان با 
رانش زمین و فرســودگی بیش از حد لوله انتقال نفت ایجاد و نفت و 
مشتقات نفتی وارد چشمه شد و این منبع تامین آب مردم منطقه را از 

مدار مصرف خارج کرد.
بافت زمین منطقه سرخون شنی بوده و آلودگی به خاک نیز نفوذ کرده 
و در فصل بارش مواد شــیمیایی و نفت از اعماق خاک به آب چشمه و 
رودخانه وارد می شود که بو و طعم آب را تغییر داده و مردم را با مشکالت 

عدیده ای روبه رو می کند.
آلودگی موجب خسارت های شدیدی اعم از تعطیلی شیالت، دامپروری 
و کشاورزی شــده، این معضل بیکاری و مشــکالت معیشتی را نیز به 
ارمغان آورده و حتــی کمترین حقوق اجتماعی مــردم  منطقه را نیز از 

بین برده است.

مسئوالن شرکت نفت خسارات وارده را نمی پذیرند
آزمایش های مختلف نیز بی فایده بوده و آلودگی شیمیایی آن  برطرف 
نشده است، مردم سرخون و روستاهای اطراف آن مشکالت آب شرب، 
آب کشاورزی و شیالت را همچنان تحمل می کنند و با مشکالت پوستی 
و گوارشی نیز دست و پنجه نرم می کنند و خسارت های زیست محیطی 
 جبران ناپذیــر آلودگی نفتــی را در محیــط پیرامون خود احســاس

 می کنند.
در این میان مســئوالن شــرکت خطوط لوله و مخابرات شرکت نفت 
ایران منطقه اصفهان که متولی خط انتقال نفت مارون اصفهان است با 
پاسخ های ضد و نفیض به خســارات مالی، طبیعی و زیست محیطی، 
اجتماعی و روانی وارد شده بر مردم منطقه ســرخون به تعلل خود در 

برطرف کردن این معضل ادامه می دهد.
این شــرکت پرداخت خســارت های چندین و چند ســاله ناشی از 
ترکیدگی خط لوله نفت پوسیده را نمی پذیرد که هیچ، میزان خسارات 
ناشی از آخرین ترکیدگی و انفجار در آذر 99 را نیز نمی پذیرد و در حالی 
که در مصاحبه های قبلی اعالم کرده بود خسارت های مردم سرخون 
را پرداخت خواهد کرد، حقوق اجتماعی آنــان را هم رعایت می کند و 
جهت ایمنی لوله نفت پایگاهی احداث می کند، اکنون پس از گذشت 

یک ســال و اندی نه خبری از پایگاه هســت و نه خبری از امکانات 
اجتماعی و ... .

اقدام خاصی برای جایگزینی چشمه تامین آب سرخون انجام نشد
 رییس شورای اسالمی شهر ســرخون ، در خصوص اقدامات صورت 
گرفته در سرخون اظهار داشت: از سال گذشته اقدام خاصی در راستای 
جایگزینی چشمه تامین آب ســرخون انجام نشده و مردم هنوز از آب 
آلوده به نفت اســتفاده می کنند و نبود آزمایشگاه شیمیایی در استان 
نیز مزید بر علت شده و فقط آزمایش میکروبی امالح در استان انجام 
می شــود و با این نوع آزمایش ها میزان آلودگی شــیمیایی مشخص 

نمی شود.
 رضا شجاعی  افزود: آلودگی شیمیایی و نفتی در آب وجود دارد و برخی 
مواقع مزه نفت در آب احســاس می شود، رنگ آب چشمه سرخون از 
زمان شکستگی و نشت آن به داخل چشمه  تغییر کرده و نفت به راحتی 
در آب مشاهده می شود، خاک منطقه شــنی است و نفت به الیه های 
زمین نفوذ کرده در اثر بارندگی نفت با آب مخلوط می شــود و به سطح 

می آید.
رییس شورای اسالمی شهر ســرخون با اشاره به اینکه چشمه ای برای 

جایگزینی حوالی آبشار لندی وجود دارد، برای بیان داشت: فاصله این 
چشمه از سرخون زیاد بوده، اما با توجه به شیب زمین نیاز به پمپاژ در 
همه مسیر نیســت و فقط یک بخش آن که حدود 100 متر است نیاز به 

پمپاژ دارد.

ایجاد مشکالت گوارشی و پوستی برای اهالی منطقه
شجاعی با اشاره به اینکه باید آب پایدار برای سرخون تامین شود، عنوان 
داشت: چشمه های زایشی اطراف رودخانه نیز که از آب رودخانه تغذیه 
می شــوند دچار آلودگی هستند و تاکنون هیچ چشــمه ای جایگزین 

نشده است.
وی با بیان اینکــه به همه مــردم منطقه خســارت وارد شــد؛ اما به 
تعداد معدودی خســارت پرداخت شده اســت، تصریح کرد: عالوه بر 
خســارت های مالی مصرف آب آلوده بزرگ ترین خســارت است که 

مشکالت گوارشی و پوستی زیادی را برای اهالی ایجاد کرده است.
رییس شورای اسالمی شــهر سرخون خاطرنشــان کرد: در جلساتی 
مشــکل آب شــرب ســرخون را مطرح کردیم و مدیر آب و فاضالب 
شهرستان اردل را نیز دعوت کردیم و از سوی این اداره نیز قول هایی داده 

شد؛ اما اقدامی انجام نشده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شیوع 
ویروس کرونا و مجازی شدن آموزش ها ضرورت 
نظارت بر افــت تحصیلی ایجاد شــده بین دانش 
آموزان را افزایش داده اســت، گفــت: تدابیر الزم 
برای تقویــت آموزش ها و جبــران افت تحصیلی 
و همچنیــن رفع نگرانــی خانواده هــا در این باره 

اندیشیده و به کار گرفته شود.
غالمعلــی حیــدری افــزود: برخــی نابرابری ها 
در سیســتم آموزشــی و در ســطح مدارس دیده 
می شــود که الزم است اعضای شــورا برای حذف 
آن هــا و برخــورداری مــدارس کمتر برخــوردار 
 از امکانــات و خدمــات مطلــوب آموزشــی

 برنامه ریزی کنند.
وی بــا تاکید بر اجرایی شــدن مفاد ســند تحول 
بنیادین آمــوزش  و پرورش تصریــح کرد: تدوین 
برنامه های راهبری در این راســتا باید مد نظر قرار 
گیرد و با نظارت مســتمر و زمان بندی مشــخص، 

طرحی عملیاتی در این خصوص به اجرا درآید.
حیدری، انتظارت از شــورای آمــوزش  و پرورش 
را بــا توجه به جایــگاه ویــژه آموزش وپرورش در 
تعالی کشور گسترده دانست و یادآور شد: یکی از 
انتظارات تعریف شــده از شورای استانی آن است 
که برای تقویت مشارکت اولیای دانش آموزان در 

جهت ارتقای کیفی آموزشی و تربیتی برنامه ریزی 
کرده و زمینه را برای برقراری ارتباط عاطفی اثرگذار 

اولیا در روند آموزشی فرزندان مهیا کند.
اســتاندار، توجه به آموزش هــای ضمن خدمت 
فرهنگیان، توانمندســازی و آشناسازی معلمان با 
آخرین یافته های آموزشی، تدوین برنامه عملیاتی 
به منظور کاهش آســیب های ناشــی از کرونا بر 
دانش آموزان و فرهنگیان با فعال شــدن مربیان 
ســالمت و ترغیب به واکسیناســیون، اهتمام در 
بازسازی و مقام ســازی مدارس مناطق زلزله زده 
کوهرنــگ و همچنین اســتفاده از ظرفیت علمی 
نهادهای دانش بنیان و فناوری های روز آموزشی و 
تربیتی را از دیگر انتظارات تعریف شــده از شورای 

آموزش وپرورش استان بیان کرد.
حیــدری همچنین بهره گیری مطلــوب از ظرفیت 
خیران مدرسه ساز با هدف حذف مدارس کانکسی 
و چادری در اســتان و ایجاد فضاهای آموزشــی 
استاندارد و شایســته دانش آموزان را متذکر شد 
و گفت: در این زمینه ســتاد اجرایــی فرمان امام 
خمینی)ره( آمادگی خود را برای ســاخت مدرسه 
در مناطقی که از کانکس برای آموزش اســتفاده 

می شود، اعالم کرده است.
وی ادامــه داد: ضروری اســت آموزش وپرورش 

اســتان انعقاد توافق نامه با ســتاد اجرایی فرمان 
امام خمینی )ره( را برای حذف مدارس کانکسی و 

چادری دنبال کند.
حیدری با بیــان اینکه شناســایی دانش آموزان 
آســیب پذیر و در معرض آســیب و رســیدگی به 
آنان می تواند به محدود شــدن آمــار موارد ترک 
تحصیــل منجر شــود، افزود:شــورای آموزش  و 
پــرورش اســتان در ایــن بــاره از ظرفیــت و 
حمایــت مراکــز امــدادی و نهادهای فعــال در 
 حوزه اجتماعی اســتفاده کند و تعامــالت الزم را

 شکل دهد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری در ادامه بر ارائه 
آموزش های فنــی و حرفه ای به دانــش آموزان 
برای توانمندســازی آنان، توجه به توسعه ورزش 
در مدارس و ارتقای زیرســاخت های ورزشــی در 
آموزش وپرورش مناطق، کادر سازی در تراز انقالب 
و ترویج معارف دینــی و قرآنی بین دانش آموزان 
در تعامل بــا علمــا، حوزه های علمیــه و نخبگان 

تاکید کرد.

 رییــس اداره فنی جنــگل داری و جنــگل کاری 
اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری گفت: با شــروع طرح های جنگل کاری 
در  اســتان طی چند دهه اخیر و بــه منظور احیا و 
غنی ســازی جنگل ها و همچنین توســعه جنگل، 
تاکنون 1۴ هزار هکتار از عرصه های دارای شــرایط 
در اســتان جنگل کاری شــده است.علی حسین 
امینی افزود: سطح عملیات جنگل کاری شده در 
استان نزدیک به 1۴ هزار هکتار است که به صورت 
نهالکاری و بذرکاری با گونه های مقاوم با مشارکت 
جوامع محلی جنگل کاری شده است.به گفته وی، 
جنگل های موجــود حاصل دوران ترســالی های 
پنج هزار سال پیش اســت و با تغییرات اقلیمی و 
کاهش بارش، به وجود آمدن این چنین جنگل ها 
در ناحیه رویشــی زاگــرس امکان پذیر نیســت و 
همه افــراد توجه بیشــتری به این  زیســت بوم 
ارزشمند داشته باشــند.امینی افزود: جنگل های 
چهارمحال و بختیاری با مساحت ۳۲۸ هزار هکتار 
در ناحیه غربی اســتان از منطقه کوهرنگ، اردل، 
کیار  لردگان تا قســمتی از خانمیرزا را پوشــش 
می دهند که عمده گونه های جنگلی استان شامل 
بلــوط ایرانی با گونه هــای همراه بــادام، زالزالک 
کیکم، زبان گنجشک، بنه ، محلب، تنگرس، گالبی 

وحشی،داغداغان، ارژن، اسکوپاریا، ارس و دیگر 
گونه های بومی اســت و نقش بی بدیلی در بهبود 
منظر طبیعی اســتان، کاهش گرد و غبار،کاهش 
سیل خیزی و افزایش و تقویت آب سفره های زیر 
زمینی و به طور کلی توســعه پایدار استان را دارند. 
وی افزود:سطح خشــکیدگی جنگل های استان 
با توجه به آمار ثبت شــده توســط مرکز تحقیقات 
کشاورزی ۳0 هزار هکتار اســت که خشکیدگی از 
تک پایه در مناطقی از جنگل های استان تا مناطق 
جنگل های خشکیده به صورت توده ای در مناطق 
بارز در شهرستان لردگان، قســمت های از منطقه 
هلن در کیار، خانمیرزا ، فــالرد، اردل و بلوط بلند، 
مشــاهده و مورد مطالعه قرار گرفته است.رییس 
اداره فنی جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشــت: جنگل های اســتان تحت تاثیــر عوامل 
طبیعی و غیر طبیعی همواره آســیب می بینند که 
قطع جنگل، تهیه زغــال از درختان، قاچاق چوب و 
ارسال به استان های همجوار برای تهیه زغال و...از 

جمله عوامل تخریب جنگل است.
به گفته وی، کاهش کیفیت پوشــش جنگلی تابع 
تنش های ناشــی از حمله یا هجوم آفات است که 
مهم ترین آفاتــی که جنگل های اســتان را تهدید 

می کند ،گونه جوانه خوار بلــوط و مغزخواران بلوط 
است که باعث برگ ریزی درخت می شود و سبزینه 
درخت از بین می رود و بعد از ۲ تا ســه ســال که 
این اتفاق تکرار شــود، باعث کاهش فتوســنتز و 

خشکیدگی درخت خواهد شد.
امینی اظهار داشــت: شته ســبز بلوط و زنگ بنه، 
لیســه زالزالک و آفــات دیگر هــم تهدیدی برای 
جنگل های استان اســت که برنامه های پایش و 
کنترل به  صورت ساالنه در کانون های آفات انجام 
می گیرد و البتــه با اعتبار اندکی کــه برای کاهش 
عوامل تخریب منظــور می شــود، موفقیت کامل 

حاصل نمی شود.
 وی افــزود: بهره برداری غیر مجــاز در قالب قطع 
درختان جنگل، تهیه زغال و هیــزم برای مصارف 
روستایی و فروش در خارج از استان، آتش سوزی، 
شخم و شیار در قالب زیرآشــکوب جنگل، چرای 
بی رویه دام ها که مانــع زادآوری گونه های جنگلی 
می شــود، عمده دالیل تخریب جنگل های استان 

است .

استاندار چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 به کار گیری تدابیر الزم برای رفع افت تحصیلی
 ناشی از آموزش های مجازی

رییس اداره فنی جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی استان خبر داد:

 اجرایی شدن14هزار هکتار جنگل کاری 
در چهارمحال وبختیاری

ارائه آموزش ابتدایی در 1232 نقطه از چهارمحال و بختیاری
معاون ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در هزار و ۲۳۲ نقطه از استان آموزش 
ابتدایی به دانش آموزان ارائه می شود، اظهار کرد: درصد پوشش ابتدایی در استان 99 درصد است. محمد 
محمدی ، با بیان اینکه در هزار و ۲۳۲ نقطه از استان آموزش ابتدایی به دانش آموزان ارائه می شود، اظهار 
کرد: درصد پوشش ابتدایی در استان 99 درصد است.وی با بیان اینکه 9۲.۵ درصد از نقاط استان تحت 
پوشش پیش دبستانی است، عنوان کرد: 110 مدرسه زیر ۲0 دانش آموز در چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد.معاون ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 10۴ معلم در سخت ترین شرایط 
تدریس می کنند، تصریح کرد: هزار و 1۶ معلم به آموزش و پرورش استان تحمیل شده اند.محمدی با 
اشــاره به اینکه ۶۶۸ نفر از این معلمان پیش از این حق التدریس بوده اند، مطرح کرد: به منظور ارتقای 

شایستگی نو معلمان 1۲0 ساعت آموزش صفحه به صفحه برگزار شده است.
 

نمادهای مرتبط با »شهر ملی نمد« در شهرکرد تقویت شود
مدیرکل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی و هنرهای ســنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی گفت: نمادهای مرتبط با »شهر ملی نمد« باید در شهرکرد تقویت شود.ویدا توحدی  اظهار 
کرد: با توجه به نام گذاری شهرکرد به عنوان »شهر ملی نمد« در سال 1۳9۷، باید برای تحقق اهداف این 
نام گذاری تالش و در این راستا از توان افراد موثر، صاحب نظر و معتمد بهره گیری شود. وی عنوان کرد: 
تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند برای تحقق اهداف مرتبط با شهرها و روستاهای ثبت ملی 
صنایع دستی و هنرهای سنتی کمک کنند.توحدی، تحقق اهداف مرتبط با شهرها و روستاهای ثبت ملی 
را الزمه ثبت جهانی آن ها اعالم و تصریح کرد: برای تحقق این اهداف افزایش تعداد کارگاه ها، رشد کیفیت 
تولیدات، راه اندازی مراکز آموزشی، تعریف واحدهای درسی صنایع دستی و هنرهای سنتی در دانشگاه ها 
و انجام تحقیق و پژوهش مورد توجه قرار گیرد.مدیر کل دفتر آموزش و ترویج صنایع دستی و هنرهای 
سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص »شهرکرد شهر ملی نمد« گفت: 
اســتفاده از طرح های اصیل، راه اندازی مراکز معرفی مانند موزه و گالری، ساخت المان های شهری و 
ساخت و نصب تابلو معرفی مرکز چهارمحال و بختیاری به عنوان »شهر ملی نمد« با همکاری مجموعه 
مدیریت شهری در دستور کار قرار گیرد.وی مطرح کرد: سایر شهرها و روستاهای دارای ظرفیت ثبت ملی 
و جهانی صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری باید شناسایی شود.توحدی گفت: کاربردی 
 و مصرفی شدن کاالهای صنایع دستی و هنرهای ســنتی به تقویت و تشویق تولیدکنندگان این حوزه

 کمک می کند.

 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
 تخریب 47 ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی

 چهارمحال و بختیاری
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: طی هفته گذشته با عزم جدی 
مسئوالن ۴۷ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی استان تخریب شده است. اصغر احمدی 
اظهار کرد: مردم روســتای »چیلو« به صورت خودجوش میثاق نامه ای را در راســتای عدم قطع 
درختان جنگلی تهیــه کردند که این مهم اقدامی بی نظیر در چهارمحال و بختیاری اســت. وی با 
بیان اینکه حفاظت از جنگل توسط مردم باید تبدیل به یک فرهنگ شود، عنوان کرد: پد بالگرد در 
لردگان تهیه شده است که در مواقع آتش سوزی از آن استفاده خواهد شد.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از این پد بالگرد می توان در استان های دیگر 
نیز استفاده کرد، ادامه داد: این مهم به منظور فعالیت پیشــگیرانه آتش سوزی در منطقه انجام 
گرفته است. احمدی با بیان اینکه طی هفته گذشته با عزم جدی مسئوالن ۴۷ فقره ساخت و ساز 
غیر مجاز در اراضی ملی استان تخریب شده است، عنوان کرد: مساحت ساخت و سازهای بیش 

از دو هزار و ۳00 متر بوده است.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13828 - 1400/11/14 هيات دوم آقای جليل علی زاده 
اصفهان  به شناسنامه شماره 51430 کدملي 1280938846  صادره اصفهان فرزند 
محمد علی در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 134/62  متر مربع قسمتی 
از  پالک شــماره 451 فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از  سند شــماره 157990 مورخ 1399/5/16 دفترخانه شماره 

34 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/19

م الف: 1282336  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود .  در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 13945 - 1400/11/20 هيات ســوم آقای حسين زاور  به 
شناسنامه شماره 23 کدملي 1756649340  صادره اهواز فرزند ناصردر ششدانگ 
يکباب ســاختمان به مساحت 150 متر مربع از  پالک شــماره 65    اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از  مالکيت مالک رســمی باقر 

ذوالفقاری موجب سند انتقالی 49095 مورخ 1327/05/26 دفترخانه 6 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/19

م الف: 1282444  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13941 - 1400/11/20 هيات سوم آقای محمد تقی قاسمی 
کنيرانی به شناسنامه شماره 15 کدملي 1290051046  صادره اصفهان فرزند نوروز 
در ششدانگ يکباب باغ به مساحت 6309/44  متر مربع از  پالک شماره 33  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی 

علی اکبر تبريزی طبق سامانه جامع امالک 
رديف 2- راي شماره 13942 - 1400/11/20 هيات سوم آقای محمد تقی قاسمی 
کنيرانی به شناسنامه شماره 15 کدملي 1290051046  صادره اصفهان فرزند نوروز 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 223/83  متر مربع از  پالک شماره 329  
فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت مالک رسمی حجت اله قاسمی مورد ثبت صفحه 421 دفتر 217 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/12/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/19

م الف: 1282433  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان :

 کاهش آسیب های اجتماعی
 نیازمند همگرایی دستگاه های اجرایی است

مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: کاهش آسیب های اجتماعی دراستان نیازمند 
همگرایی بیشتر دســتگاه های اجرایی متولی در این حوزه است.مســعود مهدویان فر درباره موضوع 
عفاف و حجاب در جامعه  اظهار کرد: شــورای عالی انقالب فرهنگی در این زمینه سه نسل از قوانین و 
سیاست گذاری های فرهنگی اجتماعی را دنبال می کند که نخستین آن در سال ۷۶ تصویب و اجرا شد.در 
نهایت نسل سوم آن در سال ۹۸ مصوب شد و اکنون در سطح کشور اجرا می شود و در قالب برنامه های 
زیر مجموعه آن، ۲۵ دستگاه و سازمان اجرایی به طور مستقیم و عملیاتی در مقوله گسترش عفاف و 
حجاب سهیم هستند.در این برنامه وظایف هر دستگاه به صورت اختصاصی تعیین شده است تا بر مبنای 
آن فعالیت های مرتبط با گسترش عفاف و حجاب انجام شــود.به گفته مدیرکل اجتماعی و فرهنگی 
استانداری اصفهان، استفاده از نتایج سیاست گذاری ها، جاری سازی و رصد فعالیت های صورت گرفته 
از جمله اقداماتی است که در استان اصفهان همچون سایر نقاط کشور انجام و بخش های فرهنگ سازی، 
تولیدات مربوطه و اقدامات سلبی را شامل می شــود.مهدویان فر همچنین درباره راهکار های ارتقای 
وضعیت پوشش و مد اسالمی ایرانی گفت: این امر نیازمند اقدامات ایجابی و افزایش دسترسی های 

مردم به لباس های فاخر و ارزشمند و در عین حال توجه به پیوست    های اقتصادی آن است.
 

اجرای طرح اهدای اقالم مازاد  شهروندان به نیازمندان در اصفهان
مدیر مرکز مددکاری کوثر از اجرای پویش بزرگ »از این خونه به اون خونه«ویژه اهدای اقالم و کاالهای 
مازاد به نیازمندان اصفهانی خبر داد.احمد عظیمی نژاد در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در این 
طرح خیران و مردم نیک اندیش با اهدای انواع کاالهای مازاد خود نوروز بهتری را برای نیازمندان و 
محرومان رقم خواهند زد.وی خاطر نشان کرد: این طرح به خیران و مردم نوع دوست فرصت مشارکت 
و همیاری می دهد تا با اهدای اقالم و کاالهای مازاد و بدون استفاده خود اعم از  لوازم برقی خانگی 
، پوشاک ،  اسباب جهیزیه، مبلمان و فرش،  نوشت افزار  و اقالم آموزشی به رفع  نیازهای محرومان 
واقعی در جامعه کمک موثری کنند. مدیر مرکز مددکاری کوثر تصریح کرد:اجرای این طرح از ســال 
قبل با دریافت اقالم اهدایی مردم  به ارزش حدود ۶0میلیون تومان در هر  ماه اجرا شــده و تاکنون  
بین 1۲00خانواده نیازمند توزیع شده که به هر خانواده در چهار مرحله کمک شده است. همچنین در 
این نشست خبری مدیر پویش بزرگ »از این خونه به اون خونه« در توضیح این طرح گفت : خیران 
و نوع دوستانی که قصد شرکت در این اقدام خداپسندانه را دارند می توانند  تا ۲۸ اسفندماه جاری  از 
طریق شماره تلفن 031۹10۹۹0۹0 و یا ارسال عدد ۸ به سامانه 10000110110143 اقالم مازاد  خود را به 
خیریه کوثر اعالم کنند تا تیم پشتیبانی با هماهنگی قبلی اقالم را از در منازل خیران تحویل بگیرند و 

بعد از بررسی های انجام شده اقالم به دست نیازمندان واجد شرایط خواهدرسید. 
 

 توزیع هزارو 300 سری جهیزیه بین نوعروسان
 تحت حمایت کمیته امداد اصفهان

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان گفت:همزمان با اعیاد شعبانیه هزارو 300 سری جهیزیه بین نوعروسان 
تحت حمایت کمیته امداد در اصفهان توزیع شد.کریم زارع ضمن اینکه امسال سه هزار و ۵00 هدیه ازدواج و 
جهیزیه بین نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اصفهان توزیع شده است ، اظهار کرد: در پنجمین مرحله 
توزیع کمک هزینه جهیزیه ۵ قلم کاالی اساسی شامل یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جارو 
برقی و تلویزیون بین نوعروسان تحت پوشش توزیع شده است.وی با اشاره به ۵ هزار تبلت از ابتدای سال 
تاکنون بین دانش آموزان تحت پوشش توزیع شده ،گفت: هزار تبلت دیگر بین دانش آموزان تحت پوشش 

کمیته امداد توزیع شد.بیش از 3۶ هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند.

ارائه خدمات یکپارچه الکترونیک به گردشگران نوروزی در دیار نصف جهان؛

با »مسافر یار« اصفهان گردی کنید

یکی از محبوب ترین مقاصد سفر  در نوروز،  نرگس طلوعی
شهر تاریخی اصفهان  است که همواره مورد 
استقبال گردشگران قرار می گیرد. شهر توریستی اصفهان سومین شهر 
پهناور ایران است که در مرکز کشور قرار دارد. جاذبه های دیدنی و تاریخی 
بی نظیر آن تا حدی زیاد اســت که به آن لقب نصف جهــان را داده اند. 
بناهای تاریخی متعددی در این شهر واقع شــده است  که هفت اثر از 
بناهای با ارزش به نام های میدان نقش جهان، کاخ چهلستون، باغ فین 
کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام های وزوان، مزدآباد و مون به 
ثبت جهانی رسیده و کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است. این 
شهر در سال 13۹4 به همراه رشــت، به عنوان اولین شهرهای ایران به 
شبکه شهرهای خالق جهان زیر نظر یونســکو پیوست و به عنوان شهر 

خالق صنایع دستی و هنرهای سنتی نیز شناخته شد.
برداشــتن محدودیت هــای ســفر در شــرایط کرونایی بــا توجه به 
واکسیناسیون گسترده موجب شده تا مســئوالن اصفهانی با تشکیل 
ستاد اجرایی خدمات سفر در قالب کمیته های مختلف آماده پذیرایی 
از مســافران نوروزی شــوند. مدیــرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســتان اصفهان در این رابطه گفــت: »در نوروز 1401 

خورشیدی تالش داریم تا در راســتای بهره گیری از فناوری های نوین 
و همچنین لزوم رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در راستای ایجاد 
ســفری ایمن از ارائه هرگونه خدمات بازاریابــی و تبلیغات به صورت 
کاغذی حتی االمکان در پهنه  استان خودداری شده و تمامی خدمات در 
حوزه های اطالع رسانی و تبلیغات و بازاریابی کمیته های ده گانه ستاد 

سفر استان به صورت الکترونیک ارائه شود.«
علیرضا ایزدی ادامه داد: »در نوروز تالش شده تا در راستای ایجاد شهری 
ایمن و شورانگیز، تمامی خدمات کمیته های ستاد اجرای خدمات سفر 
استان تجمیع شــده و از طریق یکپارچه کردن خروجی ها از درگاه های 

الکترونیکی مشخص به گردشگران ارائه شود.«
وی افزود: »در این طــرح با برنامه ریزی های مشــخص به دنبال آن 
هســتیم تا از ارائه خدمات پراکنده خودداری شــود، بر این اســاس 
گردشگران در بدو ورود به استان، پس از دریافت یک پیامک می توانند 
با نصب نرم افزار »مسافر یار« بر روی تلفن همراه خود، خدمات مختلف 
از قبیل اطالعات راه ها، مراکز گردشگری، خدمات اجتماعی، خدمات 

پزشکی و سایر اطالعات موردنیاز را دریافت کنند.«
ایزدی تصریــح کرد: »تنها در شــهر اصفهــان بیش از ۲0 هــزار نقطه 

خدمات رسانی شناســایی شده که توســط این نرم افزار به گردشگران 
به منظور دریافت خدمات مناسب ارائه می شود.«

آن طور که مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان خبر داده اســت فعالیت بناهای تاریخی و گردشگری نیز در 
قالب شیوه نامه های بهداشتی ساماندهی شده و تحت نظارت تعریف 

شده است.  
ایزدی با تاکیــد بر اینکه اســتان اصفهــان دارای جاذبه های مختلف 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی و مقاصد گردشــگری کمتر شناخته شده 
در مناطق مختلف خود است، تصریح کرد: با توجه به این ظرفیت های 
فراوان و همچنین شــیوع ویروس کرونا الزم اســت که سفرها، توزیع 
مناسب داشته باشد و از گردشــگری انبوه فاصله بگیریم و متناسب با 

تنوع و تکثر جاذبه ها، مقاصد گردشگری توزیع شود.
وی همچنین با اشــاره به اینکه در دوران کرونا باید از ســفرهای بدون 
برنامه و کنترل نشــده پرهیز و جلوگیری کرد، گفت: در سفر ایمن باید 
محل های اقامت، پذیرایی و گردشــگری، حمل و نقل و راهنما از قبل 
مشخص باشد و همه عوامل مانند یک زنجیره از مبدأ تا مقصد، تحت 

کنترل قرار گیرند.

گردشگران در بدو ورود به استان، پس از دریافت یک 
پیامک می توانند با نصب نرم افزار »مسافر یار« بر روی 
تلفن همراه خود، خدمات مختلف از قبیل اطالعات 
راه ها، مراکز گردشگری، خدمات اجتماعی، خدمات 

پزشکی و سایر اطالعات موردنیاز را دریافت کنند

خبرخوان جامعه

رییس هیئت امنای حــرم حضرت زینب)س( 
اصفهان در نشســتی با خبرنــگاران اظهار کرد:  
براساس منابع تاریخی و نســب شناسی همه 
قائل به این هســتند که حضرت امام موســی 
کاظم)ع( دختری به نام زینب داشته اند، اما در 
هیچ کجای دنیا به جز اصفهان بقعه ای منسوب 

به زینب بنت موسی نیست.
حجت االسالم ســید احمد ســجادی با اشاره 
به اینکه در اوایل قرن 14، شــیخ عباســی قمی 
نامه ای برای مرحــوم دهکــردی مجتهد وقت 
اصفهان می نویسد که بقعه ای در ارزنان اصفهان 
متعلق به دختر امام موســی کاظم)ع( اســت، 

گفت: در کتاب گوهــر نهفتــه، چگونگی یافتن 
این بقعه و احیای آن شــرح داده شــده است.
رییس هیئت امنای حــرم حضرت زینب)س( 
اصفهان ادامه داد: مرحوم دهکردی که اســتاد 
آیت ا... بروجردی و امام خمینی)ره( بوده و در 
جوار همین بقعه دفن شده است، به مردم اعالم 
می کند و با کمک مردم اینجا وقف و بقعه ساخته 
می شــود.  اگرچه قبل از انقالب کم لطفی هایی 
به این بقعه صورت گرفت و این منطقه از اذهان 
مردم دور شد.وی با اشاره به اینکه بنای مسئوالن 
شــهر اصفهان این اســت که اصفهان تبدیل به 
پایگاه گردشــگری شــود، گفت: ایــن درحالی 
اســت که اصفهان می تواند قطب گردشــگری 
زیارتی هم باشد. سجادی با بیان اینکه بنای ما 
این اســت که حرم حضرت زینب)س( تبدیل 
به قطب گردشگری زیارتی شــود، گفت: تبدیل 

این مکان به قطــب گردشــگری زیارتی باعث 
رشد این منطقه محروم خواهد شد.وی با بیان 
اینکه تبدیــل امامزادگان به قطــب فرهنگی به 
این معناست که برنامه های فرهنگی برای همه 
اقشار داشــته باشــیم، تاکید کرد: می خواهیم 
اینجا را به الگویی از قطب فرهنگی تبدیل کنیم.

وی همچنین خاطرنشــان کرد: گنبد منحصر به 
فردی برای شــمال حرم طراحی و اجرا شده که 
با پیشــرفت اقدامات عمرانی، رونمایی خواهد 
شد.حجت االســالم محســن صادق زاده، مدیر 
اجرایی حرم حضــرت زینب)س( نیــز با بیان 
اینکه مباحث علمی و پژوهشــی در رأس همه 
فعالیت های این دوره از مدیریت حرم اســت، 
گفت: در این راســتا به یک سند جامع راهبردی 
رسیده ایم که بعد از تصویب در هیئت امنا، محور 

فعالیت های ماست.

رییس هیئت امنای حرم حضرت زینب)س( اصفهان خبر داد:

 تبدیل حرم حضرت زینب)س(
به قطب گردشگری زیارتی اصفهان 

 سرپرست اداره آموزش همگانی معاونت فرهنگی اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

در چهارشنبه آخرسال، تجربه تلخ دیگران را ارزان بخرید
سرپرست اداره آموزش همگانی معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان؛ 
در خصوص آسیب شناسی آخرین چهارشنبه ســال اظهار کرد: برخورد قاطعانه با افراد معدودی 
که با رفتارهای غیرقانونــی، ناهنجار و 
پرخطر، ایجــاد راهبندان، ســد معبر، 
ایجاد مزاحمت و پرتــاب مواد محترقه 
و آتش زا، نظم و امنیت عمومی شهرها 
را مختل می کننــد، مطالبه  به حق آحاد 
مردم از متولیان اصلــی برقراری نظم 
و امنیت است.ســرگرد عباس مهرابی 
افزود: با ایــن حال وقتــی همه آنچه 
گفته شــد، به تدریج تبدیــل به ارزش 
و فرهنگ شــود، اصالح آن بــه تنهایی 
از عهده  نیروی انتظامــی و هیچ نهاد و 
ســازمان دیگری برنخواهد آمد، از این رو وظیفه  تمامی اقشار جامعه است که با عزمی راسخ و با 

نیتی خالصانه با این پدیده  ناهنجار مقابله کنند.
وی بیان کرد: بدون شــک برای مبارزه با هر پدیده  ناگــواری ابتدا باید آن را شــناخت، در مورد 
چهارشنبه آخر سال، کتاب ها و مقاالت متعددی نوشته شده است که ما دلیلی بر بازنویسی آنها 
نمی بینیم، اما در مورد ماهیت این مراسم که توسط برخی افراد سودجو به شکل امروزی درآمده، 
نکاتی را به اختصار بیان می کنیم.ســرگرد مهرابی تاکید داشت: در زمان های گذشته برنامه های 
چهار شنبه آخر سال ، موجب آزار دیگری نمی شــد، زبان هیچ کودکی از ترس بند نمی آمد؛ جان 
هیچ بیماری به خطر نمی افتاد، هیچ زن بارداری جنین خود را ســقط نمی کرد، هیچ چشمی بی 
فروغ و هیچ عضوی قطع نمی شد و از همه مهم تر اینکه هیچ پدر و مادری داغ فرزند دلبندش را 
نمی دید.وی یادآور شد: در چهارشنبه سوری قدیم شادی و به دور از هنجارشکنی می کردند، اما 
اکنون لذت شادی و هیجان این شب، با ترس و دلهره و اندوه و حسرت درآمیخته است. که این 
موضوع نه در دین ما جایگاهی دارد و نه شایسته فرهنگ کهن ماســت و در یک جمله می توان 
گفت این موضوع با عزت و ســربلندی ملت ما در تضاد است.سرپرســت اداره آموزش همگانی 
معاونت فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: صداهای مهیبی 
که در کوچه ها و مناطق مســکونی تولید می شود، شــاید زخمی بر بدن کسی ایجاد نکند. شاید 
تخلیه چشمی را به دنبال نداشته باشد، اما: آیا سوهانی هم بر اعصاب سالمندان ما نیست؟  آیا 
موجب وحشــت مادری که در انتظار تولد نوزاد خود است هم نمی شــود؟  آیا ترس را بر کودکان 
 خردســال مســتولی نمی کند؟  اصال آیا می توان ضمانت داد که مرگ هیچ بیمار قلبی را در پی 

نداشته باشد؟
وی تاکید داشت: پلیس هرگز شادی و تخلیه هیجان را در نسل جوان جامعه نکوهش نمی کند، 
اما زمانی که پای آزردن دیگران و تخریب اموال عمومی و برهم زدن نظم و امنیت به میان می آید، 
مســئله فرق می کند و انتظار آحاد مردم نیز از پلیس چیزی جز برخورد قاطعانه نیست.سرگرد 
مهرابی در خصوص برخورد با این افراد اعالم کرد: از این جهت که پلیس مجری قانون است و در 
قانون مجازات اســالمی نیز برای افراد مخل نظم و امنیت، مجازات در نظر گرفته شده  و پلیس 
برخی اقدامات پیشگیرانه و سلبی را در دستور کار خود در این ایام قرار می دهد. در ماده ۶1۸ قانون 
مجازات اسالمی آمده است: هرکس با هیاهو، جنجال، حرکات غیرمتعارف یا با تعرض به افراد، 
موجب اخالل در نظم و آرامش عمومی شود  یا مردم را از کسب و کار باز دارد، به حبس از سه ماه 

تا یک سال و تا ) ۷4 ( ضربه شالق محکوم خواهد شد.

خبر روز  ناجا

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

کمبود نیرو و فضای 
آموزشی در اصفهان به 

مرحله بحرانی رسیده است
مدیرکل آمــوزش و پرورش اصفهــان گفت: 
دستگاه تعلیم و تربیت این استان با فقر و کمبود 
شدید نیروی انســانی و فضای آموزشی برای 
ســال تحصیلی آینده مواجه است و می توان 
گفت که به مرحله بحرانی در این زمینه رسیده 
است.ابراهیمی روز چهارشــنبه در گردهمایی 
رؤســای نواحی و مناطق آمــوزش و پرورش 
اســتان  اصفهان افزود:  اصفهان یک ســوم 
نیروی انســانی مورد نیاز به عنوان رکن اصلی 
نظام تعلیم و تربیت برای ســال آینده را ندارد.
وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه دســتگاه 
تعلیم و تربیت استان با کسری 10 هزار نیروی 
انسانی برای سال تحصیلی آینده مواجه است 
باید رؤسای ادارات و نواحی آموزش و پرورش 
اســتان از  اکنون به رایزنی با نمایندگان مردم 
مناطق خود در مجلس شــورای اسالمی برای 
حمایت از مصوبه طرح جذب ویژه ۲0 تا ۲۵ هزار 
نیروی انسانی برای آموز ش و پرورش بپردازند.
مدیرکل آموزش و پــرورش اصفهان افزود: با 
وجود کمبود نیروی انسانی در سال تحصیلی 
1401 تــا 140۲ بالغ بر هفت هــزار و ۶00  نفر از 
فرهنگیان استان بازنشسته می شوند و این مهم  
نیازمند اقناع گری آنها توسط رؤسای ادارات و 
نواحی برای ادامه همکاری با آموزش و پرورش 
است.وی، رکن مهم دیگر آموزش و پرورش را 
فضای آموزشی برشمرد و گفت: این کمبود به 
ویژه در مناطق پرجمعیت که تراکم آموزشــی، 
استاندارد نیست بیشــتر احساس می شود.

ابراهیمی خاطرنشــان کرد: مدرسه ســازی از 
وظایف دولت به شمار می رود و با توجه به اینکه 
نیمی از مدارس اســتان توسط خیران احداث 
شده یا در حال ساخت است باید هم افزایی با 
خیران در تمام مناطق استان به منظور توسعه 
همکاری ها بیشتر شود.وی همچنین بر توجه 
به مستندسازی امالک آموزش و پرورش تاکید 
کرد و گفت: باید به موقع و اساسی و طی تعامل 
با ادارات ثبت اسناد برای این مهم اقدام  شود تا 

فضایی از دست داده نشود.
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رییس فدراسیون جودو در حاشیه مجمع کمیته ملی المپیک در مورد حواشی پیش آمده گفت: شیرینی این مجامع به همین است. شاید درد دل های ریاست 
فدراسیون ها و تنش هایی که ایجاد می شود، به نفع مجمع و ورزش است. مجمع پرتنشی بود؛ اما باید به آقای صالحی امیری و همکاران شان در هیئت اجرایی 
خسته نباشید بگویم. هر مدیری ســعی می کند بهترین عملکرد را داشته باشد. آرش میراسماعیلی در پاسخ به این ســوال که در فضای مجازی گفته اید علیه 
برخی افراد که در محرومیت جودو نقش داشته اند افشاگری می کنید، این افراد چه کسانی هستند، گفت: در اکثر رشته ها وجود دارند و در رشته جودو افرادی که 
منافع شان با آمدن من به خطر افتاد، پیشرفت جودو را نمی دیدند و به این رشته چسبیده بودند، با آمدن من که قهرمان هستم، وجهه بین المللی دارم و ارتباطاتی 
گرفته ام، احساس خطر کردند.وی ادامه داد: قلبم به درد می آید. اسناد و مدارکی در دست من اســت که به دوستان امنیتی و قضایی ارائه می دهیم، از صمیم 
قلب می گویم از اینکه یک ایرانی این کار را بکند باید خجالت بکشد. با آرش میراسماعیلی دشمنی دارید اما این کار با پرچم و کشور ایران خیانت که هیچ نوعی 

جاسوسی محض است. چرا باید با مسئوالن جهانی و کسانی علیه ایران چت بشود، سناریو نوشته شود و همکاری شود؟

در مورد جودو جاسوسی کردند

پنجشنبه 19 اسفند 1400 / 07 شعبان 1443 / 10 مارس 2022 / شماره 3490

لواندوفسکی:

 امیدوارم شرایط بایرن بهتر شود
روبرت لواندوفسکی، مهاجم بایرن مونیخ، ابراز امیدواری کرد که این تیم از شرایط فعلی اش نیز 
بهتر شود.بایرن مونیخ سه شنبه شب در دیدار برگشت مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان اروپا در 
ورزشگاه آلیانس آرنا به مصاف ســالزبورگ رفته و با نتیجه 1-7 برابر این تیم به پیروزی رسید. 
شاگردان یولیان ناگلزمان با این پیروزی در واقع تســاوی 1-1 بازی رفت برابر حریف را جبران 
کرده و راهی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان شدند. لواندوفسکی یکی از بازیکنان کلیدی 
و درخشــان بایرن در این بازی بود که موفق شــد در نیمه اول این دیدار هت تریک کرده و زمینه 

پیروزی پرگل تیمش را فراهم کند. 
این بازیکن لهســتانی در حالی ســه گل در نیمه اول این بازی به ثمر رســاند که هنوز 30 دقیقه 
هم از شروع بازی سپری نشــده بود و او در واقع تا دقیقه 23 موفق شــد این رکورد را ثبت کند. 
لواندوفسکی پس از ســوت پایان بازی به خبرنگاران گفت:» به ثمر رساندن سه گل در نیمه اول 
اتفاقی نیست که حتی در لیگ قهرمانان هم زیاد رخ داده باشد. من از این بابت بسیار خوشحال 
هستم. همیشه انگیزه و اشتیاق دارم که گل های بیشتری به ثمر برسانم.«این ستاره بایرن درباره 
شرایط این تیم در ادامه این مسیر نیز صحبت کرده و اظهار داشت:» لیگ قهرمانان همیشه رقابت 
بسیار خاصی اســت. در حال حاضر در مهم ترین برهه از این فصل قرار داریم و امیدوار هستم که 
شرایط و آمادگی ما حتی از این هم بهتر شود. این نکته مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.«

محمد صالح:

 شاید هفته بعد هت تریک کردم!
محمد صالح، ســتاره مصری لیورپول شکســت برابر اینتر را بــرای این تیم 
آموزنده توصیف کرد.لیورپول در شــرایطی در خانه با یک گل مغلوب اینتر شد 

که فرصت های گلزنی خوبی را از دست داده و فقط محمد صالح دو بار 
توپ را به تیرک دروازه این تیم زد؛ اما محمــد صالح در پایان این 
دیدار تاکید کرد مهم ترین مسئله صعود لیورپول به دور بعد بوده 
و گاهی ممکن اســت چنین اتفاقاتی در فوتبال رخ دهد.محمد 
صالح گفت: »بازی دشــواری بود و اینتر در بازی خارج از خانه 
خیلی خوب عمل کرد. ما در شــروع این دیدار دقایق دشواری 
را متحمل شدیم و مهم ترین مســئله این است که ما به این 

مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان صعود کرده ایم. 
مســابقه خوبی بود و می توان نکات مهمی از بازی برابر اینتر 
یاد گرفت. همیشه کسب پیروزی برابر حریف مهم است، اما 
گاهی اوقات و با توجه به فرصت هایی که از دست می دهید، 
ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد.  خوب شد این دیدار در 

لیگ برتر برگزار نشــد و ما جواز صعود به دور بعدی لیگ قهرمانان 
را کسب کردیم. 

دو بــار تــوپ را بــه تیــرک دروازه اینتــر زدم و البته مشــکلی 
و وجــود نــدارد، زیــرا شــاید در بــازی بعــدی ســه گل زده 
بتوانم هت تریک کنم.همه بازیکنان لیورپول می خواهند در این 
فصل در لیگ قهرمانان و لیگ برتر عنوان قهرمانی را کسب کنند. 
ما برای فتح دو جام می جنگیــم و خواهیم دید در انتهای فصل 
چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. ما مغلوب شــدیم، اما شاید همین 

باخت ما را به سمت جلو سوق دهد.«

هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر؛

تالش سپاهان برای حفظ جایگاه در لیگ برتر

هفته بیست ودوم رقابت های لیگ برتر   سمیه مصور
فوتبال، جام خلیج فــارس روز جمعه با 
برگزاری پنج دیدار آغاز می شود که در یکی از این رقابت ها، تیم فوتبال 
سپاهان به مصاف تیم نساجی مازندران می رود. طالیی پوشان نصف 
جهان در شــرایطی آماده هفتمین دیدار خود در دور برگشــت فصل 
جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور می شوند که هفته گذشته 
موفق شــدند پس از چند هفته ناکامی در کسب پیروزی، سه امتیاز 

شیرین را به حساب خود واریز کنند. 
شاگردان محرم نوید کیا که در هفته های پایانی نیم فصل اول و چند 
هفته آغازین نیم فصل دوم از کسب نتیجه مناسب بازمانده بودند در 
هفته بیست و یکم مقابل تیم فجرسپاسی شیراز قرار گرفتند. طالیی 
پوشان در این دیدار موفق شــدند با دو گل شهریار مغانلو  به پیروزی 
دســت پیدا کنند تا پس از مدت ها آرامش به اردوگاه سپاهانی ها باز 
گردد. شاگردان نوید کیا در 21 بازی قبلی خود، 11 برد، 5 تساوی و 5 
شکست به دســت آورده و با 38 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی 

ایستاده اند.
در آن سو تیم نساجی مازندران هفته گذشــته موفق شد تیم پیکان 

را با یک گل شکســت دهد تا نوار نبردن های این تیم شکسته شود، 
آخرین پیروزی تیم نساجی در لیگ برتر به هفته چهاردهم مقابل تیم 
ذوب آهن باز می گردد که نساجی در آن بازی موفق شد سبزپوشان 
اصفهانی را با یک گل شکست دهد. تیم نساجی مازندران از 21 بازی 
قبلی خود 5 برد، 11 تساوی و 5 شکست به دست آورده و با کسب 26 

امتیاز در رده دهم جدول رده بندی ایستاده است.
 بازیکنان تیم سپاهان که با پیروزی مقابل تیم فجرسپاسی در شرایط 
روحی مناســبی قرار گرفته اند بــرای حفظ جایگاه شــان در جدول 
رده بندی نیاز مبرمی به کســب برتری در این دیدار دارند تا همچنان 
در رده ســوم جدول باقی بمانند، اگرچه با فاصله 13 امتیازی طالیی 
 پوشــان با صدر جدول، آنها از شــانس پایینی برای کسب قهرمانی
  در این دوره از رقابت ها برخوردارند؛ اما شــاگردان نویدکیا امیدوارند
  در صورت درخشــش در بازی های آینــده ،نتایج در دیگــر دیدارها

  به ســود آنها رقــم خورد و بــار دیگر ســپاهان به کــورس قهرمانی 
باز گردد.

جدال سپاهان با نســاجی یکی از دیدارهای  حساس هفته بیست 
و دوم رقابت های لیــگ با توجه به درنظر گرفتــن نزدیکی امتیازات 

تیم های رده ســوم تا هفتم جدول رده بندی محســوب می شــود و 
نتیجه آن نه تنها برای این دو تیم بلکه برای سایر تیم ها هم از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
سپاهان از نظر تعدد مهره و کیفیت بازیکنان قابل مقایسه با نساجی 
نیست و از شرایط بسیار بهتری برخوردار است. طالیی پوشان در فاز 
دفاعی همچنان وضعیت خوبی دارند و حضور مظاهری درون دروازه، 

خیال نویدکیا را تا حدودی از خط دفاعی تیمش راحت کرده است.
ســپاهان در خط میانی با حضــور بازیکنانی مانند ریگــی، کریمی، 
سلمانی، رفیعی و احمدزاه یکی از قدرتمندترین تیم های حال حاضر 
لیگ است و تنوع هافبک های ســپاهان باعث شده تا دست نویدکیا 
برای اعمال تغییرات مدنظرش باز باشد. طالیی پوشان در خط حمله 
از مغانلو و شهباززاده بهره می گیرند و از شرایط قابل قبولی برخوردار 

هستند.
با این حال ســپاهان مقابل نســاجی کار ســاده ای در پیش ندارد،  
شــاگردان محرم مقابل تیمی به میدان می روند کــه از انگیزه باالیی 
برخوردار است و به راحتی امتیاز از دست نمی دهد. دیدار رفت دو تیم 

با برتری دو بر صفر طالیی پوشان به پایان رسیده بود.

خبر روز

اعتراض نفت آبادان به حضور تماشاگران در دربی
باشگاه صنعت نفت آبادان با ارســال نامه ای به ســازمان لیگ به نگاه تبعیض آمیز سازمان لیگ 
در بحث شــرایط ورود تماشاگران به ورزشــگاه ها برای تیم های پایتخت نشــین و دیگر تیم های 
شهرستانی معترض شد .در این نامه که به امضای جهانگیر کی شمس، مدیرعامل باشگاه رسیده 
است، ضمن استناد به اعالم برنامه های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسالمی مبنی بر برگزاری 
شهر آرود پایتخت با حضور بیســت هزار نفر تماشــاگر، خطاب به بهاروند رییس محترم سازمان 
لیگ فوتبال ایران آمده اســت: با توجه به حضور تماشاگر در اکثر ورزشــگاه های فوتبال در دنیا و 
سابقه برگزاری فوتبال با حضور تماشاگر در دیدار قبل پرسپولیس و استقالل، این حق قانونی سایر 
باشگاه های فوتبال ایران از جمله تیم بسیار محبوب و مردمی صنعت نفت آبادان است که بر اساس 

مقررات و شیوه نامه های بهداشتی، قادر به میزبانی از تماشاگران خودی و تیم حریف باشد.
متاسفانه نگاه بسیار تبعیض آمیز فدراسیون فوتبال کشور نسبت به 14 تیم دیگر لیگ برتری و نادیده 
گرفتن نقش و اهمیت این تیم ها در برگزاری یک لیگ منظم و باشکوه، تبدیل به امری کامال طبیعی 
شده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: سال های بی شماری است که فلسفه مدیریتی 
مبتنی بر تفکیک باشگاه ها بر اساس دو تیم اصلی و چهارده تیم فرعی در همه ارکان، سیاست ها، 
برنامه ها و رفتارهای فردی و گروهی مدیران، کارشناسان و حتی کارمندان محترم فدراسیون فوتبال 
و زیر مجموعه های آن نهادینه شده است. تغییر روز برگزاری مسابقات، زمین برگزاری محل مسابقه، 
ساعت برگزاری مسابقه، داور و ناظر مسابقات و ... آن هم بدون هماهنگی با 14 تیم لیگ برتری از 
طرف فدراسیون موضوعی عادی است که موافقت و یا مخالفت تیم میزبان و یا میهمان، هیچ گونه 
تاثیری در این تصمیم گیری ها ندارد و شوربختانه فدراسیون فوتبال حتى آنقدر برای تیم های غیر 
محبوب خود ارزش قائل نیست که به اعتراض های منطقی و قانونی آنها پاسخی بدهد. عجیب تر 
آنکه فوتبال کشور به دفعات از اینگونه تصمیمات غیرعادالنه و خودخواهانه آسیب دیده اما تجربه 

نیندوخته است.

حمایت رادوشویچ از »لک« با یک تصویر ویژه
بوژیدار رادوشویچ با وجود اینکه از پرسپولیس جدا شده، اما همچنان 
اخبار مربوط به این تیم را پیگیر اســت و در جریان اتفاقاتی که برای 
سرخ پوشــان می افتد، قرار دارد و به آن واکنش نشــان می دهد که 
اخیرا نسبت به شرایطی که برای حامد لک، هم بازی سابق او به وجود 
آمده، توجه کرده است.رادوشویچ که بیش از یک سال همراه حامد لک 
در پرســپولیس بود و در کنار یکدیگر تمرین می کردند، با انتشــار 
یک استوری اینســتاگرامی به حمایت از گلر سرخ پوشان 
پرداخته و او را برادر خود خطاب کرده اســت.گلر کروات 
سابق سرخ پوشان که در زمان حضورش در پرسپولیس 
رقیب خوبی برای حامد لک بود و در کنار یکدیگر شرایط 
فنی خوبی تجربه می کردند، حاال در روزهایی که انتقاداتی 
نسبت به گلر پرسپولیس وجود دارد، تصویری از حامد 
لک منتشــر کرده و تاکید به حمایت از او داشته است.

عالوه بر رادوشویچ، طی چند روز اخیر دیگر اعضای تیم 
و بازیکنان پرســپولیس هم به حمایت از حامد لک 
پرداخته اند و تصویر او را منتشــر کرده اند و عملکرد 
خوبی که این دروازه بان در لیگ قهرمانان آســیا و 
فصل گذشته لیگ برتر در راه رسیدن به قهرمانی 
داشته اند را یادآور شده اند تا به این شکل موجب 

تقویت روحیه وی شوند.

مستطیل سبز

رییس فدراسیون هاکی:

بودجه   هاکی  را افزایش دهید
رییــس فدراســیون  هاکــی از افزایش 100 
میلیــون تومانی بودجــه  انتقــاد کرد.بهرام 
قدیمی  دربــاره مجمع عمومــی کمیته ملی 
المپیک توضیــح داد: به هر حالــی کمیته و 
وزارت ســاختار هســتند و ما فدراسیون ها 
عامل هستیم. 50 درصد ورزش، ما و 50 درصد 
آن ها هســتند. بودجه ما در اختیار این افراد 
اســت و عامل را باید به حرکت دربیاورند. در 
ازدواج هم پنجاه درصد پســر است و پنجاه 

درصد دختر.
وی  ادامه داد: بودجه ما در سال ۹2 دویست و 
پنجاه میلیون تومان بود و االن پانصد میلیون 
تومان، ما رشته المپیکی هستیم و این بودجه 
کافی نیســت. نظر ما این است که انتخابات 
را همیشه به موقع برگزار کنید. حتی یک بار 
هم انتخابات ریاســت جمهــوری و مجلس 
و .. . تعویق نداشــته، حتی در شرایط خاص. 
اینجا آقای صالحی امیــری هزینه می کند و 
تشــخیص داده اســت به خاطر ویژگی های 
فنی، این افراد در کمیته باشند. ما می گفتیم 
اردیبهشت ماه انتخابات برگزار شود ولی مهر 
ماه برگزار می شود.رییس فدراسیون  هاکی 
گفت: از نظر ما باید شاخص های هاکی را در 
نظر بگیرند و از خود کارشناسان هاکی دعوت 
کنند تا در داخــل کمیته اجرایی باشــند. ما 
االن به اندونــزی 26 نفر اعــزام کردیم و اگر 
من نبودم امکان نداشــت تیم اعزام شود. از 
خرداد ماه اردوهای ما در داخل سالن برگزار 
می شــود و همه این موارد بودجه می خواهد 
که با استفاده  از روابط خود این کارها را کردیم 
وگرنــه بودجه ای کــه به مــا می دهند کافی 
نیســت.وی افزود: ما تــا االن 30 هزار دالر 
پول به چمــن آزادی داده ایــم، تجهیزات ما 
 وارداتی است که 26 هزار دالر هزینه برداشت و 
موارد دیگر هم هســتند. ما حدود دو میلیارد 
تومــان از بودجه جاری خود را بــه این موارد 
دادیم ولی بودجه کمیتــه و وزارت روی هم 
یک میلیارد و ۹00 هزار تومان برای ما می ماند. 
بودجه جاری ما هم 700 میلیون تومان است 
که در نهایت حدود  یک میلیــارد و 200 برای 

ما می ماند.

سپاهان از نظر تعدد مهره و کیفیت بازیکنان قابل 
مقایسه با نساجی نیست و از شرایط بسیار بهتری 
برخوردار است. طالیی پوشان در فاز دفاعی همچنان 
وضعیت خوبی دارند و حضور مظاهری درون دروازه، 
خیال نویدکیا را تا حدودی از خط دفاعی تیمش راحت 

کرده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

هدیه ویژه ذوبی ها 
به یک خیریه 

توانخواهان ذهنی
در حاشیه تمرین روز سه شنبه ذوب 
آهن، شــاگردان مهدی تارتار، طی 
مراسمی با حضور توانخواهان خیریه 
توانخواهان ذهنی فردا، 3 دســتگاه 
ویلچر و لباس تیم ذوب آهن اصفهان 

اهدا و از این عزیزان تقدیر شد.

رییس فدراســیون کشــتی گفت: من از بازی های 
آســیایی شــروع می کنم. طوری تربیت شدم که 
آخرتم را به خاطر دنیای کســی نفروشم. امیدوارم 
همه نیز همینطور باشــند.حرف هایی در مجمع زدم 
که خدا خوشش بیاید. اگر کشتی من در 25 سالگی 
تمام شد به خاطر این بود که مرا به زور با کتف خراب 
به بازی هــای آســیایی بردند. من در 25 ســالگی 
پیشکسوت شــدم و فرق من با رؤســای دیگر این 
است که درد این ورزش را کشــیده ام. علیرضا دبیر 
افزود: با کشــتی گیران صحبت کــردم. ۹۹ درصد 
می خواهند به مسابقات جهانی بروند نه بازی های 
آسیایی.اگر حرفی زدم چون دوست داشتم اعضای 
هیئت اجرایی کمیته المپیک عوض شود، این افراد 
زمانی انتخاب شــدند که رییس فدراسیون بودند و 

حاال که نیســتند باید جای خود را به رؤسای دیگر 
بدهند. دبیر خاطرنشــان کرد: دو دو تا 4 تا کنید. در 
بودجه 35 میلیاردی کمیته در سال ۹6، بودجه کشتی 
7 میلیارد بوده که می شود یک هفتم اما امروز گفتند 
بودجه کمیته 216 میلیارد است؛ اما با کشتی 8 میلیارد 
تفاهم نامه امضا کردند که یک سی و پنجم می شود. 
بعد چطور توقع دارند کشتی نتیجه بگیرد؟ آیا کشتی 
که در المپیک بار اصلی را بر دوش می کشد حقش 
این است؟ تمام حرف من این است. وی در پاسخ 
به این سوال که گفته شد زمانی که نایب رییس کمیته 
المپیک بودید اجازه نمی دادید به فدراسیون رسول 
خادم بودجه بدهند، گفت:من دی ســال ۹6 بیرون 
آمدم و کاندیدا هم نشــدم. بودجه کشتی 5 میلیارد 
در سال ۹6 بود اما سال ۹7 که دوستان بودند بودجه 

کشتی را 2 میلیارد کردند و اسناد آن هم موجود است. 
غیر واقع حرف زدند. چطــور دوره ای که آقای خادم 
بود بودجه کشتی یک هفتم بودجه کمیته بود و االن 
یک سی و پنجم شده است؟ دبیر در پایان در پاسخ 
به این سوال که آیا در اعتراض به موارد مطرح شده 
و بودجه ناکافی قصد دارد تیــم دوم خود را به بازی 
های آسیایی بفرستد، گفت: با این بودجه تیم سوم 
را به بازی های آسیایی می فرستیم و نفرات اصلی به 
مسابقات جهانی می روند. بازی های آسیایی اولویت 

ما نیست چرا که پول نداریم.

رییس فدراسیون کشتی: 

پول نداریم و تیم سوم را به بازی های آسیایی می فرستیم

م
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مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبر داد:

افزایش راه های ارتباطی شهروندان با شهردار اصفهان
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان در برنامه رادیویی »صدای شــهر« با اشاره 
به نحوه ارتباط شهروندان با شــهردار اصفهان، اظهار کرد: شعار این دوره مدیریت شهری »اصفهان 
من شهر زندگی« است، زیرا بر این باور هستیم که یک شــهر وقتی محلی برای زندگی خواهد بود 
که مدیران آن با تعامل دو سویه و در سطح عالی با شــهروندان گفت وگو کرده و مشارکت آنها را در 

شهر طلب کنند.
 ســیدعلی معرک نــژاد تصریح کــرد: راه هــای ارتباطــی متعددی بــرای شــهروندان اصفهانی 
 پیش بینی شده اســت تا بتوانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با شــهردار این کالن شهر 
 مطرح کنند.مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان با بیان این که نخســتین راه

  ارتباطی با شــهردار برای شــهروندان تماس با ســامانه ۱۳۷ شــهرداری اســت، افــزود: عموم 
 شهروندانی که امکان مراجعه حضوری به شــهرداری را ندارند، می توانند در هر ساعت از شبانه روز
  با ســامانه ۱۳۷ شــهرداری تماس بگیرند و برای کارتابل ویژه شــهردار اصفهان پیام ارسال کنند؛

  شــهردار اصفهــان به طور شــخصی پیام هــای شــهروندان را رصد می کنــد و اقدامــات الزم را 
انجام می دهد.

وی تاکید کرد: درگاه بعدی برای ارتباط شهروندان با شهردار اصفهان، مالقات های حضوری است که 
شهروندان می توانند از طریق سامانه ۱۳۷ درخواست خود برای مالقات را اعالم کنند.معرک نژاد با 
بیان این که در هفته های اخیر دیدارهای مردمی را در اتاق گفت وگو واقع در ورودی شهرداری مرکزی 
اصفهان داشته ایم، گفت: شــهروندان پس از ثبت نام در ســامانه ۱۳۷، در زمان های مقرر در اتاق 

گفت وگو حضور پیدا می کنند و با شهردار اصفهان دیدار حضوری خواهند داشت.
وی تصریح کرد: نوع دیگر دیدارهای حضوری شــهروندان با شــهردار اصفهان، در اماکن پرتردد و 
مکان های خاص و ویژه همچون محل برگزاری نمازهای جمعه یا رویدادها و برنامه هایی که باعث 
می شود مخاطبان متراکم حضور یابند، انجام می شود و شهروندان می توانند نظرات، پیشنهادات 

و انتقادات خود را مطرح کنند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با بیان اینکه در فضای مجازی شهروندان از 
طریق ارسال پیام به پیج اینستاگرامی شهردار اصفهان به نشانی alighasemzade.ir می توانند 
به طور مستقیم پیام های خود را ارسال کنند و ارتباط مستقیم با شهردار این کالن شهر داشته باشند، 
اظهار کرد: طرح ها و برنامه های دیگری نیز در ســال آینده اجرایی خواهد شد و به طور مشخص و 
برنامه ریزی شده در مساجد و سایر اماکن پرتردد در مناطق و محالت حضور خواهیم یافت و بستری 
فراهم می کنیم تا بیشتر و بهتر صدای مردم را بشنویم و پیشــنهادات آنها را دریافت کنیم و تا حد 

امکان برای اجرای آن گام برداریم.

شهردار منطقه ۱0 اصفهان اعالم کرد:

 ارتقای رتبه نخست شهرداری منطقه 10 
 در جذب بودجه 114 درصدی

شهردار منطقه ۱0 اصفهان گفت: منطقه ۱0 شهرداری اصفهان در جذب ۱۱4 درصدی بودجه بین کلیه 
مناطق شهرداری تا تاریخ چهاردهم اســفندماه ۱400 رتبه نخست بین مناطق شهرداری اصفهان را 
کسب کرده است.داود بحیرایی اظهار داشت: بودجه مصوب سال ۱400 منطقه ۱0شهرداری اصفهان 
۳,۱4۱,0۳0,000 ریال است  که این منطقه تا تاریخ چهاردهم اسفندماه سال جاری ۳,5۷4,۱0۷,۳۳5 
ریال بودجه خود را معادل 8/۱۱۳ جذب کرده و بین کلیه مناطق شهرداری اصفهان باالترین جذب 
را داشته است.بحیرایی، تالش شبانه روزی پرسنل زحمتکش  منطقه و توجه به مولفه های درآمد 
زایی در منطقه ده اصفهان را عامل این اتفاق دانست و پیش بینی کرد درصد جذب بودجه این منطقه 

تا پایان سال نیز افزایش یابد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

پایبرخوردباجریانفساددرشهرداریایستادهایم

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به گذشت بیش از ۷ ماه از 
فعالیت شورای ششم، اظهار کرد: ۲0 روز پس از شروع کار رسمی شورای 
ششم، شــهردار اصفهان انتخاب و معرفی شد و در این مدت موتور  در 
حال حرکت شهرداری با سرعت بیشــتری فعالیت کرده است.محمد 
نورصالحی به تصویب بودجه سال ۱40۱ شهرداری اصفهان اشاره کرد و 
گفت: توجه به محیط زیست، حمل و نقل عمومی و برنامه های فرهنگی 
و جذب مشارکت مردم در بودجه سال آینده پررنگ تر دیده شد و بودجه 
سال آینده نسبت به امسال افزایش 4۱ درصدی خواهد داشت.رییس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: طی این مدت از فعالیت شورا ۷ 
کمیسیون تشکیل فعال شده، همچنین ۳۳ جلسه علنی و 55 جلسه 
تلفیق برگزار و تالش شده ارتباط بیشتری با مردم داشته باشیم و اگر 
گره ای وجود دارد، برطرف شود.وی با اشــاره به اخبار برخی تخلفات و 
سوء جریانات، گفت: بیش از ۹8 درصد در محیط های اداری و از جمله 
شهرداری سالم کار می کنند، اما همین چند درصد هم باید به صفر برسد. 
در این راستا طی ۶ ماه گذشــته اقداماتی انجام شد که زیاد قابل طرح 

نیست، مگر مواردی که به صورت رسمی رسانه ای می شود.
نورصالحی در مورد توازن و ایجاد عدالت در شهر اصفهان، گفت: متاسفانه 
فاصله مناطق شهر زیاد شده و حتی در مناطق برخوردار و کم برخوردار 

هم فاصله وجود دارد، اما این اعتقاد در شورا وجود دارد که این اختالف 
کم شود. با رویکرد محله محور، مشکالت محالت شناسایی و اقدامات 

ضروری تعیین و مشکالت و نیازها برطرف می شود.
وی با بیان اینکه باغ رضوان یک ردیف هم یاری یا خودیاری داشت که 
در دوره های قبل پررنگ شده بود، گفت: در این دوره کال هرگونه دریافتی 
مازاد بر آنچه مصوب شده، حذف شده و هیچ هزینه مازادی از شهروندان 
گرفته نمی شود. رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به تقاضای برخی از 
شهروندان برای دفن در فاز اول باغ رضوان، گفت: اگر کسانی در گذشته 
پولی تحت عنوان خودیاری پرداخته کرده اند به باغ رضوان مراجعه و در 
صورت تایید، حقوق آنها باز گردانده می شود. قبور الکچری هم نداریم، 

البته چند مدل سنگ و کتیبه وجود دارد، اما به انتخاب مردم است.
وی به معضل ترافیک در شــهر اصفهان اشــاره و تصریــح کرد: برخی 
خیابان های اصفهان دچار ترافیک ســنگینی است. تاکید ما بر حمل و 
نقل عمومی است و در این راســتا خط یک مترو و خط دوم نیز در حال 

تکمیل است و امیدواریم طبق زمان بندی اجرا شود.
نورصالحی ادامــه داد: رینگ چهارم ترافیکی اصفهــان در حال اجرا و 
بودجه آن در سال ۱40۱ افزایش یافته است. با تکمیل خط یک و دو مترو 
و راه اندازی اتوبوس برقی و برقی کردن بخشــی از تاکسی های شهر و 

نیز بازسازی اتوبوس های فرسوده تالش می کنیم حمل و نقل عمومی 
را توسعه داده و بخشی از معضل ترافیک و آلودگی هوای اصفهان را کم 
کنیم. همه این اقدامات سخت افزاری است و باید برای فرهنگ سازی 

و استفاده از حمل و نقل عمومی در شهر نیز تالش کنیم.
رییس شورای شهر اصفهان با تاکید بر حرکت شهر اصفهان به سمت شهر 
هوشمند، گفت: شهر هوشمند باید در همه بخش ها هوشمند باشد و نه 
فقط شهرداری. با این وجود در شهرداری میز هوشمندی تعریف شده و 
۱00 میلیارد تومان در بودجه سال آینده بودجه برای هوشمندسازی درنظر 
گرفته ایم. از خرداد ســال آینده قرار است بخشی از فعالیت ها از جمله 

استعالم و درخواست ها در شهرداری غیرحضوری و هوشمند شود.
وی گفت: شرکت سامان گستر و شهر و کار  برای ورود به بافت فرسوده 
شکل گرفتند، اما وارد این عرصه نشدند، درحالی که می توانستند در این 

زمینه پیش قدم و الگو شوند.
نورصالحی درمورد اختالف حقوق کارکنان شهرداری گفت: تالش شده 
اختالف حقوق کارکنان شهرداری کمتر شود، اما مثال شرکتی مثل شهر 
و کار حدود ۲ درصد روی حقوق کارکنان می گیرد که انصافا رانت نیست، 

اما باید شفاف شود.
وی با اشاره به خویشاوندی با شــهردار اصفهان، گفت: به همین دلیل، 
هیچ درخواستی، حتی درخواســت قانونی، از شهردار نداشته ام. ما در 
شورای ششــم ۱۳ نفریم و معلوم اســت در چه کارهایی می توانیم به 
شــهرداری امر و نهی کنیم که همه مصوبه می خواهد. مجرای ارتباط و 

اتصال ما را هم قانون معلوم کرده است.
رییس شورای شــهر اصفهان به مشــارکت پایین مردم در این دوره از 
انتخابات شورای شهر اشــاره و تصریح کرد: ما حتی نماینده ای داریم 
که در یک شهرستان کوچک با رای خیلی کمتری از یک نماینده شورای 
شهر روی صندلی مجلس نشسته است. با هر میزان رای، بعد از فرآیند 
انتخاب قانونی، نماینده همه مردم هســتیم و اگر کاری انجام دهیم 
می خواهیم خیر آن به هم شهروندان برسد، ضمن اینکه در مقابل همه 
شهروندان پاسخگو هستیم. رییس شــورای شهر اصفهان در پاسخ به 
سوال ایسنا در مورد نظارت شورا بر برخورد با جریان فساد در شهرداری، 
گفت: ما شــورا و ناظر بر عملکرد شهرداری هســتیم و باید مطالبات و 

خواسته های مردم را به شهرداری اعالم کنیم.
وی با بیان اینکه جامعه تب سنجی و رصد می کند، تصریح کرد: هرچقدر 
حساسیت در برخورد با فساد وجود داشــته باشد سیستم خودش را 
تنظیم می کند. در گذشته به هر دلیلی حساسیت ها کم شد و کار چاق 

کنی رواج پیدا کرد؛  اما به طور جدی پای این کار ایستاده ایم.

مدیرکل مطبوعــات و خبرگزاری های داخلی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت : این وزارتخانه از 
فعاالن مطبوعاتی کــه به عنوان ســهام دار در صدد 
تاسیس چاپخانه باشــند، حمایت می کند. ایمان 
شمسایی  با اشاره به اینکه جای تاسف دارد که این 
خطه با  حدود 5۲0 نشریه چاپخانه رول ندارد، افزود:  
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه کمک مالی 
و نیز وام برای تاســیس چاپخانه کمک می کند؛ اما 
بهتر  است تعدادی از افراد مطبوعاتی به صورت سهام 
دار خود در این زمینه سرمایه گذاری کنند و سپس از 

وزارت ارشاد نیز مطالبه مالی داشته باشند.مدیرکل 
مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تصریح کرد: دولت نمی خواهد تصدی 
گری کند و در این زمینه می تواند پشــتوانه فرهنگی 
اجتماعی و ارائه دهنده تسهیالت باشد و از نمایندگان 

مجلس نیز کمک بگیرد. 
وی همچنین در زمینه ارائه یارانه مطبوعات گفت: بر 
اساس دســتور رییس جمهور و معاون اول ریاست 
جمهور 40 میلیــون دالر ارز ترجیحــی  در این زمینه 
اختصاص یافته اســت که ۲0 میلیون دالر آن برای 
واردات کاغذ مطبوعات و ۲0 میلیون دالر اعتبار دیگر به 
حوزه  کتاب اختصاص یافته است. شمسایی اضافه 
کرد: این اعتبار به صورت سرمایه گذاری برای تجاری 

است که بتوانند واردات کاغذ داشته باشند تا  پس از 
معرفی به بانک مرکزی و سازمان صمت به صورت 
قانونی با ارز ترجیحی کاغذ وارد کنند.وی با بیان اینکه 
این کاغذ به مصرف چاپ و نشــر کتاب، نشریات و 
روزنامه ها می رسد، افزود : سهم استان ها براساس 
تیراژ رســانه است و هر رســانه ای که تیراژ زیادتر ی 
داشته باشد به همان میزان سهم بیشتری در یارانه 
کاغذ دارد. مدیــرکل مطبوعــات و خبرگزاری های 
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین در 
باره  مطالبه داریوش مهرجویــی و اعتراض وی ، در 
جمع خبرنگاران گفت: آنچه شنیدم فیلم مهرجویی 
توقیف نشده بلکه  فقط در لیست اکران های نوروزی 

قرار نگرفته است. 

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی:

وزارت فرهنگ از فعاالن مطبوعاتی خواهان تاسیس 
چاپخانه حمایت می کند

از طرف دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان مطرح شد:

پیشنهاد تنظیم سند تحول خانواده و بانوان استان اصفهان
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: در دیدار با سرپرست دفتر امور بانوان و 
خانواده استانداری اصفهان پیشنهاد شد تا سند تحول خانواده و بانوان استان اصفهان با همکاری 

این دفتر تنظیم و برای اجرا به همه دستگاه ها استان ابالغ شود.
حجت االسالم و المسلمین اهتمام با بیان این که این دیدار به منظور هم اندیشی و هم افزایی بیشتر 
برگزار شده بود، اظهار داشت: نظر به اهمیت موضوع خانواده برای پویایی جامعه و با محوریت مراکز 
کم برخوردار و آسیب زا، سلســله جلســاتی با رویکرد خانواده و به صورت مشترک برنامه ریزی و 
در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.وی تصریح کرد: در سال های اخیر با سرمایه گذاری و تمرکز دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان، ظرفیت این دفتر در حوزه خانواده و مشاوره جهش چشمگیری پیدا کرده 
است و تعداد قابل توجهی از طالب و مبلغان به صورت تخصصی در سال های متمادی آموز ش های 
الزم را دیده اند و وظیفه این دفتر بسترسازی برای این طالب و مبلغان برای ورود به این عرصه است.

در ادامه این دیدار مرضیه استکی، سرپرست دفتر امور بانوان وخانواده استانداری اصفهان با اشاره 
به برنامه ها و رویکردهای دفتر امور بانوان وخانواده استانداری در خصوص توانمندی های علمی، 
ضرورت همراهی و هم افزایی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 

اصفهان توضیحاتی را ارائه کرد.

تعامل مشترک در حوزه اسناد و نسخ خطی دیجیتال
مرکز مطالعات کتابخانه حرم حضرت اباالفضل )ع( و کتابخانه مرکزی اصفهان در حوزه اســناد و 
نسخ خطی دیجیتال، تبادل و به اشتراک گذاری پژوهش ها با هم مشارکت می کنند.رییس کتابخانه 
مرکزی شهرداری در بازدید از این مرکز با اشاره به وجود مجموعه بی نظیری از اسناد و نسخ خطی 
در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان گفت: بیش از ۲ هزار نســخه خطی به صورت دیجیتالی از 
کتابخانه نجف و دیگر کتابخانه های بزرگ جهان اسالم در کتابخانه مرکزی وجود دارد که مقرر شد 

این مجموعه ها را با کتابخانه حرم حضرت اباالفضل العباس )ع( به اشتراک بگذاریم.
محمدرضا کشــانی افزود: همچنین دسترسی به ۲۱۶ نســخه خطی کتابخانه دیجیتال شهرداری 
اصفهان برای استفاده این مرکز فراهم شده که بخش مهمی از این ۲۱۶ نسخه خطی در حوزه مباحث 

اسالمی، قرآن، فقه و اصول، منطق و علوم اسالمی و شیعی است.
وی گفت: تعامل مشــترک در حوزه اســناد و نســخ خطی دیجیتال، تبادل و به اشــتراک گذاری 
پژوهش ها و پایان نامه ها با موضوع امام حســین )ع( و حضرت اباالفضــل العباس )ع( به زبان 
فارسی، برگزاری وبینار با موضوعات مشترک، برگزاری نمایشگاه های مشترک در حوزه هنر اسالمی، 
شــیعی و ایرانی، برقراری امکان دسترســی پذیری اسناد و نســخ خطی از طریق پرتال کتابخانه 
دیجیتال شهرداری اصفهان و پرتال کتابخانه حرم مطهر حضرت اباالفضل )ع(، تبادل نسخ و اسناد 
تاریخی و ایجاد کنسرسیوم محتوایی مشترک از جمله زمینه های همکاری های دوطرف خواهد بود.

همایش تجلیل از 14۵ حافظ قرآن برگزار می شود
همایش تجلیل و تکریم از ۱45 نفر از حافظان کل و اجزای مدرســه حفــظ قرآن همراه با تحصیل 

موسسه فرهنگیـ  مردمی قرآن و عترت مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان برگزار می شود.
این مراسم امروز ساعت ۹ به نشانی اصفهان، خیابان زینبیه، آستان مقدس حضرت زینب)س(، 
سالن کوثر با حضور جمعی از مسئوالن، قرآن آموزان و خانواد ه هایشان برپا می شود. مدرسه حفظ 
موسسه مهد قرآن کریم و والیت استان اصفهان دوره های آموزشی اش را با هماهنگی اداره آموزش و 
پرورش اصفهان برگزار می کند. این مدرسه ویژه دانش آموزان دختر و پسر کالس پنجم تا نهم است. 
از مزایای این مدرسه می توان به حفظ کل قرآن طی بازه زمانی یک، دو و سه سال همراه با تحصیل 

و براساس توانمندی و ظرفیت دانش آموزان اشاره کرد.

با مسئولان

خبرخوان

انجام مطالعات برای 
سرمایه گذاری خرید 

اتوبوس های برقی

خبر روز

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
گفــت: روز پانزدهم اســفندماه یک دســتگاه 
اتوبوس برقی بر اســاس یــک تفاهم نامه وارد 
اصفهان شد و قرار است شــهرداری مطالعاتی 
در زمینه روش سرمایه گذاری و استفاده از آنها 
را در خطوط آغاز کند. حسین حق شناس اظهار 
کرد: اتوبوس های برقی از شــرکت های داخلی 
خریداری و به مــرور در خطوط مرکزی شــهر 
جایگزین خواهد شــد. وی خاطرنشــان کرد: 
در بودجه ســال ۱40۱ برای خرید و استفاده از 
اتوبوس های برقی اعتباراتی در نظر گرفته شده 
است و امیدواریم در سال های آینده نیز استفاده 
از این اتوبوس ها در اصفهان افزایش یابد. معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهــان با بیان 
این که یکی از محاسن اتوبوس برقی تکنولوژی 
به روز آن است، ادامه داد: طول اتوبوس برقی که 
وارد اصفهان شده، ۱۲ متر و با بیشینه بار مجاز ۱۹ 
هزار و 500 کیلوگرم است که مجهز به سه در، ترمز 
بادی، درهای بادی و فرمان هیدرولیکی به شکل 
کف کوتاه و دارای رمپ ویژه ویلچر اســت. وی 
افزود: از دیگر ویژگی های اتوبوس برقی اصفهان، 
سیستم اعالم حریق، باز شدن اتوماتیک درها 
هنگام قرارگیری مســافر بین آنها، بسته شدن 
درها در ســرعت های باالتر از پنــج کیلومتر بر 
ساعت، سیستم هشدار صوتی )AVAS( برای 
جلب توجه عابران پیاده و سایر رانندگان است 
که از مدرن ترین و به روزتریــن تکنولوژی های 
اتوبوس در دنیا محسوب می شود. حق شناس 
با بیان این که این اتوبوس الکتریکی با یک بار 
شارژ قادر به طی مســافتی حدود ۳00 کیلومتر 
اســت، افزود: زمان الزم برای شارژ پک باتری 
۳۱8 کیلوواتی با حداکثــر توان ۱00 کیلووات، در 
حدود سه تا پنج ساعت اســت. وی گفت: قرار 
اســت در مدت حضور اتوبوس برقی در شــهر 
اصفهان )از پانزدهم تا نوزدهم اســفندماه( در 
خصوص مســیرهای ممکن تردد، مکان یابی 
ایستگاه های شارژ و نظام بهره برداری، مطالعات 
میدانی انجام شود و شــهرداری مطالعاتی در 
زمینه روش سرمایه گذاری و استفاده از آنها را در 

خطوط آغاز کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان نسبت به اجرا و تکمیل چند پروژه 
اقدام کرده است که از جمله آنها می توان به پروژه کاربری سازی هشت دستگاه خودرو سنگین اسکانیا و بازسازی کامل ایستگاه دو آتش نشانی اشاره کرد.ابراهیم مطلبی 
ادامه داد: پروژه کاربری سازی هشت دستگاه خودروی سنگین اسکانیا به منظور نوســازی ناوگان عملیاتی سازمان آتش نشانی و اجرای مطلوب تر خدمات ایمنی با 
هزینه ای بالغ بر 4۷0 میلیارد ریال انجام شده است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه بازسازی کامل ایستگاه شماره 
دو با صرف هزینه ای بالغ بر با هزینه ۳0 میلیارد ریال، خاطرنشان کرد: پس از حدود 40 سال، تعمیرگاه سازمان آتش نشانی از ایستگاه شماره دو جدا شد و این مکان 
به یک ایستگاه کامل تبدیل شد که این پروژه نیز تکمیل شد. وی با بیان اینکه برای نوســازی و خرید سیستم ارتباطات بی سیم دستی و خودرویی دیجیتال سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ۷۷ میلیارد ریال هزینه شده اســت، اضافه کرد: یکی از الزامات سازمان آتش نشانی در حریق و حوادث مرتبط با آن، 
ارتباطات بی سیمی است که با حمایت های صورت گرفته این بی سیم ها ثبت قرارداد شده و تا آخر فروردین ماه سال آینده به سازمان آتش نشانی تحویل داده می شود.

بازسازی ایستگاه شماره 2 آتش نشانی اصفهان پس از 40 سال

بارش باران در آخرین 
ماه زمستان

آخرین بارش های زمســتانی 
هوای بیشــتر مناطــق اصفهان 
را در وضعیت ســالم قــرار داد. 
بارش بــاران آن هم در روزهایی 
که شکفتن شکوفه ها در برخی از 
درختان مشاهده می شود و بوی 
رســیدن فصل بهار در هر گذری 
به مشام می رسد، حال و هوای 
خاصی را به شهر بخشیده است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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کوه نمک قم در 15 کیلومتری جاده قم به سوی جعفریه قرار 
گرفته و از جاذبه های طبیعی استان قم محسوب می شود. 
تاریخ زمین  شناسی گنبد نمکی قم به شصت میلیون سال 
پیش بازمــی گردد.گنبد نمکی طغرود کــه تنها گنبد نمکی 
متقارن جهان اســت، با دارا بودن دریاچه ای کوچک در دل 
خود پدیده ای طبیعی و خاص محسوب می شود که در این 
منطقه قرار گرفته است. در این گنبد، بلورهای نمک به صورت 
تیغه های مشخص و کنگره دار درآمده اند و مناظر زیبایی را 

به وجود آورده است. 
این گنبد خیلی بزرگ بوده و گســترش شمالی آن تا طول 
سه کیلومتر ادامه دارد.دریاچه نمک در بین گنبد وجود دارد. 
در این منطقه گرمســیری پــس از بارندگی های فصلی به 
علت گرمای زیاد، آب های شــور تبخیر و گنبدهای نمکی با 
شکل های خیلی مختلف و زیبا شکل می گیرند .شکل های 
گوناگون ، زیبا و خاصی در این کوه نمک به چشم می خورد 
که می توانــد مکانی برای جذب گردشــگران و توریســت 
باشد هر چند که در این اواخر از ظرفیت های این منطقه در 
راستای جذب گردشگر کمتر استفاده شده است و خیلی از 
اهالی قم هم شــاید از بودن این کوه نمک در نزدیکی قم با 

خبر نباشند.زمین شناسان و متخصصان، قدمت این گنبد 
نمکی را شصت میلیون ســال تخمین زده اند. گنبد نمکی 
طغرود پیش از این دارای یک معدن نمک بود که نمک آن 
به علت غلظت کم، مصارف صنعتی و غیر خوراکی داشــت 
اما به علت برداشــت های غیر اصولی و بعضی وقت ها غیر 
قانونی از قسمت های مفید گنبد طی 10 سال گذشته، سبب 
تولید باطله های معدنی بسیاری مانند مارن قرمز، الیه های 
گچ و نمک مارن شده و ریزش این باطله ها، باعث تعطیلی 
معدن شد. چند سالی است که به پیشــنهاد خود سازمان 
صنایع و معــادن قم، طــرح تغییر کاربری ایــن معدن به 
جاذبه توریستی ارائه شده است.نمک های این گنبد دارای 
رنگ های گوناگونی مانند سفید، قرمز، کرم قهوه ای، بنفش 

و ابری هستند که چشم هر فردی را خیره می کنند. 
رنگ بندی های منطقه به صورتی است که در نخستین نگاه، 
ســیاره ســرخ رنگ مریخ در ذهن تداعی می  شود. از این 
پتانسیل ها می توان  در جهت شناخت سرزمین های گوناگون 
از نظر زمین شناسی استفاده کرد.در اطراف دریاچه ای که در 
دل این کوه قرار گرفته، شکاف های عمیق و خیلی خطرناک 
وضعیت بحرانی را به وجود آورده است و قسمتی از دیواره 

دریاچه هم به طرف داخل ســقوط کرده و همین کار باعث 
فرونشست زمین های اطراف شــده که این شرایط امکان 
دارد خطراتی برای گردشگرانی که برای بازدید از این پدیده 
طبیعی به این مکان می آیند به دنبال داشــته باشد.جاده 
منتهی به کوه نمک هم دچار فرونشست و چاله های نسبتا 
بزرگی شده که در بعضی نقاط از این مسیر، عبور خودروها به 
دشواری امکان پذیر است و حادثه هر لحظه در کمین تردد 
کنندگان قرار دارد. کارشناســان زمین شناسی اعتقاد دارند 
بین فرونشست زمین با افت سطح آب زیرزمینی و جنس 
رسوبات ارتباط مستقیمی وجود دارد و از آنجا که سنگ های 
کوه نمک قم معموال از نوع گچی، نمکی و آهکی است انحالل 
آنها در آب های زیر زمینی باعث پیدایش چنین شکاف ها و 

گودال هایی شده است.
این توده های عظیم نمک به علت اختالف وزنی که نسبت 
به سنگ های اطراف خود دارند، به طرف باال حرکت می کنند 
و قشــر بیرونی آن ها به سطح رســیده و تپه ها و کوه های 
گوناگونی را تشــکیل می دهنــد. زمانی که بــاران می بارد، 
قســمت نمکی حل می شــود و کانی هایی مانند کلسیت، 

هماتیت و گوگرد بر جای می مانند.

آشپزی ساالد 
اسفناج با مرغ

مواد الزم: اسفناج 2 دسته، سینه مرغ  یک عدد، گردو یک چهارم 
پیمانه، روغن زیتون 2 قاشق غذا خوری، سرکه بالزامیک 4 قاشق غذا 

خوری، پیاز  یک عدد، سس خردل یک قاشق چای خوری، آب لیموترش یک قاشق 
غدا خوری، گوجه گیالسی 4 عدد، نمک، فلفل سیاه، پاپریکا، پودر سیر به مقدار الزم

 طرز تهیه:  ابتدا سینه مرغ را با بیفتک  بکوبید تا نازک شود و در ادامه داخل یک کاسه قرار دهید و 
روی آن آب لیموترش و ادویه ها و پیاز خرد شده و خاللی شده را به همراه سس خردل بریزید و مرغ را 
خوب ماساژ دهید و برای یک الی 2 ساعت در یخچال قرار دهید تا مزه ها به خورد هم برود.اسفناج ها را 

خوب تمیز کنید و ساقه آن را بگیرید. بهتر است برای تهیه این ساالد از بیبی اسفناج استفاده کنید تا نازک 
تر و تردتر باشد. اسفناج ها را بشویید و گردو را خرد کنید. به دلخواه اگر در فصل زمستان و پاییز هستید انار 
دان کرده و برای سرو این ساالد استفاده کنید.در ادامه یک تابه گریل یا ساده را کمی چرب کنید و سینه 
مرغ را از پیاز ها جدو داخل تابه گریل سرخ کنید تا پخته شود، وقتی یک طرف سینه مرغ گریل شد آن را 
برگردانید و طرف دیگر را نیز سرخ کنید. دقت کنید زمان زیادی سرخ نکنید وگرنه سینه مرغ خشک 

می شود. در ادامه اسفناج ها را داخل یک کاسه بریزید و سینه مرغ گریل شده را به همراه گردو 
و انار روی آن بریزید. داخل یک کاسه روغن زیتون و سرکه و نمک و فلفل سیاه را باهم 

مخلوط کنید و روی ساالد بریزید و گوجه های گیالسی خرد شده را برای تزیین 
روی ساالد قرار دهید و  بهتر است ساالد را برای  یک ساعت در یخچال 

قرار دهید تا مزه ها به خورد هم برود، سپس سرو کنید.

با کوه نمک قم بیشتر آشنا شوید

ساخت فصل دوم »منم دوستت دارم« »سیاوش طهمورث« مجری مسابقه نوروزی شد
مجموعه نمایشی »منم دوستت دارم 2« به تهیه کنندگی مهران رسام و 
کارگردانی مجید پرکار با حضور قاسمی رییس شورای سیاست گذاری 
سالمت سیما و مدیر شبکه سالمت و جمعی از مدیران رسانه ملی 
جلوی دوربین رفت. تصویربرداری این مجموعه نمایشی در تهران 
آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.میرطاهر مظلومی، شهره 
لرستانی، مسعود فروتن، گیتی معینی، عسل قرایی، آرش شیری، سارا 
تیزچنگ و بارانا چهری در این سریال بازی دارند و به زودی چهره های دیگری 
به این گروه می پیوندند.

پس از حضور چهره های متفاوت سینمایی برای اجرای برنامه های تلویزیونی 
این بار سیاوش طهمورث هم به سراغ مجری گری رفت. برنامه ای 
به اسم مسابقه تلفنی »تماس« که ویژه برنامه نوروزی شبکه افق 
شده است.

مسابقه مستند »تماس« به تهیه کنندگی حسن آخوندپور، نوروز 1401 
از شبکه افق پخش خواهد شد. این رئالیتی شو ، مستندمسابقه ای است 
که شرکت کنندگان آن در تماس های تلفنی هدایتگر برنامه با اجرای سیاوش 
طهمورث ، با چالش ها و ماموریت های ویژه ای روبه رو می شوند.

در پی واگذاری مســئولیت خریداری 118 دســتگاه فلومتر آلتراســونیک 
اندازه گیری مصرف گاز از ســوی شــرکت ملی گاز ایران به شرکت گاز استان 
اصفهان، در فاز نخســت 22 دســتگاه تهیه و برای تحویل به شرکت های گاز 
استانی متقاضی آماده شده است.سرپرست شــرکت گاز استان اصفهان با 
اعالم این خبر گفت: با توجه به شــرایط تحریم ، مناقصه خرید 22 دستگاه 
فلومتر آلتراسونیک برگزار و پس از بررسی و کارشناسی دقیق خریداری و در 
حال حاضر آماده تحویل به شرکت های گاز استانی متقاضی است.عسکری، 
افزود: به منظور ارتقای سطح دانش فنی کارشناسان و خبرگان شرکت ملی گاز 
ایران در حوزه مترولوژی و اندازه گیری و نحوه به کار گیری و استفاده از دستگاه 
فلومتر آلتراســونیک، با در نظر گرفتن محدودیت های ویروس کرونا ویدئو 
کنفرانس آموزشی در قالب استاندارد کالیبراسیون و کالس دقت اندازه گیری 
مطابق استاندارد با مشارکت بزرگ ترین و مدرن ترین مرکز کالیبراسیون بین 
المللی اروپا برگزار شد.وی  گفت: در این وبینار آموزشی مزیت های استفاده از 
این دستگاه ها و همچنین موضوعات متنوع و تخصصی در زمینه مترولوژی 
تجهیزات اندازه گیری گاز توســط مدیر بخش کالیبراسیون بین الملی اروپا 
ارائه  شد. سرپرست شرکت گاز اســتان اصفهان، بیان داشت: در حال حاضر 
این شرکت رتبه اول نصب فلومتر آلتروسونیک را در جهت کاهش خطاهای 

 اندازه گیری ایستگاه های گاز، در سطح کشور دارد. عسکری، با اشاره به اینکه
 ما باید با اســتفاده از آخرین تکنولوژی ها و بومی ســازی دانش های نوین 
همواره به سویی حرکت کنیم که خطای اندازه گیری به حداقل ممکن برسد، 
اظهار داشت: دقت در اندازه گیری در حقیقت رعایت حقوق مصرف کنندگان 
و صیانت از منابع ملی اســت .وی بیان داشــت: مرکــز مانیتورینگ تمامی 
فلومترهای آلتراسونیک این شرکت به منظور ارتقا  و دقت در اندازه گیری گاز 

راه اندازی شده است.

کارشناس ارشد مهندســی مواد شــرکت فوالد مبارکه گفت: تاثیر توالی و 
ترتیب انجام عملیات تزریق کلسیم بر گرفتگی و خوردگی قطعات نسور در 
ریخته گری مداوم فوالد قابل توجه است. احســان مقدس در ارائه مبحث 
»تاثیر توالی و ترتیب انجام عملیات تزریق کلســیم بر گرفتگی و خوردگی 
قطعات نسوز در ریخته گری مداوم فوالد«، در دومین کنفرانس بین المللی 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم اظهار کرد: در دوره زمانی که ترتیب توالی 
ذوب های مورد عملیات کلسیم شــده به ذوب های مضزب سه کاهش پیدا 
کرد نه تنها هیچ مورد منفی و محدودیتی مشاهده نشد، بلکه بهبود نسبی نیز 
در کلیه نتایج مشاهده شده به دست آمد. وی افزود: اگرچه مزایای متعدد 
عملیات کلســیم در گریدهای مختلف فوالدی هم به روش تئوری و هم در 
عمل ثابت شده است، ولی با توجه به نتایج به دست آمده، مشاهده می شود 
که محدودکردن عملیات کلســیم در فوالدمبارکه نتایج خوبی داشته است. 
بهبودهای به دست آمده از این جهت می تواند مفید باشد که در شرایطی که 
هدف انجام عملیات بر روی کلیه ذوب ها بوده، در برخی از ذوب ها به دلیل 
محدودیت زمان عملیات، عملیات کلسیم ناقص بوده است. کارشناس ارشد 
مهندســی مواد شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: میزان خوردگی و شکست 
قطعات ویژه نســوز هنگامی که ذوب های نوبت آن ها مضــرب 3 در توالی 

ریخته گری اســت که در مقایســه با ذوب هایی که به طور کامل مورد انجام 
عملیات تزریق کلســیم است به مراتب کمتر اســت. وی اضافه کرد: میزان 
گرفتگی نازل های پاتیل و تاندیش در شــرایطی که عملیات تزریق کلسیم 
محدود به ذوب هایی که نوبت آن ها مضرب 3 در توالی ریخته گری هستند 
در مقایســه با ذوب هایی که به طور کامل مورد انجام عملیات تزریق کلسیم 

شدندف به مراتب کمتر است.

به مناسبت فرا رسیدن هفته درختکاری و ارج نهادن به منابع طبیعی و محیط 
زیست 10 اصله نهال سرو به صورت نمادین توسط مدیر عامل و معاونان آبفای 
استان اصفهان در محوطه فضای سبز ستاد این شرکت غرس شد.مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به این که درختکاری به عنوان یک 
سنت حسنه در تقویم ملی ما ثبت شده است، خاطرنشان کرد: به همین مناسبت 
10 اصله نهال سرو به یاد 10 شهید سروقامت شرکت به صورت نمادین غرس شد 
تا یاد و نام کسانی که جان شیرین خود را برای حفظ امنیت و سربلندی کشور فدا 

کردند، همواره جاودان بماند. هاشم امینی خاطرنشان کرد: آبفای استان اصفهان 
به منظور انجام مسئولیت های اجتماعی خود از ابتدای سال تاکنون 65 هزار اصله 
نهال در محوطه تاسیسات و تصفیه خانه های خود در سراسر استان غرس کرده و 
15 هزار اصله نهال دیگر نیز تا پایان سال کاشته می شود. وی، کاشت درخت را یک 
وظیفه انقالبی و انسانی دانست و گفت:  توسعه فضای سبز نه تنها موجب زیبایی 
و طراوات جامعه می شود بلکه به دلیل نقش آن در کاهش آلودگی هوا و تاثیرات 

مثبت زیست محیطی، سالمت شهروندان را نیز در پی دارد.

طی  مراسمی از 7 سقای نمونه آبفای استان اصفهان در سال 1400 تجلیل شد.این 
مراسم همه ساله به مناسبت فرا رسیدن میالد حضرت ابوالفضل  العباس )ع( 
که در تقویم سازمانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان »روز سقا« نام گذاری 
شده است برگزار می شود.  در این مراسم که در مصالی امیرالمومنین ستاد آبفای 

استان اصفهان برگزار شد از محمد حسین مکارم شاغل در سامانه 122 ، مهران 
رحمت نیا شاغل در بخش بهره  برداری و توسعه آب آبفای خمینی شهر، حسن 
سیاه پور شاغل در معاونت بهره برداری و توسعه شبکه فاضالب، مسعود حقیقی 
شاغل در معاونت مالی، اکبر هوازاده شــاغل در معاونت برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه گذاری، جواد عبدالهی شاغل در قسمت مشترکین آبفای ورزنه و مسعود 
جعفری شاغل در معاونت منابع انسانی و تحقیقات به عنوان سقایان برتر تقدیر 
به عمل آمد. معاون مالی و پشتیبانی آبفای استان اصفهان در این مراسم، سقایت 
را ویژگی بســیار بزرگی برای کارکنان آبفای استان اصفهان برشمرد و گفت: قرار 
گرفتن مسیر زندگی کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این مسیر 
جای شکرگزاری و قدردانی از خداوند متعال دارد. سید محمدرضا سجادی فر 
افزود: کارکنان آبفای استان اصفهان همواره با اقتدا به سقای دشت کربال حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( سعی کرده اند در این شرایط سخت خکشسالی و کم آبی، 
آب شرب سالم و پایدار مردم ساکن در 98 شهر و 949 روستای تحت پوشش 

راتامین کرده ودر این راه از هیچ خدمتی فروگذار نکرده اند. 

وزیر اقتصاد از حمایت همه جانبه اقتصادی از شرکت ذوب آهن اصفهان 
خبر داد.سید احسان خاندوزی در حاشــیه برگزاری ششمین جشنواره 
نوآوری برتر ایرانی که در دانشــگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: ذوب 
آهن به عنوان مادر و پایه گذار صنعت فوالد کشــور، تا کنون دستاوردهای 
ارزشمندی در زمینه های مختلف از جمله نوآوری محصوالت داشته است.

وی ادامه با اشــاره به آمادگی این وزارتخانه بــرای حمایت از ذوب آهن 
اصفهــان و مدیریــت جهــادی ایــن شــرکت اظهــار داشــت: وزارت 
اقتصادحمایت های الزم جهت افزایــش تولید و کیفیت و حضور پرقدرت 

در بازارهای داخلی و خارجی با تاکید بر نوآوری را با جدیت دنبال می کند.
وزیر اقتصاد نوآوری را از شــروط اصلی پیشــرفت اقتصادی دانســت و 
تصریح کرد: بدون تمرکز بر نوآوری، قابلیت حیات اقتصادی وجود ندارد.

وی یاد آور شد: برای پیشرفت بیشتر اقتصاد عالوه بر نوآوری های سخت، 
نیازمند نوآوری های نرم نیز هســتیم. خاندوزی، وزیر اقتصاد در حاشیه 
جشنواره مذکور، ضمن حضور در نمایشــگاه جنبی و بازدید از غرفه ذوب 
آهن اصفهان، در جریــان چگونگی تولید محصوالت جدید این شــرکت 

قرار گرفت.

 تهیه 22 دستگاه فلومتر آلتراسونیک اندازه گیری مصرف گاز 
در شرکت گاز استان اصفهان

در دومین کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری مداوم مطرح شد؛

نتایج مثبت عملیات تزریق کلسیم بر قطعات نسوز در فوالد مبارکه
به مناسبت هفته درختکاری انجام گرفت؛

کاشت 10 اصله نهال سرو به یاد 10 شهید سروقامت آبفای استان اصفهان

به مناسبت فرا رسیدن میالد حضرت عباس)ع( و روز سقا صورت گرفت؛

تجلیل از سقایان برتر آبفای استان اصفهان 

تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت همه جانبه اقتصادی از ذوب آهن اصفهان
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