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 نماینده ولی فقیه 
در استان اصفهان:

عدم تحقق 
بودجه های 

فرهنگی از مشکالت 
عرصه فرهنگ 
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مدیرکل راه و شهرسازی 
استان  خبر داد:

رفع مشکل 
بافت های 
 حاشیه ای

 استان اصفهان

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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یک کاروان نظامی بزرگ وارد عین االسد شد
بنا بر اعالم منابع امنیتی عراق، یک کاروان نظامی بزرگ آمریکا وارد پایگاه هوایی عین االسد در استان 
االنبار شده است.به نقل از دجله نیوز، یک منبع امنیتی فاش کرد که کاروانی متشکل از بیش از ۲۰۰ 
خودرو نظامی آمریکایی به پایگاه نیروی هوایی عین االسد در استان االنبار وارد شده است.یک منبع 
امنیتی عراقی اعالم کرد یک کاروان نظامی بزرگ عصر روز دوشنبه وارد پایگاه عین االسد در منطقه 
هیت استان االنبار شده است.این کاروان قرار است پشتیبانی وسیع هوایی را برای نظامیان مستقر در 
عین االسد فراهم می کند. همزمان با ورود این کاروان نظامی بزرگ به عین االسد، هواپیما های نظامی 

نیز به سمت این پایگاه به حرکت درآمدند که به نظر می رسد در حال انتقال نیرو های نظامی بودند.

استقبال حماس از آشتی عربستان و قطر
حماس از توافق دوحه و ریاض برای بازگشایی مرزها استقبال کرد و در ادامه خواستار آغاز گسترده ترین 
گفت وگوی منطقه ای برای پایان دادن به عوامل اختالف میان کشــورهای عربی و اســالمی در منطقه 
شد.حماس، توافق عربستان سعودی و قطر برای ازســرگیری روابط دیپلماتیک و بازگشایی مرزها را و 
پیشرفت در مذاکرات آشتی میان این دو را تبریک گفت.بر اساس گزارش »قدس پرس«، حماس در بیانیه 
خود ابراز امیدواری کرد که بحران میان کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت کامل تمام شود و وحدت 
و همبستگی میان آنها به صورت کامل بازگردد.این جنبش فلسطینی در ادامه خواستار آغاز گسترده ترین 

گفت وگوی منطقه ای برای پایان دادن به عوامل اختالف میان کشورهای عربی و اسالمی در منطقه شد.

مکزیک در تالش برای اعطای پناهندگی به »آسانژ«
رییس جمهوری مکزیک اعالم کرد، گام های الزم برای اعطای پناهندگی سیاسی به موسس ویکی لیکس 
را خواهد برداشت.به گزارش آر تی، لوپز اوبرادور، رییس جمهوری مکزیک اعالم کرد، گام های الزم برای 
اعطای پناهندگی سیاسی به جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس در مکزیک را خواهد برداشت.این 
در حالی است که قاضی منطقه ای انگلیس در حکمی با استرداد جولیان آسانژ به آمریکا مخالفت کرد.

گارد ملی آمریکا در واشنگتن مستقر می شود
شهردار واشنگتن برای جلوگیری از خشونت های احتمالی حامیان ترامپ در اعتراضات، گارد ملی آمریکا 
را به کمک فرا خواند.یک مقام دفاعی که نخواست نامش فاش شود، گفت: باوزر تقاضا کرده است که 
گارد ملی از سه شنبه تا پنجشنبه در واشنگتن ،پایتخت مستقر شوند.این منبع همچنین گفت تقریبا ۳۴۰ 
عضو گارد ملی فراخوانده می شوند که حدود ۱۱۵ نفر از بروز آشوب های احتمالی در خیابان ها جلوگیری 
می کنند. این مقام افزود: این نیرو ها مسلح نخواهند شد، آن ها کنترل ترافیک و مدیریت جمعیت را به 
عهده خواهند داشت.از سوی دیگر، شهردار واشنگتن از ساکنان محلی خواست تا از مرکز شهر دور شوند 
و از درگیری با کسی که به دنبال جنگ اســت، دوری کنند. وی همچنین تاکید کرد: به معترضان اجازه 

نمی دهیم خشونت ایجاد کنند، ساکنان ما را بترسانند و یا باعث ویرانی در شهر ما شوند.

روند صلح افغانستان ادامه می یابد
»جیک سالیوان« گزینه جو بایدن رییس جمهور منتخب آمریکا برای سمت مشاور امنیت ملی آمریکا، 
در مصاحبه با سی ان ان، تلویحا توافقنامه آمریکا و طالبان را تایید کرده و گفت: این توافقنامه باعث ایجاد 
تعهداتی میان آمریکا و طالبان شده اســت.به گفته وی، آمریکا روند صلح افغانستان را همانند گذشته 
ادامه خواهد داد.جیک سالیوان گفت: زندگی صلح آمیز، باعث رسیدن همه طرف های درگیر به اهداف 
شان خواهد شد، روندی که باعث پایان درگیری در افغانستان شود و جو بایدن نیز دیپلماسی اش را در 

این راستا براساس استراتژی شورای امنیت ملی آمریکا ادامه خواهد داد  .

واکنش ها در مورد آغاز غنی سازی 20 درصدی ایران ادامه دارد؛

بازگشت کابوس در میان غربی ها

بازگشت ایران به غنی سازی ۲۰ درصدی  علیرضا کریمیان
اورانیوم، واکنش های گسترده را به دنبال 
داشته است. بر اساس اعالم سازمان انرژی اتمی کشور، غنی سازی 
۲۰ درصدی در جهت اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
دفاع از حقوق ملت ایران آغاز شده است. در همین زمینه سید عباس 
عراقچی، معاون وزیر امور خارجه  اعالم کرد تمام روال حقوقی شروع 
غنی ســازی ۲۰ درصد طی شده اســت.ضمانت اجرایی برجام، خود 
ایران است و هر وقت تشــخیص دهیم که طرف مقابل به تعهداتش 
عمل نمی کند، ماده ۳۶ این اختیــار را به ما می دهد که ایران تعهدات 
خود را جزیی و کلی متوقف کند از این رو شروع تولید هم بر اساس ان 
پی تی، هم برجام و هم پادمان جامع قانونی اســت. معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه گفت: کاربرد غنی ســازی ۲۰ درصد برای ســوخت 
رآکتور تهران است که سوخت آن همواره از خارج وارد می شد تا سال 
۸۸ که درخواست ما برای خرید اجابت نشد و در آن مقطع دستور صادر 
شد و دانشمندان ما مثل شهید شهریاری آن را ساختند و دیگرانی که 
همــکاری کردند. رآکتور تهــران مصارف تحقیقاتــی دارد و هم تولید 
رادیوداروها را انجام می دهد که نزدیک یک ملیون نفر در ایران نیازمند 
این رادیوداروها هستند و نیاز تعطیل شدنی نیست. بیش از ۴۰۰ کیلو 

مواد غنی شــده ۲۰ درصد تولید کرده بودیم؛ اما قرار شد که با اجرای 
برجام تولید آن متوقف شود. کشورهای طرف برجام اما به این اقدام 
ایران چندان روی خوشی نشان ندادند. وزارت امور خارجه چین روز 
سه شنبه در پی اعالم آغاز غنی ســازی ۲۰ درصدی اورانیوم در ایران، 

خواستار حفظ آرامش و خویشتن داری شد. 
هوا چونینگ، ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در جمع خبرنگاران 
گفت که تمامی طرف ها باید از اقداماتی که موجب تشــدید تنش ها 
می شــوند، خودداری کنند. ژاپن نیز که پیش تر تــالش کرده بود با 
میانجی گری میان ایران و آمریکا بن بست هسته ای را بر طرف کند، 
اعالم کرد درباره اعالم از ســرگیری غنی ســازی ۲۰ درصدی اورانیوم 
نگران است. کاتسونوبو کاتو، دبیر کابینه و ســخنگوی دولت ژاپن در 
جمع خبرنگاران گفت که دولت ژاپن نگرانی های شدیدی درباره این 

اقدام دارد و آن را نقض توافق هسته ای خواند. 
همچنیــن اتحادیــه اروپا بــه تصمیم ایــران برای افزایش ســطح 
غنی سازی اورانیوم که به اطالع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده 
است واکنش نشــان داد.براســاس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
اتحادیــه اروپایی مدعی شــده که این اقــدام ایران انحــراف قابل 
مالحظه ای از توافق هسته ای است. خبرگزاری  »رویترز« نیز به نقل 

 از یکی از ســخنگویان آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش کرد که
 مدیرکل آژانس در صدد اســت اعضای شــورای حکام آژانس را در 
 جریان جدیدتریــن تحوالت غنی ســازی جمهوری اســالمی ایران

 قرار دهد. 
خبرنگار یورونیوز در بروکســل در همین باره از پیتر استانو، سخنگوی 
دستگاه دیپلماســی اتحادیه اروپا پرســید که آیا آغاز غنی سازی ۲۰ 
درصدی اورانیوم با توجه به هشــدارهای پیشــین اتحادیه و رهبران 
اروپایی، به معنای پایان برجام خواهد بود؟پیتر استانو در پاسخ گفت: 
»پیش از آنکه به ســوال شــما درباره پایان برجام پاسخ بدهم، باید 
بگویم اگر به گفته دولت ایران غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم اجرایی 
شده باشــد، باید گفت که نشانه مهم و بزرگی نســبت به خروج ایران 
از تعهدات برجامی اش خواهد بود. زیر پا گذاشــتن تعهداتی که مفاد 
تعهدات عدم گسترش تسلیحات هسته ای را به چالش می کشد.«وی  
افزود: »بگذارید یادآوری بکنم که باید از برداشتن هرگامی که برجام را 
به چالش می کشد از سوی طرفین امضا کننده اجتناب کرد و همچنین 
تاکید می کنم که بارها در گذشــته تمام طرف های توافق هسته ای بر 
زنده نگاه داشــتن برجام تاکید کرده اند. توافق هسته ای تا زمانی که 

تمام طرف ها به تعهدات شان عمل کنند، زنده خواهد ماند.«

وزیر امور خارجه کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد که 
درباره شناور توقیف شده این کشــور در حال مذاکره 
با مقامات ایران و سئول است.کانگ کیونگ  وا، وزیر 
امور خارجه کره جنوبی در پی توقیف شناوری با پرچم 
این کشور توسط ایران،  گفت که به همتایانش در ایران 
واکنش نشــان داده و وزارت امور خارجه کره در حال 
مذاکره با دیپلمات ها در تهران و سئول برای حل کردن 
این مسئله است. وزیر خارجه کره جنوبی در پاسخ به 
سوالی درباره گمانه زنی ها مبنی بر اینکه تهران ممکن 
است این کشتی را در تالفی توقیف دارایی هایش در 
کره جنوبی به دلیل تحریــم های آمریکا توقیف کرده 
باشــد تاکید کرد که اولویت اول »بررسی واقعیت ها 
و اطمینان از امنیت اعضای خدمه« است. بر اساس 

این گزارش، اظهارات وزیر امور خارجه کره جنوبی در پی 
این مطرح می شود که نیروی دریایی سپاه،  به تازگی 
در اطالعیه ای اعالم کرد: شناور نفتکش کره جنوبی با 
نام تجاری هانکوک چیمی به دلیل نقض پروتکل های 
زیست محیطی توسط نیروی دریایی سپاه در خلیج 
فارس متوقف شــد.در اطالعیه نیروی دریایی سپاه 
همچنین آمده است: »این شناور از مبدأ بندر الجبیل 
عربستان ســعودی عازم بمبئی هند بود که در خلیج 
فارس به دلیل نقض پیاپی قوانین زیســت محیطی 
دریایی توقیف شد.این کشتی با پرچم کره جنوبی در 
حال تردد و حامل ۷هزار و ۲۰۰ تن اتانول بوده اســت. 
خدمه های دستگیر شده از این شناور از ملیت های کره، 
اندونزی، ویتنام و میانمار هســتند.این شناور پس از 

توقیف در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفت و پرونده آن 
برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کشور 
خواهدشد. توقیف این شناور به درخواست اداره بنادر 
و کشــتیرانی و با حکم داداستانی اســتان هرمزگان 
 در ســاعت ۱۰ صبح پانزدهم دی ماه انجام شد. گفته 
می شود روزانه حدود ۶ کشتی کره جنوبی از تنگه هرمز 
 که ۷۰ درصــد واردات نفت کره جنوبــی از آنجا تامین 

می شود، عبور می کنند.

واکنش کره جنوبی به توقیف نفتکش این کشور

هشدار جانشین نیروی قدس سپاه به »ترامپ«
جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه ممکن است در این روزهای آخر بار دیگر پوست خربزه ای زیر پای ترامپ بیندازند، گفت: اطالعاتی 
از کانال های مختلف دریافت کرده ایم که رژیم صهیونسیتی و سعودی به دنبال ایجاد بحران و تنش در منطقه هستند تا به اهداف خود دست یابند. سردار حجازی اظهار 
کرد: ممکن است در این روزهای آخر بار دیگر چنین پوست خربزه ای زیر پای ترامپ بیندازند. ترامپ اکنون درگیر انتخابات است. اگر بخواهد جنجال آفرینی کند بعید 
می دانم سیستم های اطالعاتی و نظامی داخل آمریکا هم حمایتش کنند اما، رژیم صهیونیستی و سعودی ها به دنبال این هستند که ترامپ را وارد یک ماجرا جویی کنند 
و  ممکن است او را به سمتی  سوق دهند که کار غیرعقالنی انجام بدهد.وی خاطرنشان کرد: سیاست های دولت جدید آمریکا مورد پذیرش سعودی ها نیست. جانشین 
نیروی قدس سپاه افزود:  نمی دانم یک منافق یا دشمن، اطالعاتی به دشمن داده و آنها را به کانال یا مجرایی هدایت کرده که تصمیمات اشتباه بگیرند. نیروهای نظامی 
جمهوری اسالمی ایران آماده و هشیار هستند و تمام تحرکات را رصد می کنند. این شــلوغ کاری ها در منطقه نوعی ماجراجویی و  بحران سازی است. مراقب باشند 
خودشان و طرفداران شان را دچار مشکل نکنند.سردار حجازی در ادامه سخنانش گفت:یکی از ویژگی هایی که برای سردار دل ها گفته شده این است که مردم به او عالقه 
داشتند. محبوب دل ها بود و تشییع پیکر پاکش باشکوه و بی سابقه برگزار شد. این تشییع پیکر نبود بلکه نوعی رفراندوم برای تایید خط مقاومت بود. سردار حجازی 
گفت: حاج قاسم مردم را از صمیم قلب دوست داشتند. مردم ما فهیم و بصیر هستند، آنها شعور سیاسی باالیی دارند و اگر نسبت به کسی محبت دارند بی دلیل نیست. 

ما باید  تالش صادقانه و خدمت مخلصانه داشته باشیم.

خبر روز

وز عکس ر

 درگیری پلیس
  با دانشجویان

 در ترکیه
پلیس ترکیه با دانشــجویان 
معترض در این کشــور درگیر 
شد. آنها به انتصاب یک رییس 
دانشگاه از سوی»رجب طیب  
اردوغان«رییس جمهور ترکیه  
اعتراض دارند و ایــن روند را 

غیردموکراتیک می دانند.

وزیر حمل و نقل عراق: 

یک خبرچین، اطالعات شهید سلیمانی را لو داده بود
وزیر حمل و نقل عراق فاش کرد که یک خبرچین اطالعات مربوط به تحرکات سردار سپهبد شهید 
»حاج قاسم سلیمانی« فرمانده پیشین نیروی قدس و شهید »حاج ابومهدی المهندس« معاون 
پیشین سازمان الحشد الشعبی عراق را لو داده بود.»ناصر الشبلی« وزیر حمل و نقل عراق در گفت 
وگو با شبکه تلویزیونی »الفرات نیوز« درباره جنایت ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و شــهید حاج ابومهدی المهندس گفت که آسمان عراق به طور کامل توســط نهاد هوانوردی عراق 
مدیریت می شود و هیچ هواپیمایی حتی از نوع پهپاد مجاز به ورود به آسمان کشور بدون کسب اجازه 
از بخش نظارت پروازی نیســت.وی گفت که رادار غیر نظامی امکان رهگیری هواپیماهای نظامی 
را ندارد و این جنایت با یک پهپاد انجام شد.شبلی افزود : یک خبرچین اطالعات سری مربوط به 

تحرکات فرماندهان شهید و همراهانش را هنگام خروج از سوریه و عراق لو داده بود.

ارسال پرونده هواپیمای اوکراینی به دادگاه تا پایان ماه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســوالی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: در این پرونده 
در دو بخش اقدامات خوبی انجام شده  که یکی پرداخت غرامت است و دیگری رسیدگی قضایی 
است. اسماعیلی ادامه داد:  بالفاصله پرونده تشــکیل و تحقیقات مفصل انجام شد و نهایتا چون 
نیازمند این بودیم که جعبه سیاه بازخوانی شود با هماهنگی های انجام شده جعبه سیاه بازخوانی 
شد و اطالعات جعبه سیاه در اختیار بازپرس قرار گرفت. تحقیقات این پرونده تکمیل شده و شاید 

تا پایان ماه جاری به دادگاه ارسال شود.

آمریکا معافیت عراق از تحریم های ایران را تمدید کرد
یک مسئول عراقی گفت که واشنگتن معافیت های این کشور از تحریم های ایران برای خرید انرژی را به 
مدت سه ماه تمدید کرده است.به گزارش السومریه نیوز، یک مسئول عراقی در گفت وگو با خبرگزاری 
»فرانس پرس« اعالم کرده که آمریکا معافیت عراق از تحریم های ایران در بخش انرژی را به مدت ۳ ماه 
تمدید کرده است.این مسئول که خواستار عدم فاش شدن نامش شده است، تاکید کرد: این معافیت 
نسبت به معافیت های قبلی زمان بیشتری دارد و نتیجه »مذاکرات طوالنی« بوده است.بر اساس این 
گزارش، واشنگتن در مرحله آخر معافیت های عراق در بخش انرژی را به مدت ۴۵ روز تمدید کرده بود.

تصویربرداری پهپاد های ایرانی از تعامالت نیرو های 
آمریکایی با داعش

معاون هماهنگ کننده نیروی قدس سپاه با اشــاره به همکاری های نظامیان تروریست آمریکا با 
داعش، گفت: زمانی که عملیات های نیرو های مقاومت در عراق و سوریه علیه داعش شروع شد، 
آمریکا فرماندهان داعش را از منطقه بوکمال و موصل فراری می دادند و ما این را از طریق پهپاد ها 
می دیدیم.سردار »محمدرضا فالح زاده« افزود:  زمانی که عملیات رزمنده ها توسط حشدالشعبی، 
نیرو های قهرمان ارتش سوریه، فاطمیون، زینبیون و حزب ا... در عراق و سوریه علیه داعش شروع 
شد، آن ها فرماندهان داعش را از منطقه بوکمال و موصل فراری می دادند و ما این را از طریق پهپاد ها 
می دیدیم که با هلیکوپتر ها این فرماندهان داعش را ســوار می کردند و می بردند.فالح زاده تاکید 
کرد: ضمن اینکه داعش را ســازماندهی و راه اندازی کردند و به جان کشــور های منطقه انداختند، 
این ها را فراری می دادند و کسی که سیطره داعش را تمام کرد تدبیر رهبر معظم انقالب و فرماندهی 
میدانی حاج قاسم ســلیمانی بود. وی با بیان اینکه ممکن است االن هم داعش باشد و کما اینکه 
هست، تصریح کرد: داعش تفکر وهابیت نوگراست و االن در عراق و سوریه و افغانستان و کشور های 

آفریقایی است و تفکری برگرفته از تفکرات ابن تیمیه دارد.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 انحرافات قانونی
 دولت زیاداست

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه دولت نتوانسته 
سیاســت های کلی نظــام را اجرایی کند، 
گفــت: انحرافــات قانونی دولــت زیاد 
است.غالمحســین رضوانــی در رابطه با 
انطباق اقدامات دولت با سیاســت های 
کلی نظام ابالغ شده از سوی مقام معظم 
رهبری اظهــار داشــت: در رابطــه با این 
موضوع نظرات متفاوت اســت و ادعاها 
نیز طیف گسترده ای را شــامل می شود. 
ممکن است کسی دوســت داشته باشد 
بگویــد دولــت ۱۰۰ درصد در اجــرای این 
سیاســت ها موفق بوده و یا کسی دوست 
 داشته باشد بگوید صفر درصد هم توفیق 
نداشــته اســت.وی عنوان کرد: نکته ای 
که وجود دارد این اســت که بهتر اســت 
از جاهایی شــروع کنیم که انــدازه گیری 
شده و اندازه گیری آن کمی است نه صرفا 
بحث های کیفی، تا ببینیم دولت در انجام 
این موارد موفق بوده یا نبوده اســت و آن 
جاهایی که اندازه گیری شــده و صحبت 
از عدد و رقم اســت را مورد بررســی قرار 
دهیم.رضوانی گفــت: وقتی گزارش های 
تفریغ بودجه را می بینید انحرافات دولت 
از این مصوبات کامال مشهود است. در این 
گزارش ها آمده که کدام مصوبات اجرا شده 
و کدام یک اجرا نشده و یا کمتر اجرا شده 
است.وی خاطرنشان کرد: برای اینکه در 
این زمینه قضاوت درستی داشته باشیم 
باید به گزارش های مرکز آمار، که از طرف 
دولت رســمیت دارد یا گزارش های بانک 
مرکزی، رجوع کنیم چراکه این گزارش ها 
دیگر قابل انکار نیست. برای مثال افزایش 
تورم که به معنای کاهش قدرت پول ملی 
است، یا افزایش مداوم ضریب جینی در 
طول دوران تصدی دولت اول و دوم آقای 
روحانی، هیچ زمانی نبوده که کاهش پیدا 

کند یا تثبیت شود.

 
ژاپن نیز که پیش تر تالش کرده بود با میانجی گری 
میان ایران و آمریکا بن بست هسته ای را بر طرف 
کند، اعالم کرد درباره اعالم از سرگیری غنی سازی 20 

درصدی اورانیوم نگران است

بین الملل
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مدیرکل راه و شهرسازی استان  خبر داد:

رفع مشکل بافت های حاشیه ای استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: چشم اندازها، راهبردها و راهکارهای رفع مشکالت 
بافت های حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی اســتان اصفهان در دستور کار این اداره کل قرار 
دارد و تا کنون اقدامات متنوعی در این راستا به عمل آمده اســت.علیرضا قاری قرآن، اظهار کرد: 
این اداره کل در سطح استان اصفهان فعالیت های متنوعی را جهت توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررســمی انجام داده اســت که از جملــه آن می توان به اقدامات انجام شــده در شهرســتان 
خمینی شهر شامل احداث پایگاه سالمت پروین اعتصامی در محله جوی آباد و سالن اجتماعات 
آموزش بهداشت عمومی در محله قرطمان این شهرستان اشاره کرد. وی ادامه داد: این اداره کل در 
راستای ساماندهی بافت های حاشیه ای استان اصفهان برای معابر محالت حاشیه نشین )زینبیه 
و دارک، ارزنان، حصه شمالی و جنوبی( در شهرستان اصفهان، )محالت قشقایی، خمینی آباد و 
طالقانی( در شهرستان شهرضا، )محالت جوی آباد، وازیچه و قرطمان( در شهرستان خمینی شهر، 
عملیات آسفالت ریزی به میزان تقریبی ۲۰۰۰۰ تن را اجرا کرده است. قاری قرآن گفت: برای احداث 
اورژانس اجتماعی پیگیری های ویژه ای جهت اخذ مجوز کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری 
و شهرســازی به منظور تغییر کاربری زمین کشاورزی واقع در میدان جوان منطقه حصه و ابتدای 

جاده جلوان )عاشق اصفهانی( در شهرستان اصفهان به عمل آمد.

مدیر شرکت توزیع برق استان هشدار داد:
قطعی برق اصفهان در صورت عدم صرفه جویی

مدیر شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: مصرف برق نسبت به سال گذشته در سطح استان 
به طور متوسط میان ۲.۵ الی ۳.۵ درصد رشد داشته است؛ برآورد ما این است که حدود ۱۵ درصد 
مشترکین کم مصرف، مشمول تخفیف صد در صدی شده اند.حمید عالقه مندان اظهار کرد: تاکنون در 
استان اصفهان و شهرستان اصفهان، قطعی برق نداشتیم ولی تعدادی از استان های کشور که بیشتر 
شامل نواحی شمالی کشور هستند، مشکل کمبود برق به دلیل کمبود گاز نیروگاه را داشته اند.مدیر 
شرکت توزیع برق استان اصفهان در ادامه بیان کرد: در اصفهان تا به این لحظه، قطعی برق نداشتیم 
و اگر صرفه جویی نکنیم، ممکن است شــامل حال ما نیز بشود.وی در خصوص نحوه صرفه جویی 
در زمستان و تابستان گفت: در تابستان مشکل فقط پیک مصرف است و می گوییم در طول روز که 
هوا گرم است، صرفه جویی کنید؛ ولی در زمستان چون مشکل سوخت نیروگاه نیز وجود دارد، این 
صرفه جویی باید در طول شبانه روز در میزان مصرف باشــد، اگر بتوانیم به طور متوسط ۵ درصد در 

مصارف مان صرفه جویی کنیم مشکلی برای تامین روشنایی نخواهیم داشت.

محتکر تخم مرغ در اصفهان شناسایی شد
مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: محتکــر تخم مرغ در اصفهان شناســایی و 
به پرداخــت ۳۷۲ میلیون تومان جریمــه نقدی محکوم شــد.غالمرضا صالحی بــا بیان اینکه 
رویکرد ســازمان تعزیرات نظارت و کنترل بر روند فعالیت بازار و نرخ های عرضه کاالست، اظهار 
داشــت: در این زمینه در هر فصل بــا توجه به پررنگ شــدن نقش محصوالت در ســبد غذایی 
خانوار ورود جدی تری داریــم.وی با بیان اینکه طی چند ماه اخیر نوســانات بــازار مرغ و تخم 
مرغ مشــکالت زیادی را برای شــهروندان ایجاد کرده اســت، اضافه کرد: برای این امر تشدید 
نظارت و بازرســی در این بازار انجام شــد.مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان با بیان 
اینکه کمبود این محصــوالت در بــازار و افزایش خودســرانه قیمت ها در بازار محســوس بود، 
افزود: در این زمینه در بحث تخم مرغ چهار پرونده در درست بررســی قرار گرفت که یکی از این 
 پرونده ها که در خصوص احتکار تخم مرغ بــود به پرداخت ۳۷۲ میلیــون تومان جریمه نقدی

 محکوم شد.

   صادرات مازوت از خوش بینی وزیر نفت تا هشدارهای چندین ساله مسئوالن؛

چاله مازوت برای دولت

ایران، مازوت را در کــدام بازار به فروش  مرضیه محب رسول
می رساند؟ این سوالی است که بسیاری 
از خود پس از اظهار نظر زنگنه پرسیدند. وزیر نفت اعالم کرده است که 
ایران هیچ محدودیتــی برای فروش مازوت ندارد. این ســخنان در 
واکنش به اعتراضات و گمانه زنی ها در مورد انباشت مازوت درنیروگاه 
های کشور و عدم توان برای فروش و ناچار بودن دولت برای مصرف 

داخلی این فرآورده نفتی عنوان شده است . 
زنگنه اما اعالم کرده تمام حجم مازوت را در تابســتان فروخته ایم و 
اکنون اگر استفاده می شود یا نمی فروشیم، چون نمی خواهیم. حاال 
این سوال مطرح می شود  که اگر ایران توانسته مازوت خود را بفروشد 
پس چرا بیش از سه سال اســت که مسئوالن از نمایندگان مجلس تا 
مدیران شــرکت ملی پاالیش و پخش خبر از ناتوانی کشــور در زمینه 
فروش مازوت صحبت می کنند؟ حتی اگر این سخنان را هم نادیده 
بگیریم دقیقا مشــتری های ایران چه گروه هایی هستند؟ آن هم با 
ممنوعیت جهانی اســتفاده از مازوت در سوخت کشتی ها که در واقع 
اصلی ترین مشتریان مازوت ایران بودند.مازوت یا نفت کوره  یکی از 
هیدروکربن های نفتی اســت که در مراحل پاالیش نفت خام پس از 

نفتا و بنزین و نفت سفید به دست می آید و  چون سیاه رنگ است به 
نام نفت سیاه نیز خوانده می شود.

 این مــاده ارزان ترین ماده ســوختنی برای کوره هــا، حمام ها و تنور 
نانوایی ها و موتور های دیزلی و برخی نیروگاه هاســت.دو ســال قبل  
مدیرکل خاورمیانه موسسه مشــاوران بازار نفت و گاز  FGE هشدار 
داده بود که نفت کوره تولیدی در ایران با گوگرد باالست و طی دو، سه 
سال اخیر، مازاد عجیب وغریبی به واسطه جایگزینی نفت طبیعی در 

نیروگاه ها به جای نفت کوره  )مازوت( پیدا کرده است.
 به گفته وی، ایران شاید ٣٠٠، ٤٠٠ هزار بشــکه در روز مازاد نفت کوره 
خود را صادر می کند که کیفیت آن بســیار پایین است و از اول ژانویه 
٢٠٢٠ هیچ کشتی ای در هیچ آبی اجازه ندارد این سوخت را بسوزاند؛ 

پیش بینی که با شرایط و اوضاع احوال امروز ایران همخوانی دارد.
 برخی ازکارشناسان در ســال های اخیر همواره هشدار می دادند که 
وزارت نفت باید به جای تولید مازوت به دلیل اعمال محدودیت های 
مصرف جهانی این ســوخت به دلیل آالیندگی باال به سمت تولیدات 
دیگر و به روز رسانی پاالیشگاه ها برود. سال گذشته با منع استفاده از 
مازوت در خطوط کشتیرانی کارشناسان اعالم کردند اگر کشور تصمیم 

بگیرد به سرعت پاالیشگاه ها را ارتقا دهد، نمی تواند همه این نفت کوره 
با گوگرد باال را از بین ببرد یا گوگرد آن را کم کند. بر این اســاس ارتقای 
پاالیشگاه ها و نیروگاه ها نیاز به برنامه مدون و تخصیص منابع مالی 
دارد که ظاهرا تا امروز خبری از آنها نیســت. ســال قبل نمایندگان از 
وزیر نفت ســوال کردند که ایران در روز چقدر مازوت تولید می کند و 
آن را چطور می فروشــد؟ وزیر نفت اما از جواب دادن به این ســوال 
طفره رفت و آن را مسکوت گذاشــت در آن زمان اعالم شد که بیش از 
سه و نیم میلیون بشکه مازوت ما، دیگر خریداری نخواهد داشت اما 
وزارت نفت ترجیح داد اظهار نظری در ایــن زمینه انجام ندهد و حاال 
که انگشــت اتهام به ســمت این وزارتخانه و نهادهــای زیر مجموعه 
 آن گرفته شــده، زنگنه مدعی فروش تمام و کمــال تولیدات مازوت

 ایران است.
 انکار این روزها پر کاربرد ترین حربه دولتی ها برای شانه خالی کردن 
از زیر بار مسئولیت هایشان است. این قسمت ماجرا اما به راحتی کنار 
گذاشته نمی شود اگر مردم با گرانی از خیر مصرف روغن و مرغ و تخم 
مرغ بگذرند؛ اما نمی توانند با اهمال کاری دولت، از سر هوای رایگانی 

که داشتند هم به راحتی گذر  کنند.

مدیرکل دفتر امور بانــوان و خانواده اســتانداری 
اصفهان گفت: ســه هزار نفر از زنان روســتایی این 
استان در سال جاری آموزش های طرح نوین تولید 
محصوالت استاندارد کشاورزی را فرا گرفتند.شادی 
فضلی افزود: در این آموزش هــا توجه ویژه ای به 
زنان بدسرپرست، سرپرســت خانوار، بهبودیافته 
آسیب های اجتماعی و معلول شده است.وی ادامه 
داد: همچنیــن ۱۲ طرح آمــوزش و ترویج  تولید و 
مصرف محصول گواهی شــده و استاندارد با تاکید 

بر توان افزایی جوامع محلی ویژه زنان روستایی در 
سال جاری در دست اقدام است.به گفته وی، پایین 
بودن میزان مواد سمی، فلزات سنگین و آالینده ها 
از مهمترین ویژگی این محصوالت است که شامل 
گالبی، زرشــک، زعفران و ســیب زمینی در استان 
کشت می شود و تاکنون در این زمینه دستاوردهای 
خوبی حاصل شده است.  مدیرکل دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداری اصفهان افزود: توسعه مشاغل 
خانگی و فعالیت اقتصادی مشارکت  محور، توسعه 
اشــتغال زنان روســتایی و پرداخت تسهیالت از 
برنامه های دولت در حمایت و توسعه اشتغال بانوان 
اســت.وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم 
انقالب اسالمی توجه به نقش زنان در توسعه کشور 

از جمله توسعه اقتصادی و حمایت از ایجاد اشتغال 
برای بانوان اســت، گفت: طرح آموزشی و اشتغال 
زایی برای زنان روســتایی و دختران معلول توسط 
سازمان بهزیستی استان درحال اجراست که عالوه 
بر آموزش، فروش محصوالت نیز در آن مورد توجه 
قرار گرفته اســت.وی اضافه کرد: ۴۶۰ نفر از بانوان 
واجد شرایط در طرح های مشاغل خانگی از جمله 
طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار 
در اصفهان شناسایی شــده و در فرآیند آموزش و 
اشتغال قرار گرفته اند.فضلی خاطرنشان کرد: ۲۸۰ 
نفر تا کنون در طرح توانمندســازی و مهارت آموزی 
زنان سرپرست خانوار ساکن مناطق حاشیه نشین، 

شناسایی و در فرآیند آموزش قرار دارند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری:

3 هزار زن روستایی اصفهانی، طرح نوین تولیدات کشاورزی را فرا گرفتند

خبر روز

 سال گذشته با منع استفاده از مازوت در خطوط 
گر کشور تصمیم  کشتیرانی کارشناسان اعالم کردند ا
بگیرد به سرعت پاالیشگاه ها را ارتقا دهد، نمی تواند همه 
این نفت کوره با گوگرد باال را از بین ببرد یا گوگرد آن را کم 

کند

کاشان، بزرگ ترین قطب تولیدکننده ماهیان زینتی در کشور 
سرپرست جهاد کشاورزی کاشان گفت: کاشان بزرگ ترین قطب تولیدکننده ماهیان زینتی در سطح کشور 
است.رضا مظلومی با اشاره به لزوم توسعه صنایع کشاورزی و اهمیت آن در اشتغال زایی و تقویت بنیان 
اقتصادی خانواده ها اظهار داشت: یکی از 
حوزه های صنعت کشاورزی که در کاشان 
فعال است و درآمدزایی از آن با مشارکت 
تمام اعضای خانواده انجام می شود، تولید 
ماهیان زینتی اســت.وی با بیــان اینکه 
کاشــان ســاالنه ۴۰ میلیون قطعه ماهی 
زینتی تولید می کند، ابراز داشــت: کاشان 
بزرگ تریــن قطب تولیدکننــده ماهیان 
زینتی در سطح کشــور است.سرپرست 
جهاد کشــاورزی کاشــان از تولید حدود 
ساالنه ۲۵۰ میلیون قطعه ماهیان زینتی در کشور خبر داد و تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد تولید ماهیان 
زینتی استان اصفهان در کاشان است که عالوه بر تامین بازار داخلی بخشی از آن به کشورهای دیگر نیز 

صادر می شود.

ساخت بند خاکی کلیزه در نایین آغاز شد
عملیات ســاختمانی بند خاکی کلیزه روز ســه شــنبه با ظرفیت ۷۰ هزار متر مکعب در محله محمدیه 
شهرســتان نایین آغاز شــد.ابوطالب امینی، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان اصفهان گفت که برای ساخت این بند خاکی به طول ۲۵۰ متر و ارتفاع ۸ متر، ۳۰ هزار متر مکعب 
خاکبرداری می شود. وی افزود: این سد در محله  محمدیه در ۲ کیلومتری نایین و با اعتبار اولیه ۱۳ میلیارد 
ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی احداث خواهد شد. معاون آبخیز داری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیز داری استان اصفهان افزود: با اجرای این طرح زمینه تقویت آب های سفره های زیر زمینی و قنوات 
فراهم می شــود.وی افزود: پیش از این یک بند خاکی به منظور جمع آوری آب های سطحی در محل 
ساخته شده بود؛ اما با درخواســت های مکرر اهالی محله محمدیه مبنی بر لزوم بازسازی و یا مقاوم 
سازی بند خاکی که در سال های گذشته چندین مرتبه دچار خسارت شده بود  و در پی آن بر اساس انجام 

مطالعات کارشناسی مقرر شد، این بند خاکی به صورت علمی و اساسی ساخته شود.

معاون سیاسی  و امنیتی فرماندار خور و بیابانک:
اشتغال پایدار، مستلزم حضور فعال بخش خصوصی  است

معاون سیاسی  و امنیتی فرماندار خور و بیابانک گفت: ارائه تسهیالت مالی با بهره کم، تفویض اختیار 
به مدیران محلی وایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، زمینه ساز توسعه صنعت و 
اشتغال پایدار در این منطقه اســت.مرتضی محبی افزود: هر چند تاکنون اقدامات خوبی در ابعاد 
مختلف زیرساختی، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در شهرســتان خور و بیابانک انجام شده؛ اما 
اولویت بندی نیازهای اصلی برای تکمیل طرح ها و رسیدن به توسعه پایدار ضروری است.وی گفت: 
اقداماتی که تاکنون در زمینه تکمیل زیرساخت ها و اشتغال نیازمند تمرکز بیشتر است براساس مدل 
توسعه ای خاص وزارت کشور دنبال می شود. وی ادامه داد: برای توسعه معدنی در این شهرستان  
مجوز اکتشاف ۱۳ پهنه معدنی صادر شده و  برنامه بلند مدت  نیز برای فرآوری سنگ صورت گرفته 
است.محبی با بیان اینکه راه های این شهرستان از استانداردهای الزم برخوردار نیست، گفت: هنوز 
جاده های این شهرستان ۲ بانده نیست  و ضروری است با تامین اعتبار الزم این طرح که از اولویت 
های شهرستان خور و بیابانک است ، اجرا شــود.محبی خاطرنشان کرد: شهرستان خور و بیابانک 

دارای ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی است و جاده های حادثه آفرین است.

کافه اقتصاد

شورای میراب های زاینده رود خواستار توقف طرح بن- بروجن شداخبار
نمایندگان صنف کشاورزان اصفهان و شورای میراب های زاینده رود در ادامه پویش هفتگی »دوشــنبه های آبی« در اعتراض به بارگذاری ۴۲ طرح توسعه ای و 
پیشــروی طرح انتقال آب بن_ بروجن در محل اجرای این طرح ها در جوار زاینده رود گردهم آمدند.نمایندگان صنف کشــاورزان اصفهان و شورای میراب های 
زاینده رود در ادامه پویش دوشــنبه های آبی، ۱۵ دی ماه در محل اجرای طرح بن_بروجن و تونل گالب گردهم آمدند تا صدای نارضایتی خود را نســبت به این 
پروژه های انتقال آب، بارگذاری ۴۲ طرح های توسعه ای باالدست رودخانه و برداشت غیرمجاز آب از حوضه کم آب زاینده رود به گوش مسئوالن امر برسانند. در 
گردهمایی اخیر ده ها تن از اعضای شورای میراب زاینده رود و نمایندگان کشاورزان اصفهان شرکت کردند.محمود کریمی، نماینده کشاورزان شرق اصفهان که در 
گردهمایی شورای میراب ها در محل اجرای طرح انتقال آب بن_بروجن حضور داشت، گفت: به تازگی باخبر شدیم که ایستگاه پمپاژ آب طرح بن_بروجن برای 
انعقاد قرارداد و اجرا به مزایده گذاشته شده اســت و برای آن بودجه اختصاص داده اند، از این رو در راستای تجمع دوشنبه های آبی اعضای شورای میراب های 
زاینده رود در اعتراض به این تصمیم در محل اجرای طرح گرد هم آمدند.وی یادآور شد: کشاورزان اصفهان سال گذشته نیز محل لوله گذاری طرح بن_بروجن را 

با خاک پر کردند، در بازدید اخیر  مشاهده کردیم که وضعیت لوله گذاری تا همان محلی که با خاک پر شده، تغییری نکرده است. 

شخم زدن 
زمین های سنگالخ 

با گاو آهن
کشاورزان بخش چلو به خاطر 
ناهمواری و صعب العبور بون 
منطقه چلو مجبورند به روش 
ســنتی و با اســتفاده از قاطر 
ســنگالخ  های زمین را شخم 
بزنند و این زمیــن ها را برای 

کشاورزی آماده کنند.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی:

کاهش کسری بودجه 
دولت در دستورکار 

مجلس قرار دارد
سخنگوی کمیســیون اقتصادی و صنعت 
مجلس گفت: آســان ترین کار برای دولت 
افزایش نقدینگی است؛ اما سعی داریم در 
بودجه سال آینده کسری بودجه را کاهش 
دهیم تا گرانی های امســال تکرار نشــود.

مهدی طغیانی اظهار داشت: بخشی از این 
وضعیت نیز به دلیل عدم اهتمام مجلس در 
دوره های قبل نسبت به اصالح قوانینی مانند 
قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده که مدت 
آن به سر رسیده است.وی با تاکید بر اینکه 
نمی تــوان در مقابل بهمن تــورم به صورت 
موردی با گرانی یک یــا دو کاال برخورد کرد، 
ادامه داد: آنچه باید مورد توجه باشد ریشه 
یابی و برخورد با عوامل اصلی گرانی اســت 
هرچند ایــن نکته منافاتی بــا برخوردهای 
قاطعانه دستگاه های نظارتی با گران فروشی 
و احتکار ندارد؛ اما ریشه ها به مراتب مهم تر و 
تاثیرگذارتر هستند.نماینده اصفهان با بیان 
اینکه نوســانات نرخ ارز یکی از اصلی ترین 
ریشه های گرانی در کشور است، ابراز داشت: 
نرخ ارز در کشور نســبت به میانگین سال 
قبل دو برابر شــد درحالی که معقوالنه این 
بود که نرخ ارز نسبت به سال قبل ۳۰ درصد 
افزایش یابــد.وی با بیان اینکــه افزایش 
قیمت ارز با کاهــش ۴۰ درصدی صادرات 
غیرنفتی در ۶ ماه اول سال ارتباط مستقیم 
دارد، اضافه کرد: حتــی در خردادماه وقتی 
مســئوالن گزارش می دادنــد ترس جدی 
بین تک تک کارشناسان به وجود آمده بود 
چرا که میزان ذخایر ارزی ما بســیار ناچیز 
بود.طغیانی بــا بیان اینکه بــا تالش های 
صورت گرفته و ارائه راهکارهایی برای تسهیل 
صادرات توانستیم این بحران را پشت سر 
بگذاریم، ادامه داد: البته باید توجه داشت 
که هنوز با میزان مطلوبی که بتواند پایداری و 

ثبات ارزی محقق کند، فاصله داریم.
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مدیر کل فرهگ و ارشاد اسالمی استان چهار محال و بختیاری:

تنوع قومیتی زمینه اجرای برنامه های فرهنگی جذاب برای مردم را فراهم می کند

طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهار محال و 
بختیاری روح ا... غیبی پور به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان کوهرنگ با حضور امام جمعه و  فرماندار شهرستان  و 
ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و بهنام محمدی، 
معاون توسعه و مدیریت منابع اداره کل  در محل سالن جلسات  فرمانداری 
شهرستان کوهرنگ معرفی شــد.فرماندار شهرستان کوهرنگ در جلسه 
تودیع و معارفه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان با اشاره به 
اینکه شهرستان کوهرنگ  از شهرستان های دارای ظرفیت ها ی طبیعی و 
گردشگری  و فرهنگی  استان چهارمحال و بختیاری است، افزود : حوزه 
فرهنگ حوزه گسترده  و درعین حال حساس و تاثیر گذار است که می طلبد 
مسئولینی  که در این حوزه قصد خدمت دارند با تدبیر  و تالش  مضاعف 
در این عرصه ورود کنند و نظارت بر فعالیت های فرهنگی هنری را نیز مد 
نظر قراردهند تا شاهد ارتقای شاخص های فرهنگی در شهرستان باشیم.

مرتضی زمانپور افزود:امید است  با کمک مردم به ویژه اصحاب فرهنگ 
و هنر استان و شهرستان و هرآن کس که دغدغه فرهنگ را دارد به اهداف 
مورد نظر فرهنگی هنری و ارتقا این حوزه در سطح شهرستان دست یابیم. 
ابراهیم شریفی،  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  با گرامیداشت 
ایام دهه بصیرت ، سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
شهدای مقاومت وچهلمین روز شهادت دکتر محسن فخری زاده و تسلیت 

رحلت عالم ربانی مصباح یزدی ضمن اشاره به توجه به خرده فرهنگ ها 
افزود : وجود اقــوام مختلف با خرده فرهنگ  ها و آداب و رســوم خاص 
خود سبب تنوع فرهنگی شده و این موضوع در تقویت فرهنگ استان و 
برطرف کردن مسائل و معضالت فرهنگی  از اهمیت باالیی برخوردار است.

شریفی افزود : این تنوع قومیتی با خرده فرهنگ  های مختلف می تواند 
بســتر اجرای برنامه های فرهنگی جذاب و متنوع برای مردم شود و بی 
شک باید از چنین ظرفیتی در تقویت فرهنگ و اموراجتماعی  این مرز و بوم 
بهره گرفت . استان  با توجه به دربرگیری سه قوم فارس، ترک و بختیاری 
دارای فرهنگ و هنر اصیل و بومی است و این می طلبد در خصوص تقویت 
و جلوگیری از منســوخ شدن آداب و رســوم این اقوام تالش شود.وی، 
اولویت بندی ابعاد و مولفه های فرهنگــی- اجتماعی موثر بر مدیریت 
و کاهش معضالت فرهنگی را مهم دانســت و افــزود : نظم اجتماعی، 
اخالق و وحدت و انسجام مهم ترین ابعاد، و شجاعت، فداکاری، توجه به 
خودسازی، مسئولیت پذیری، فرهنگ جهادی از مهم ترین مولفه های 
فرهنگی- اجتماعی موثر بر تحقق مدیریت جهادی فعالیت های  فرهنگی  
و رفع معضالت در جامعه محسوب می شوند  و جشنواره آوا ها و  نواها و 
شعرعامیانه کوهرنگ نیز احیا می شود.وی ضمن قدردانی از تالش های 
محسن یوسفی،  رییس قبلی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
کوهرنگ اظهار امیداری کرد که سرپرست جدید و توانمند این اداره با همتی  

مضاعف و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی هنری شهرستان در جهت 
خدمت به فرهنگ و هنر و رسانه و فعالیت های قرآنی شهرستان تالش  
کند . حجت االسالم والمسلمین سعید  حسین پور،امام جمعه شهرستان 
کوهرنگ نیز در جلسه تودیع و معارفه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان با اشاره به اینکه شهرســتان کوهرنگ از شهرستان های دارای 
استعدادهای طبیعی وفرهنگی مذهبی اســتان چهارمحال و بختیاری 
اســت بر اهمیت و اجرای فعالیت های  فرهنگی مذهبی  و کتابخوانی و 
توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی  ، جشنواره رضوی ، بر لزوم مشارکت 
مردم شهرستان در این برنامه ها  تاکید کرد. بهنام محمدی، معاون توسعه 
، مدیریت و منابع  فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان نیز دراین جلسه بر 
تعامل هرچه بیشتر مسئول کارشناسان و کارکنان فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان کوهرنگ  با اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان در جهت پیشرفت 
امور تاکید کرد . روح ا... غیبی، سرپرست جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان کوهرنگ هم در این جلسه  افزایش توجه به فضای مجازی که 
در زمان حاضر از حساسیت و ویژگی خاصی برخوردار است ، را مورد تاکید 
قرار داد و گفت: هنرمندان در حوزه رسانه و فرهنگ می توانند با تولید محتوا 
تالش  ویژه در این زمینه داشته باشــند .در پایان این مراسم از محسن 
یوسفی   تقدیر  و روح ا...غیبی پور  به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی شهرستان کوهرنگ معرفی ومنصوب شد. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 پرداخت تسهیالت ۵00 میلیون ریالی
 به منظور ایجاد اشتغال پایدار

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در سفر به دهستان دیناران شهرستان اردل اظهار 
داشت: در راستای ایجاد اشتغال پایدار در حوزه کشاورزی با همکاری بنیاد برکت آمادگی ارائه تسهیالت 
۵۰۰ میلیون ریالی وجود دارد.عطاءا...ابراهیمی افزود: با توجه به پتانسیل این منطقه در حوزه توسعه 
باغات به خصوص باغات گردو، تامین نهال نیز در دستور کار قرار دارد.ابراهیمی به اجرای طرح پمپاژ آب 
در منطقه دنگان اشاره و اضافه کرد: برای اجرای این طرح یک میلیارد ریال هزینه شده است.وی ادامه 
داد: برای توسعه بخش کشاورزی دو مورد احداث کانال با اعتباری بیش از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال 
و همچنین اجرای طرح آبیاری تحت قشار در چمشه سلیمان و احداث استخر و انتقال برق در دستور کار 
قرار دارد.ابراهیمی گفت: با اجرای طرح آبیاری تحت فشار ۲۲۰ هکتار اراضی این منطقه تحت پوشش 

آبیاری نوین قرار می گیرد که برای اجرای این طرح ۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 احراز هویت ۸۵ درصد دانش آموزان استان
 در شبکه شاد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری در سفر به دیناران شهرستان اردل و در شورای 
آموزش و پرورش با اشاره به مجازی شدن آموزش به دلیل شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: تاکنون 
۸۵ درصد دانش آموزان استان در شبکه شاد احراز هویت شدند.مرتضی باللی  افزود: در شهرستان اردل 
طبق آمار از ۱۷۱ آموزشگاه فعال ۱۰۲ آموزشگاه به شبکه ملی اطالعات متصل هستند که از این تعداد ۴۴ 
مدرسه شهری و ۵۸ مدرسه روستایی است و به مدت دو سال به میزان ۳۰ گیگ ترافیک رایگان به این 
مدارس اختصاص داده شده است.باللی با تاکید بر اینکه اتصال مابقی مدارس در دستور کار قرار دارد 
اضافه کرد: تا پایان اسفندماه مابقی مدارس این شهرستان به این شبکه متصل خواهند شد.وی کمبود 
تجهیزات را مهم ترین مشکل در استان عنوان کرد و افزود: شش استان در کشور از تجهیزاتی استفاده 
می کنند که به دلیل تحریم ها، این تجهیزات وارد کشور نمی شود و پیش بینی شده تا دهه فجر امسال 
۵۰ فناوری برای استان تامین شود.باللی گفت: برای افزایش پهنای باند این شهرستان با اپراتور همراه 

اول و مرکز مخابرات هماهنگی شده که فیبر نوری روستا های این شهرستان انجام شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری 700 میلیمتر کسری بارش دارد
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شکل گیری خشکسالی در این استان طی ۱۲ سال 
اخیر گفت: این خشکسالی متوالی استان را با کمبود ۷۰۰ میلیمتر بارش مواجه کرده است.مهران چراغپور 
اظهار کرد: با توجه به اینکه میانگین نرمال بارش های استان در هر سال آبی ۵۸۰ میلیمتر است ،  با این روند 
بارشی  کسری ۷۰۰ میلیمتری جبران نمی شود.وی با اشاره به روزهای بدون بارش دی ماه در این استان، 
اظهار داشت: روند خشکسالی ۱۲ سال اخیر همچنان این استان را تهدید می کند و از آنجا که بارش های 
سال آبی جاری بیش از میانگین بلندمدت نخواهد بود کســری بارش ها در استان جبران نخواهد نشد.

چراغپور تصریح کرد: به سبب تغییر اقلیم و گرم تر شدن هوا به ویژه در منطقه زاگرس بارش های زمستان 
سال آبی استان در حد نرمال و کمتر از آن پیش بینی می شود.مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری 
از کاهش هشت درصدی بارش های این استان در مقایســه با دوره مشابه میانگین بلندمدت خبر داد و 
گفت: این روند کاهشی در دی ماه تداوم خواهد داشت اما پیش بینی می شود در بهمن بارش های موثری 
را در پیش داشته باشیم.چراغپور در خصوص تغییرات دمای استان نیز اظهار داشت: میانگین دمای پاییز 

امسال استان یک درجه افزایش داشته اما در فصل زمستان دما در روند طبیعی خود قرار گرفته است.

با مسئولان

 وجود اقوام مختلف با خرده فرهنگ  ها و آداب و رسوم 
خاص خود سبب تنوع فرهنگی شده و این موضوع 
در تقویت فرهنگ استان و برطرف کردن مسائل و 

معضالت فرهنگی  از اهمیت باالیی برخوردار است

بام ایران

مفاد  آراء
10/88 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرســتان فالورجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های 
اخبار اصفهان و زاینده رود آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی 
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ، 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شماره 139960302007010832  مورخه  1399/8/19 به نام حبیب رهنما 
فالورجانی فرزند رضاقلی نسبت به شش دانگ یک باب ساختمان نیمه سازبه مساحت 
 94/14 مترمربع پالک شــماره 15-اصلی واقع درفالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک تقی کیانی فرزند مسیب. 
2 - رای شماره 139960302007010902 مورخه 1399/8/27 نام منوچهر کاویانی 
باغبادرانی فرزند محمد ابراهیم نسبت به شــش دا نگ یک باب کارگاه به مساحت  
 247/53 مترمربع پالک شــماره 19- اصلی واقع در کلیشادبخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده ازابراهیم تقی زاده فرزنداسداله. 
3- رای شماره139960302007007057مورخه1399/7/13به نام ابراهیم قنادی 
اف فرزند جعفر نسبت به 98سهم مشاع از438/47سهم شش دانگ یک باب ساختمان 
نیمه ساز   به مساحت 436/76متر مربع پالک شماره 138  فرعی از 53-اصلی واقع 

درشهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضی خود مالک رسمی  میباشد .
4- رای شماره139960302007007101مورخه1399/7/13به نام رسول قنادی 
اف فرزند جعفر نســبت به 65/076سهم مشاع از438/47ســهم شش دانگ یک 
باب ساختمان نیمه ساز   به مســاحت 436/76متر مربع پالک شماره 138  فرعی 
از 53-اصلی واقع درشــهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان  که متقاضی خود مالک 

رسمی  میباشد .
.5- رای شماره 139960302007010892 مورخه25 / 1399/8 به نام امیر قاسمیان 
دستجردی فرزندحسین شــش دانگ  یک باب خانه  به مساحت  234/93 مترمربع 
پالک شماره  17 فرعی از 667 اصلی واقع در  خیابان نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده ازفضل اله هدایت فرزندسراج. 
6- رای شماره 139960302007010876  مورخه 1399/8/24به نام محمد رحمانی 
هیرگانی فرزند خداداد شش دانگ یک باب خانه به مساحت  102/31مترمربع  پالک 
شماره411-اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

ازمهدی کیانی فرزندمحمد اسماعیل. 
7- رای شماره 139960302007010899 مورخه 1399/8/27 به  نام   رحمت اله 
جمال پور فرزند حفیظ اله نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  151/54 
مترمربع پالک شماره 411- اصلی واقع درشرودان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 
خریداری شده از مالک رسمی عبدالمجید و سعید و زهرا ارباب شیرانی فرزندعبدالعلی.
 8- رای شــماره 139960302007010901 مورخه27 /1399/8به نام ابوالقاسم 
جمشیدی فرزند آقاجان شــش دانگ  یک باب خانه  به مساحت  235/13 مترمربع 
پالک شماره  17 فرعی از 667 اصلی واقع در  خیابان نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده ازفضل اله هدایت فرزندسراج.
9-رای شــماره 139960302007010865  مورخه 1399/8/21به نام عبدالرضا 
محمودی برام فرزنداله یار نسبت به شش دانگ  یک باب خانه به مساحت  140/29 
مترمربع پالک شماره 19- اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی  علی هدایت فرزند عبدالمطلب . 
10- رای شماره 139960302007010908 مورخه 1399/8/28به نام علی کیانی 
فالورجانی فرزند تقی  نسبت به شش دانگ یک خانه به مساحت  230/83 مترمربع 

پالک شــماره 15-اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان  مع الواســطه 
خریداری شده از مالک رسمی   مظاهر فاضلی فرزند غالمحسین . 

11- رای شماره 139960302007010806 مورخه 1399/8/17 به نام  جواد دهقان 
کلیشادی فرزند حسینعلی  نسبت به شش دانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت 
203/56 مترمربع پالک شــماره 19- اصلی واقع  در کلیشــادبخش 9 ثبت حسین 

کشاورزیان.
12- رای شماره 139960302007010900 مورخه 1399/8/27 به نام سعید رحیمی 
کلیشادی فرزند فتح اله نسبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 35/53 مترمربع 
پالک شماره 19- اصلی واقع درکلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک  رسمی حسین کشاورزیان فرزند محمد علی  .
13- رای شــماره 139960302007009131 مورخه 1399/7/27  به نام حسین 
صالحی اشترجانی  فرزند  یداله نسبت به شش دانگ یک  قطعه زمین کشاورزی   به 
مساحت  3676 مترمربع پالک شــماره446-اصلی واقع در  اشترجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  یداله صالحی اشترجانی .
14- رای شــماره 139960302007009138 مورخه 1399/7/27 به نام  حسین 
صالحی اشترجانی  فرزند  یداله نسبت به شش دانگ یک  قطعه زمین کشاورزی به 
مساحت  13000مترمربع پالک شماره446-اصلی واقع در  اشترجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  یداله صالحی اشترجانی.
15- رای شماره 139960302007009151مورخه 1399/7/27 به نام رضا جمالی 
قهدریجانی فرزند حســن  نســبت به شــش دانگ یک باب  گاو داری به مساحت 
2033/42 متر مربع پالک شــماره 385-اصلی واقع قهدریجــان دربخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  حسین جمالی قهدریجانی 
16 - رای شماره 139960302007010825  مورخه 1399/8/19به نام مهری کیانی 
فالورجانی فرزند حیدر نسبت به   شش دانگ یک باب خانه به مساحت 215/69متر 
مربع  پالک شماره 413 -اصلی واقع درششدر بلندی فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی   رجبعلی رهنما.
17- رای شماره 139960302007010903  مورخه 1399/8/27 به  نام سعید رضا 
زاهدی فرزند  رمضان نسبت به شش دانگ یک باب  ساختمان تجاری  به مساحت  
75/20  مترمربع پالک شماره 138 فرعی از 53-اصلی واقع در شهرک قدس بخش 

9ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
18- رای شــماره139960302007009157مورخه   1399/7/27 به نام حســین 
افتخاری فرزند  رضا نسبت به شش دانگ یکدرب باغ به مساحت 2493/70  مترمربع 
پالک شماره332فرعی 29-اصلی واقع در زازران بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی سید عباس وسید مهدی و بانو فاطمه میر خلف
19- رای شماره 139960302007009125مورخه 1399/7/27  به نام   عبدالرضا 
رئیسی فرزندناصر نسبت به شش دانگ  یک درب باغ به مساحت 3151/80 مترمربع 
پالک شــماره  446 اصلی واقع در اشــترجان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی از آقای حسین رجایی فرزند احمد.
20- رای شماره 139960302007010853 مورخه 1399/8/21به نام خدابخش 
حاجی پور فرزند  میرزا قلی نسبت به شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 159/05 
مترمربع پالک شماره  411-اصلی واقع در شرودان فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان 

که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
21-رای شماره 139960302007011254مورخه 1399/9/15 به نام حسن قاسمی 
فالورجانی فرزند  مسیب نسبت به شش دانگ یک  قطعه زمین کشاورزی با کابری 
زراعی به مساحت   1303/57 مترمربع پالک شــماره 430اصلی واقع در مینادشت  
بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  غالمعلی جمشیدی 
22-رای شــماره 139960302007010982  مورخه 1399/8/29  به نام  محبوبه 
معینی طالخونچه  فرزندخســرو نسبت به سه دانگ شــش دانگ یک باب خانه به 
مساحت  202  مترمربع پالک شماره 411- اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .
23- رای شــماره 139960302007010983  مورخه 1399/8/29  به نام  ابراهیم 
کیانی فالورجانی  فرزندکریم نسبت به سه دانگ شش دانگ یک باب خانه به مساحت  

202  مترمربع پالک شماره 411 -اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که 
متقاضی خود مالک رسمی  می باشد .

24- رای شــماره 139960302007010984مورخه 1399/8/29 به نام ماردیک 
طهماسیان سوارانی فرزند مسرف نســبت به شش دانگ یک باب مغازه به مساحت 
 36/37مترمربع پالک شــماره 19 -اصلی واقع درکلیشــاد  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  عباسعلی اکبری.
 25- رای شــماره 139960302007010980   مورخــه 1399/8/29  بــه نــام  
علیرضا لطفی پور فرزند خدایار  نسبت به شــش دانگ  یک باب  خانه نیمه تمام  به 
مساحت 227/28 مترمربع پالک شــماره  411- اصلی واقع در  فالورجان  بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک  رســمی  حسین دولت آبادی 

فرزند محمود .
26- رای شماره 139960302007010985 مورخه  1399/8/29  به نام حمید رضا 
شیران فرزند صادق نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت  198/95 مترمربع 
پالک شماره 46- اصلی واقع دردستناءبخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک  رسمی آقاجان شاه پروری .
27- رای شماره 139960302007011241  مورخه1399/9/10به نام اصغر شیرعلی 
کلیشادی فرزند  قاسمعلی نسبت به شش دانگ  یک باب خانه  به مساحت 24 /150 
مترمربع پالک شماره 19-اصلی واقع در  کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک  رسمی  حسین کشاورزیان . 
  28- رای شــماره 139960302007011257 مورخه 1399/9/15 به نام مهدی 
شفیعی قهدریجانی فرزند  عباسعلی نسبت به شش دانگ  یک باب خانه  به مساحت 
220/24 مترمربع پالک شماره 386- اصلی واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک  رسمی  نوروزعلی کریمی قهدریجانی .
   29 - رای شماره  139960302007011345 مورخه 1399/9/18 به نام مرتضی 
قاســمی فالورجانی فرزند علی نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
118/64 متر مربع پالک شماره  413-اصلی  واقع در ششدربلندی فالورجان بخش 
9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی محمد صادق قاسمی 

فرزندغالمحسین .
 30- رای شماره  139960302007011103 مورخه1399/9/5  به نام زهرارمضانی 
فرزندابراهیم شش دانگ  یک باب خانه به مساحت228/47 مترمربع پالک شماره6 
 فرعی از 667 اصلی واقع در  خیابــان نیروگاه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

میرزا محمد و کاظم ال رسول و حسین موسوی الغروی خریداری شده.
31- رای شماره  139960302007011285  مورخه 1399/9/16 به نام  حمید رضا 
هادیان قهدریجانی فرزند محمد علی   شش دانگ یک باب خانه به مساحت 228/78 
 مترمربع پالک شــماره   386-اصلی واقع در قهدریجان بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه یوسف هادیان خریداری شده.
32- رای شــماره  139960302007011619  مورخه 1399/10/6  به نام حسن 
شکرگزارکرافشانی فرزند شکراله نسبت به     چهاردانگ مشاع از   شش دانگ یک  باب 
خانه به مساحت 502/68مترمربع پالک شماره 538- اصلی  واقع در کرافشان  بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه  صولت کریمی فرزند خداداد خریداری شده.
33- رای شــماره  139960302007011620  مورخــه 1399/10/6  به نام زهرا 
کریمی کرافشانی فرزند  صولت  نسبت به دودانگ مشاع ازشش دانگ یک  باب خانه 
به مساحت 502/68مترمربع پالک شماره 538- اصلی  واقع در کرافشان  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه  صولت کریمی فرزند خداداد خریداری شده.
تاریخ انتشار نوبت اول  : روز چهارشنبه    17/ 1399/10 
تاریخ انتشار نوبت دوم : روز  پنجشنبه       2 / 1399/11

م الف: 1073194 حسین زمانی علویجه رئیس اداره ثبت فالورجان  
اخطار اجرایی

 10/89 محکوم علیه 1 - شراره ازادی 2 - محمد حسین خلیلی 1- مجهول المکان
 2 – خ فردوسی 3 شرقی مجتمع فریدون و محکوم له اسماعیل محمودی گهرویی 
بنشانی خ شریف شــرقی بعد از چهارراه چهارم گالری مبل نگین با وکالت سید علی 
حسینی  به موجب رای شماره 295 تاریخ 4 / 5 / 96 حوزه قضای شعبه چهارم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم است به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 000 / 500 / 43 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی 
به میزان 000 / 740 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی با محاسبه دایره اجرا احکام که حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد از تاریخ 
صدور چک ها به شماره های 5826551 به تاریخ 1 / 8 / 92 – 5826552 به تاریخ 
1 / 12 / 92 – 5826553 به تاریــخ 1 / 4 / 93 – 5826554 به تاریخ 1 / 8 / 93 – 
5826559 به تاریخ 92/6/2 به ترتیب به مبلغ 8000000 ریال و8000000 ریال و 
12000000ریال و 12000000ریال و 3500000ریال لغایت زمان پرداخت و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه 000 / 566 / 1ریال درحق محکوم له هزینه نیم عشر دولتی 
به عهده محکوم علیه ها می باشد .  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید . م الف: 1073005 محمود باقری  قاضی شعبه 

چهارم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
ابالغ رای

10/89 شماره پرونده : 96 / 524 ش 10 ح  شماره دادنامه 319 – 27 / 5 / 97 تاریخ 
رسیدگی : 2 / 11 /96 درخصوص دعوی خواهان بانک ملت به شماره ثبت 38077 با 
مدیریت آقای هادی اخالقی فیض آثار با وکالت خانم هلنا عقیلی زاده فرزند فیض اله 
به نشانی اصفهان خ توحید مجتمع الماس طبقه 3 واحد 8 بطرفیت خواندگان 1- اقای 
عبدالرضا فرامرزی عسکرانی فرزند سیف اله 2 – مهدی مردانی فرزند حسین 3 – آقای 
هادی گلستانی حتکنی فرزند اکبر هرسه بنشانی مجهول المکان به خواسته تقاضای 
 رســیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ
 157 / 454 / 125 ریال به انضمام خســارت دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست بدوا صدور قرار تامین خواسته 
از مطلق اموال خواندگان به تضامنی و به قید فوریت  گردشکار خواهان دادخواستی 
بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به 
کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء کنندگان 
ذیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید با توجه به قرارداد مراجعه و تعهد 
نامه بانک ملت به شماره 00 / 931378مورخ 13 / 3 / 93 که خواهان ارائه کرده است 
و قرار داد مذکور را خوانده گان نیز امضاء و تائید نموده اند و متعهد به پرداخت وام که 
خوانده ردیف اول دریافت کننده و خواندگان ردیف دوم و سوم ضامن خواهان شده 
اند به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری میزان بدهی خواندگان بابت اصل و 
 سود قرار تسهیالت مبلغ 086 / 953 / 86 ریال و میزان جرائم ان تا تاریخ 30 / 11 / 96 
مبلغ 321 / 541 / 46 جمعا به مبلغ 407 / 494 / 133 ریال با توجه به عدم اعتراض به 
نظریه کارشناسی از ناحیه خواندگان و استوار ماندن نظریه کارشناسی نشانه طلبکار 
بودن خواهان می باشــد و اینکه خواندگان نیز هیچگونه دلیلی مه موید برائت ذمه 
خویش باشد به شورا ارائه نکرده اند لذا مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوبه سال 1379 و به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مستندات تقدیمی 
رای به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 157 / 454 / 125 
ریال بابت اصل خواســته و میزان جریمه تاخیر تسهیالت که جریمه تاخیر روزشمار 
روزانه مبلغ 322 / 64 ریال و هم چنین هزینه کارشناسی به مبلغ 000 / 000 / 3 ریال 
و مبلغ 680 / 468 / 2 ریال هزینه دادرسی و الصاق تمبر و خسارت تاخیر تادیه وفق 
شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرای احکام که حین اجرای حکم 
محاسبه خواهد شد . از تاریخ تقدیم دادخواست 24 / 7 / 96 لغایت زمان پرداخت و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان را صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف همین 
مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر 
می باشد. م الف: 1073083 مجتبی رضوانی  قاضی شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف شاهین شهر 



چهارشنبه 17 دی  1399 / 22 جمادی االول  1442/ 6 ژانویه 2021/ شماره 3161
عضو هیئت موسس خانه ریاضیات اصفهان

شرایط جذب دانش آموختگان علوم پایه در شغل معلمی 
فراهم شود

عضو هیئت موسس خانه ریاضیات اصفهان گفت: زمینه جذب دانش آموختگان رشته های علوم 
پایه در نظام آموزشی کشور با گذراندن دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان فراهم شود.علی رجالی 
افزود: در دانشگاه های کشــور امکانات خوبی برای آموزش دانشجویان رشــته های علوم پایه 
فراهم شده؛ اما دانش آموختگان آنها نمی توانند به عنوان معلم جذب نظام آموزشی شوند.وی 
با بیان اینکه در آیین نامه دانشگاه فرهنگیان آمده است که دانش آموختگان دانشگاه های دیگر 
با گذراندن دوره های آموزشی در این دانشــگاه می توانند به استخدام آموزش و پرورش درآیند، 
اظهار داشت: الزم است این آیین نامه حتی در حد محدود هم اجرا شود تا به تقویت دروس علوم 
پایه در مدارس و اصالح نظام تربیت معلم منجر شــود.وی با بیان اینکــه اتحادیه انجمن های 
ایرانی علوم ریاضی کشور چندی پیش با انتشار بیانیه ای خواهان فراهم شدن زمینه جذب دانش 
آموختگان رشــته های علوم پایه برای شغل معلمی شــد، تصریح کرد: دانش آموختگان رشته 
های علوم پایه دانشگاه های خوب کشــورمان می توانند با گذراندن یک دوره مناسب آموزشی و 
کارآموزی که توسط متخصصان علوم تربیتی و دبیران با سابقه هدایت می شود، آماده تدریس 

در مدرسه ها شوند.

رییس اداره محیط زیست شهرستان اصفهان:

67 واحد تولید گچ و آجر در اصفهان تعطیل شد
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان از تعطیلی ۶۷ واحد تولید گج و آجر به مدت 
دو هفته خبر داد و گفت: این واحدها با توجه به شرایط اضطرار آلودگی هوا در صورت تخلف با حکم 
قضایی پلمب می شــوند.محمود قهرمانی ، با بیان اینکه واحدهای صنعتی و خدماتی شهرستان 
اصفهان مستمر پایش می شوند، اظهار کرد: با توجه به افزایش آلودگی هوا از نیمه آذرماه تاکنون 
پایش های کارشناسان محیط زیست شهرستان تشدید شده است.رییس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان اصفهان در پاسخ به استفاده واحدهای صنعتی کوچک مانند ریخته گری ها و 
کوره های آجر از سوخت مازوت، گفت: محیط زیست درباره آالیندگی استانداردهایی دارد که اگر 
فعالیت یک واحد صنعتی خارج از آنها باشد؛ برای مثال دودکش یا فاضالب غیراستاندارد داشته 
باشد، به واحد آالینده در مرحله اول و دوم اخطار داده می شــود، اگر همچنان به فعالیت آالینده 
خود ادامه داد در لیســت صنایع آالینده قرار می گیرد و باید یک درصد فــروش خود را به عنوان 

عوارض آالیندگی پرداخت کنند.

پرستاران، خواستار تبدیل وضعیت استخدامی هستند
تعدادی از پرستاران بیمارستان های استان با اجتماع مقابل استانداری اصفهان خواستار تبدیل 
وضعیت استخدامی خود شدند.مطالبه این پرســتاران نابرابری در تعداد شیفت ها، مرخصی ها 
و پرداختی هاست.پرستاران با در دست داشتن پالکارد هایی خواستار تبدیل وضعیت پرستاران 
شرکتی و قراردادی به وضعیت استخدامی هستند.رییس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری 
اســتان در گفت وگوی زنده اینترنتی با خبر ۲۰ شــبکه اصفهــان گفــت:در دوران بحران کووید 
۱۹ همکاران پرستار در صحنه حاضر شــدند و جانفشــانی کردند و درحال حاضر خواستار تبدیل 
وضعیت اســتخدامی خود هســتند.صفار زاده با بیان اینکه وزارتخانه به صورت مرحله به مرحله 
در حال اعطای مجوز به اســتان های مختلف از جمله اصفهان اســت، گفت: در مجوز اول آزمون 
برگزار نکردیم و از بانک ذخیره به دلیل نیاز شدید به نیرو اســتفاده کردیم.وی افزود: در مراحل 
 بعدی آزمون برگزار می شود و برای پرســتارانی که در بحران کرونا همکاری کردند، سهمیه در نظر 

گرفته می شود.

کشمکش ها بر سر درخواست آتش نشانان و طفره رفتن مسئوالن از زیر بار مسئولیت در این زمینه ادامه دارد؛

دغدغههایآتشنشانان

هر روز جان شان را کف دست شان می گیرند  پریسا سعادت
و سر کار می روند. تقریبا در هر چالشی در 
سطح شهر حضور دارند؛ ناجیان بدون ادعایی که هر گاه و هر لحظه ای 
برای نجات از حوادث دست به دامان آنها می شویم، اما همین افراد ماه 
هاست برای گرفتن حق و حقوق خود هر روز در مکانی دولتی تجمع می 
کنند تا شاید صدای شان شنیده شوند. مســئوالن به راحتی از کنار این 
درخواست ها می گذرند بدون اینکه مسئولیتی را قبول کنند. اعتراضات 
آتش نشانان اصفهانی به صورت جسته و گریخته از سال گذشته شروع 
شد؛ اما طی  ماه های اخیر در چندین مورد تجمع در مقابل استانداری و 
شهرداری این اعتراضات شــکل جدی تری به خود گرفته است. آتش 
نشانان می گویند نهادهای متولی از جمله شهرداری حقوق و مزایای آنها 
را متناسب با سختی کار و هماهنگ باسایر شهرستان ها و استان های 
دیگر نمی دهند. به گفته این افراد، با وجودی که طبق ماده ۶ قانون تامین 
اجتماعی شغل آتش نشان ها مشمول مشاغل سخت و زیان آور می شود 
مزایای آن به آتش نشان های اصفهان تعلق نگرفته است و درخواست می 
کنیم  کــه این مزایا به مــا تعلق گیرد.ایــن در حالی اســت که در همه 
شهرستان ها و حتی شهرهای اطراف اصفهان از جمله دولت آباد، شاهین 
شهر و سایر شهرها حقوق و مزایا و بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور 

به آتش نشان ها تعلق می گیرد و تنها شهرداری اصفهان است که مزایایی 
همچون شــب کاری، جمعه کاری را مطابق با قانون مشــاغل سخت و 
زیان آور پرداخت نمی کند.آتش نشانان در مورد نحوه تنظیم قرارداد حق 
شــیفت و اضافه کاری  ها هم اعتراضاتی دارند که البته تا کنون جواب 
درســتی دریافت نکرده اند. در همین زمنیه مدیرعامل ســازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، علت اعتراض شغلی پرسنل 
آتش نشانی را نه کمبود پرداختی ها و مشکالت مالی بلکه نبود امنیت 
شغلی دانســت و گفت: آنها توقع دارند همان گونه که تالش می کنند و 

جان خود را در طبق اخالص می گذارند، امنیت شغلی داشته باشند.
 در پی تجمع برخی از آتش نشان به وضعیت خود در مقابل شهرداری، 
آتشپاد محسن گالبی اظهار داشت: آنها توقع دارند همان گونه که تالش 
می کنند و جان خود را در طبق اخالص می گذارند، امنیت شغلی داشته 
باشند.وی افزود: تعدادی از آتش نشانان در سال ۹۹ به صورت شرکتی 
استخدام شــدند و تاکنون تبدیل وضعیت نشــده اند و نگران امنیت 
شغلی خودشان هستند.مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان با بیان تبدیل وضعیت پرسنل آتش نشانی 
گفت: تبدیل وضعیت پرسنل آتش نشانی به عهده شهرداری یا سازمان 
آتش نشانی نیست بلکه باید دستور تبدیل وضعیت از سازمان شهرداری 

با تصویب مجلس و وزارت کشور ابالغ شود.وی ادامه داد: پیگیری های 
الزم انجام شــده ولی تاکنون مجوز تبدیل وضعیت صادر نشــده و این 
مجوز استخدامی باید توسط مجلس شــورای اسالمی و سازمان امور 
استخدامی توسط سازمان شــهرداری ها به شــهرداری اصفهان ابالغ 
شود و اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشــکالت آتش نشانان برطرف 
خواهد شد.آتشــپاد گالبی تصریح کرد: نمایندگان پرسنل آتش نشانی 
در همین راســتا جلســاتی با نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
اصفهان داشتند و ما هم در مکاتباتی موضوع را به سمع و نظر نمایندگان 
رسانده ایم و امیدواریم هر چه زودتر این ابالغ صورت بگیرد.وی با اشاره به 
همسان سازی نیروها اظهار داشت: در صورتی که تبدیل وضعیت پرسنل 
انجام شود همسان ســازی هم صورت می گیرد . به نظر می رسد آنچه 
آتش نشانان در اعتراضات می گویند با آنچه مسئوالن شهری و شهرداری 
از آن برداشت می کنند،  تفاوت داشته باشد و یا شاید مسئوالن به جای 
گردن گرفتن کم کاری ها و رفتن به سمت و سوی شفاف سازی در این 
زمینه عالقه مند به فرافکنی و توضیحات غیر داشته باشند. به هر حال هر 
چه هست اینکه نمی توان با وعده و وعید و انداختن توپ به زمین سایر 
نهادها چشم روی مطالبات و درخواست های افرادی که سالمت شهری 

مستقیم به آنها و تالش شان گره خورده بست .

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد 
افزایش وام ازدواج تا سقف دو برابر را به کمیسیون 
تلفیق بودجه پیشنهاد دادند.حجت االسالم حسین 
میرزایی در خصوص وام ازدواج جوانان در سال ۱۴۰۰، 
اظهار کرد: بحث وام ازدواج در کمیســیون فرهنگی 
زمانی که الیحــه بودجه ۱۴۰۰ را بررســی می کردند 
مطرح شــد و پیشــنهادهای مختلفی داده شد که 

مبلغ وام ازدواج تا دو برابر افزایش یابد و یا درصدی 
افزایش پیدا کند و در نهایت یک مبلغ بینابین پیشنهاد 
شد.وی افزود: نمایندگان کمیسیون فرهنگی پیشنهاد 
افزایــش وام ازدواج را به کمیســیون تلفیق بودجه 
دادند، اما اینکه کمیسیون تلفیق مبلغ پیشنهادی را 
بپذیرد و سپس در صحن علنی مطرح شود و مجلس 
هم آن را تصویب کند فرآیندی جداگانه است.نماینده 
مردم اصفهان در مجلــس، گفت: اما مســلما وام 
ازدواج زوجین برای ابتدای تشکیل زندگی درصدی 
افزایش پیدا خواهد کــرد. وام ازدواج برای زوجین 
در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰ میلیون تومان بوده است که 
پیشنهاد شد این مبلغ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش 
یابد و پیشنهاد بعدی ۷۰ میلیون تومان بود که نهایتا 

۱۰۰ میلیون تومان به دالیلی مورد موافقت قرار نگرفت.
میرزایی ادامه داد: یکی از دالیلی که مبلغ ۱۰۰ میلیون 
تومان مورد موافقت قرار نگرفت این بود که وقتی رقم 
وام باالتر می رود سقف منابعی که بانک ها می خواهند 
به زوجین بدهند محدود شده و تعداد افرادی که از 
وام بهره مند می شوند، کاهش پیدا می کند.این عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، گفت: 
باید منابع کشور را هم برای افزایش وام ازدواج لحاظ 
کرد و امسال این وام درصدی افزایش پیدا می کند. 
اگر اوضاع اقتصادی و معیشــتی کشور اصالح شود 
جوانان هم به چنین وام هایی احتیاج پیدا نمی کنند، 
اما وقتی کالن اقتصاد کشور دارای معضل است این 

مشکالت هم وجود دارد.   

آخرین وضعیت وام ازدواج زوجین در سال 1400

در همه شهرستان ها و حتی شهرهای اطراف اصفهان از 
جمله دولت آباد، شاهین شهر و سایر شهرها حقوق و مزایا 
و بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور به آتش نشان ها 
تعلق می گیرد و تنها شهرداری اصفهان است که مزایایی 
همچون شب کاری، جمعه کاری را مطابق با قانون مشاغل 

سخت و زیان آور پرداخت نمی کند

اهدای20 فقره 
جهیزیه به نوعروسان 

 تحت حمایت
 کمیته امداد 

رییس کمیتــه امداد اردســتان 
گفت: ۲۰ فقــره کمــک جهیزیه 
جمعا بــه ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۲ 
میلیون ریال به نوعروسان تحت 

حمایت این نهاد اهدا شد.

سرقت 70 میلیون ریالی با شگرد پشتیبانی اپلیکیشن شاد
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که با ارسال لینک جعلی به بهانه پشتیبانی 
اپلیکیشن شاد، اطالعات حساب بانکی کاربران را ســرقت کرده و سپس وجوه آن ها را برداشت 

می کرد، خبر داد.
سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد: در پی شــکایت یکی از  شــهروندان مبنی بر اینکه با ورود به 
لینکی ناشناس به عنوان پشتیبان اپلیکیشن شاد مبلغ ۷۰ میلیون ریال از حساب وی به صورت 
غیرمجاز برداشت شده است، کارشناسان پلیس فتای استان رسیدگی به موضوع را در دستورکار 
خود قرار دادند.رییس پلیس فتا اســتان اصفهان افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان کرد برای 
دریافت خدماتی تحت عنوان پشتیبانی اپلیکیشن شاد در یکی از گروه های واتس آپی با لینکی 
مواجه شــدم که پس از ورود و پرداخت ۲۰ هزار ریال جهت دریافت خدمات، متوجه شدم عالوه 
بر این که خدماتی دریافت نکردم، کل موجودی حسابم که ۷۰ میلیون ریال بود نیز برداشت شده 
است.وی در ادامه عنوان داشت: در بررسی های اولیه مشــخص می شود درگاه بانکی که شاکی 
از طریق آن اقدام به واریز وجه کرده جعلی بوده که اطالعات حســاب بانکی وی را به سرقت برده 
است، نهایتا کارشناسان با اقدامات تخصصی و هوشمندانه خود موفق به شناسایی و دستگیری 

فرد کالهبردار شدند.

کوله هایی پر از تریاک در بیابان 
فرمانده یگان تکاوری پلیس اســتان از کشف ۱۲۰ کیلو تریاک که توســط ۳ کولبر حمل می شد 
خبر داد. ســروان روح ا... فاطمی در گفت و گو بــا خبرنگار پایگاه خبری پلیس بیان داشــت: 
ماموران پلیس تکاوری اصفهان حین گشــت زنی در بیابان های اطراف ایستگاه بازرسی شهید 
امامی شهرستان شــهرضا متوجه تردد ۳ نفر در تاریکی شب شــدند.وی افزود: این  افراد طی 
عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شدند که در بازرسی از کوله های آنها ۱۲۰ کیلو تریاک کشف 
شــد.فرمانده یگان تکاوری پلیس اصفهان ادامه داد: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده 

برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

خريد شارژ از درگاه جعلی 
فردی که با راه اندازی درگاه جعلی پرداخت الکترونیک بالغ بر ۳۰ میلیون ریال از حســاب یک 
شهروند ســرقت کرده بود در عملیات کارشناســان پلیس فتای فرماندهی انتظامی شهرستان 

خمینی شهر دستگیر شد.
 ســرهنگ غالمرضا براتی  در گفت و گــو با خبرنگار پايــگاه خبری پليس  بیان داشــت: در پی 
شکايت يکی از شهروندان شهرســتان خمیی شهر مبنی بر سرقت از حســاب بانکی وی توسط 
فردی ناشــناس در فضای مجازی، شناسايی ســارق يا ســارقان احتمالی در دستور کار پليس 
فتــا فرماندهی انتظامی این شهرســتان قــرار گرفت.وی افــزود :در تحقیقات صــورت گرفته 
مشخص شــد فرد مال باخته  به قصد خريد شــارژ از طريق گوشــی موبایل خود اقدام به وارد 
كردن طالعات حســاب خود کرده که در همان لحظه مبلغ ۳۰ ميليون ريــال از کارت بانکی وی 
برداشت شده اســت.فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر  ادامه داد:کارشناسان پليس 
فتا شهرســتان طي بررســی هاو انجام اقدامات علمی و تخصصی  انجام شده هویت فردی که  
با ايجاد یک درگاه جعلی دست به این سرقت زده بود را به دســت آورده و در یک اقدام ضربتی 
وی را دســتگير كردند.این مقام انتظامی با اشــاره به تحویــل متهم به مراجــع قضایی عنوان 
کرد: شــهروندان به هيچ عنوان رمز دوم خــود را در اختيار ديگران قرار نــداده و به صورت دوره ای 
رمــز اول و دوم کارت  بانکي خــود را تغيير دهند و حتما  ارســال پیامک از بانک خــود را فعال و 
 در صورت انجام تراکنش های ناشــناس از حســاب ســريعا رمز اول و دوم کارت بانکی خود را

 تغيير دهند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

خبر روزاخبار

امام جمعه اصفهان:

همه ظرفیت ها برای کم 
کردن محرومیت  حاشیه 

اصفهان بسیج شود
امام جمعه اصفهــان گفت:برای کم رنگ تر 
شدن رنگ محرومیت  از چهره حاشیه شهر 
اصفهان باید مسئوالن دستگاه های اجرایی 
با خیران همکاری بیشتری داشته باشند.

آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: 
تالش شده تا با همکاری نیروی مقاومت 
بســیج و خیریه ها مشــکالت محله های 
حاشیه نشین شــهر اصفهان برطرف شود، 
اما ایــن فعالیت ها کــم اســت، بنابراین 
برای کم رنگ تر شــدن رنگ محرومیت از 
چهره حاشیه شــهر اصفهان باید مسئوالن 
دســتگاه های اجرایی با خیــران همکاری 
بیشتری داشته باشــند.نماینده  ولی فقیه 
در استان اصفهان با اشــاره به لزوم اصالح 
قوانین بــرای کنتــرل و ریشــه کن کردن 
مصرف مواد مخدر تصریح کرد: این مشکل 
را همواره با مسئوالن کشــوری و مسئوالن 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در میان گذاشته ام 
و پیشــنهاد دادم کــه محدودیت هایــی 
برای فروشــندگان و مصرف کنندگان قرار 
دهند تا خود به خــود، تمایل افــراد برای 
مصرف و فروش مــواد مخدر کاهش یابد 
چراکه با انجام ایــن کار می بینند از مواهب 
اجتماعی فراوانی محروم می شــوند.امام 
جمعه اصفهان یادآور شد: دفتر امام جمعه 
اصفهان از نظــر کمک هــا و حمایت های 
مالی از زنان سرپرســت خانــوار تا جایی 
که امکان داشته، اقدام کرده، اما مهم این 
است که ظرفیت های موجود برای برطرف 
شــدن کامل و ریشه کن شــدن معضالت 
محالت حاشیه نشین بســیج شود. امام 
جمعه اصفهان یادآور شد: دفتر امام جمعه 
اصفهان از نظر کمک ها و حمایت های مالی 
از زنان سرپرست خانوار تا جایی که امکان 
داشــته، اقدام کرده، اما مهم این است که 
ظرفیت هــای موجود برای برطرف شــدن 
کامل و ریشــه کن شدن معضالت محالت 

حاشیه نشین بسیج شود.

تحصیل ۵7 هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس استان 
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان از تحصیل ۵۶ هزار و ۹۵۰ دانش آموز اتباع خارجی در مدارس استان اصفهان خبر داد و گفت: ۱۹ درصد 
دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس غیردولتی و ۸۱ درصد در مدارس دولتی استان تحصیل می کنند.مهدی سلیمانی ، اظهار کرد: امسال ۵۶ هزار و ۹۵۰ دانش آموز 
اتباع خارجی در مدارس استان اصفهان تحصیل می کنند که ۵۲ درصد دانش آموزان پسر و ۴۷ درصد دختر هستند.وی افزود: ۶۷ درصد دانش آموزان اتباع خارجی 
در استان در مقطع ابتدایی، ۲۲ درصد در مقطع متوسطه اول و ۱۱ درصد در مقطع متوسطه دوم تحصیل می کنند.سلیمانی در خصوص دسترسی دانش آموزان اتباع 
خارجی به آموزش های مجازی، تصریح کرد: همچون برخی خانواده های ایرانی، برخی خانواده های اتباع خارجی هم به دلیل بضاعت مالی اندکی که دارند برای 
تهیه گوشی های هوشمند و دسترسی به آموزش های مجازی دچار مشکل هستند و یا در یک خانواده چند دانش آموز به صورت مشترک از یک گوشی استفاده می 
کنند. در این راستا تدبیری که آموزش و پرورش داشته این است که زمینه آموزش این دانش آموزان را با روش های دیگری به غیر از آموزش مجازی فراهم کند تا 
همزمان با سایر دانش آموزان بتوانند آموزش های الزم را دریافت کنند.وی همچنین در مورد اشتغال به کار برخی از کودکان اتباع خارجی، گفت: چارچوب و تقسیم 
کار قانونمندی بین دســتگاه های اجرایی در مورد کودکان کار، صرف نظر از تابعیت آنها وجود دارد و برای ساماندهی کودکان کار همه دستگاه ها ازجمله شهرداری، 
بهزیستی، نیروی انتظامی و ... وظایفی دارند تا کودکان کاری که در خیابان ها، پارک ها و معابر مشغول کار و عمدتا دستفروش هستند جمع آوری و ساماندهی شوند.



سنگربان جوان تیم فوتسال زنان مس رفسنجان توانست نام خود را در میان برترین ســنگربانان فوتسال جهان قرار دهد.به مانند سال های گذشته نیز سایت 
فوتسال پلنت روند معرفی نامزدهای برترین های سال فوتسال جهان را آغاز کرد و پس از آن که در لیست برترین داوران سال، نام گالره ناظمی قرار گرفت، حاال 
این سایت از 10 کاندیدای عنوان برترین سنگربان زن فوتسال جهان رونمایی کرد؛ در سالیان اخیر فرزانه توسلی سنگربان تیم ملی فوتسال زنان ایران، پای ثابت 
لیست فوتسال پلنت بود اما امسال او جای خود را به یک سنگربان جوان و خوش آتیه داد. زینب کرمی که سالی درخشان را با تیم ملی جوانان و تیم فوتسال زنان 
مس رفسنجان در عرصه ملی و باشگاهی گذراند، حاال کاندیدای برترین سنگربان زن فوتسال جهان است.کرمی 20 ساله در سال میالدی اخیر توانست همراه تیم 
ملی جوانان ایران در تورنمنت کافا عنوان قهرمانی را به دست آورد و همراه مس رفسنجان نیز در لیگ برتر عنوان قهرمانی لیگ را به دست آورد تا دو جام قهرمانی 

را در یک سال کسب کند و با شایستگی نام خود را در میان 10 سنگربان برتر سال قرار دهد.

یک ایرانی نامزد عنوان بهترین دروازه بان فوتسال جهان
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رکورد استقالل پس از شکست آلومینیوم
در دیدار حساس اســتقالل و آلومینیوم اراک در هفته نهم لیگ برتر، شــاگردان محمود فکری 
در دیداری زیبا و تماشــایی، موفق شــدند با گل هــای دو مهاجم نوک خود، به برتری دســت 

پیدا کند.تیم آلومینیوم اراک که در این 
دوره از رقابت ها، برای نخســتین بار در 
تاریخش به لیگ برتر صعود کرده است، 
در حالی که بازی خــوب و تهاجمی را از 
خود به نمایش گذاشت، در این دیدار و 
مقابل استقالل تن به شکست داد تا آبی 
پوشــان به رکوردی جالب توجه دست 
یابند.حاال و با این پیروزی، استقالل به 
اولین تیمی تبدیل می شــود که تمامی 
تیم هایی که در طول 20 دوره لیگ برتر 

حضور داشته اند، حداقل یک بار شکست داده باشــد. رکوردی جالب که محمود فکری در بازی 
پیش از شهرآورد تهران به آن رسید تا با روحیه ای باال، خود را پذیرای دیدار با پرسپولیس کند.

»ویسی« همچنان بدون باخت در خیبر 
از زمان ملحق شدن عبدا...ویسی به تیم خیبر این تیم در رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول 
باشگاه های کشور طعم تلح شکست را نچشیده است. این در حالی است که این تیم در هفته های 
ابتدایی دو بار در برابر حریفان شکست خورد. خیبر  در هفته هشتم بازی ها در خانه رایکا به نتیجه 
مساوی بدون گل دست یافت. این نتیجه از آن جهت ارزشمند بود که بازی در خانه حریف برگزار 
می شد و از ســویی رایکا در هفته های اخیر تیم تهاجمی و برنده نشان داده بود. این یک امتیاز 
شمار امتیازات تیم خیبر را به عدد 10 رساند. برای تیمی که با خرید امتیاز کارون اروند خرمشهر به 
لیگ یک برگشته شاید حضور در رده دوازدهم جدول راضی کننده باشد اما برای عبدا... ویسی نه. 
او در آخرین حضور در تیم های دسته اولی تیم شاهین شهرداری بوشهر را به لیگ برتر رهنمون کرد 
و بدون شک در خیبر خرم آباد هم به دنبال این اتفاق بزرگ است. فاصله 6 امتیاز با صدرنشین در 
حالی که هفته های متمادی به پایان بازی ها باقی مانده  او را به صعود امیدوار نگه داشته است. 
عبدا... ویسی در هفته  های اخیر به خوبی نباختن را به شــاگردانش یاد داده است. حاال او می 
خواهد یک گام به جلوتر بردارد. بردن در برابر حریفان حتــی در خانه آنها. در صورتی که این ایده 

اجرایی شود خیبر در هفته های آتی می تواند تبدیل به یکی از مدعیان صعود شود.

»میری«، عصای جادویی »مهاجری« برای رسیدن به لیگ برتر
سید پیمان میری، مهاجم 28 ساله فوتبال ایران که سابقه بازی در تیم های مختلف لیگ برتری 
و لیگ یکی را در کارنامه خود دارد و توانســته در لیــگ برتر نیز با پیراهــن تیم هایی چون نفت 
مسجدسلیمان و ســایپا تهران به میدان برود، در فصل جدید نیز به مس کرمان پیوسته تا بتواند 
همراه این تیم صعود به لیگ برتر را تجربه کند؛ میری در هفته های اخیر ناجی مس بوده و گل های 
سه امتیازی ارزشمندی را برای مســی ها به ثمر رسانده اســت.این مهاجم جوان که محمدرضا 
مهاجری حساب ویژه ای روی درخشــش او باز کرده، بدون تردید نقش اول را در حضور مس در 
میان مدعیان جدولی دارد؛ او در 15 امتیاز به دست آمده مس در فصل جدید لیگ یک، توانست 
با 3 گل و 3 پاس گل روی 14 امتیاز نقش آفرین باشد تا این چنین خود را مهره ای دست نیافتنی 
و مهارنشدنی در لیگ نشان بدهد.میری در جدال مقابل قشقایی شیراز، تیمش را از شکست در 
خانه قشقایی نجات داد و یک موقعیت گل عالی برای محمدرضا پورمحمد ساخت و نگذاشت تا 

شاگردان مهاجری دومین شکست فصل خود را در شیراز تجربه کنند.

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور؛

شاگردان »شمسایی« به دنبال صدرنشینی

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتسال   سمیه مصور
در شــرایطی روز پنجشــنبه در شهرهای 
مختلف کشور برگزار می شــود که در یکی از حساس ترین دیدارهای 
این هفته، گیتی پسند اصفهان به مصاف تیم شهروند ساری می رود.

گیتی پسند بعد از پیروزی روحیه بخش هفته قبل مقابل کراپ الوند 
در شــرایطی به مصاف شــهروند می روند که به دلیل اخراج ســپهر 
محمدی و محمد رضا سنگ ســفیدی در بازی گذشته در این دیدار از 
وجود ایــن دو بازیکن نمی تواند اســتفاده کند ولی بــا رهایی حمید 
احمدی و بهروز جعفری از بند مسدومیت می تواند این دو بازیکن را 

در دیدار پیش رو داشته باشد.
شاگردان وحید شمسایی با 7 امتیاز در رده دوم و شهروند با دو امتیاز 
در رده هفتم جدول خود قرار گرفته اند و از این رو می توان پیش بینی 
کرد نماینده ساری برای امتیاز گرفتن در این دیدار خود را به آب و آتش 
خواهد زد تا دست پر از زمین خارج شــود ولی قرمز پوشان اصفهانی 
برای رســیدن به هدف خود مطمئنا با برنامه در زمین حاضر خواهند 
شد و انتظار بازی جذابی را می توان از دو تیم داشت.گیتی پسندی ها 

در این مسابقه سپهر محمدی و محمدرضا سنگ سفیدی دو بازیکن 
ملی پوش خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند.

 در آن سوی میدان تیم شهروند ساری هفته گذشته مقابل تیم قرچک 
منصوری متحمل شکست شد تا در  قعر جدول رده بندی جای بگیرد. 
شــاگردان خبیری در حالی تن به شکست 5 بر ســه دادند که در دو 
هفته ماقبل این دیدار به دو تساوی دست یافته بودند. شهروند ساری 
در بازی های  انجام شــده در فصل جدید نشان داده قدرت هجومی 
باالیی دارد اما ضعف دروازه بانی این تیــم در گل های دریافتی کامال 
مشــهود اســت و باید در بازی های آینده فکری به حال این ضعف 

بزرگ خود بکند.
این دیدار به میزبانی شهروند  و در ســالن شهید سید رسول حسینی 
ساری برگزار می شــود. تمام دیدارهای هفته پنجم رقابت های لیگ 
برتر فوتسال به صورت همزمان از ساعت 15:30 در شهرهای مختلف 
کشور آغاز می شود. بر اســاس اعالم کمیته داوران آقایان اسماعیل 
کمربســته ،میالد حمزه ، حمید ســلیمانی ، علی اکبر قاســمی امر 

قضاوت به نظارت علیرضا رجبی را بر عهده دارند.

 دیگر تیم اصفهانی این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتســال کشور 
روز پنجشنبه مقابل تیم سن ایچ ساوه صف آرایی  می کند. کوثر که  در 
دو هفته نخســت لیگ، با نتیجه 3 بر یک  برابر راگا تهران و با نتیجه 
2 بر صفر برابر مس سونگون شکســت خورده بود، در سومین دیدار 
مقابل تیم ایمان شیراز موفق به پیروزی شــد تا نخستین برد آن در 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر به ثبت برسد. شاگردان رستمی در 
چهارمین هفته این مســابقات مقابل تیم فرش آرا به تساوی پر گل 
چهار بر چهار دســت یافتند تا با 4 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی 

گروه ب این مسابقات قرار بگیرند.
دیدار تیم بازار روز کوثر و سن ایچ ساوه نیز یکی از دیدارهای حساس 
هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتســال است.تیم سن ایچ ساوه 
صدر نشــین گروه ب این مســابقات اســت  و جز به پیروزی در این 
بازی نمی اندیشــد. در آن سو شاگردان رســتمی نیز که در  دو هفته 
گذشــته نمایش قابل قبولی از خــود ارائه کرده اند به دنبال کســب 
 ســه امتیاز این دیدار هســتند و نمی خواهند مقابل تیم صدرنشین 

شکست بخورند.

ســرمربی تیم هندبال بانوان سپاهان در خصوص 
وضعیت تمرینات تیمش، اظهار کرد: تمرینات خوب 
و منظمی را همراه با بدنسازی سپری می کنیم، بچه 
ها آمادگی کاملی دارند و همگی ســالم هســتند. 
پیش از بازی معوقه که با تیم کربنات ســدیم کاوه 
فیروزآباد داشتیم، تســت کرونا از بازیکنان گرفته 
شد که خوشبختانه جواب تست همگی منفی بود.

فاطمه محمدخانی افزود: تالش می کنیم با آمادگی 
کامل به دور بعدی لیگ که از 21 دی ماه در تهران آغاز 
می شود، وارد شــویم. در این مرحله یکشنبه هفته 
آینده با تیم بافق یزد و سه شــنبه با تیم تاسیسات 
دریایی رقابت خواهیم داشت.وی با اشاره به بازی 
معوقه با تیم فیروزآباد گفت: در فاصله شروع مرحله 
بعدی لیگ میزبان تیم فیروزآباد بودیم که بازیکنان 
و نیروهای جدیــدی گرفته بــود و آمادگی خوبی 

داشت.مینا موسوی و راضیه ســهرابی از بازیکنان 
اصفهانی هستند که چند سالی است به تاسیسات 
رفتند، تاسیســات دریایی دور رفت عملکرد خوبی 
نداشــت، اما دور برگشــت با گرفتن چند بازیکن و 
همچنین برگشت مریم یوسفی که از بازی حرفه ای 
خداحافظی کرده بود عملکرد تیم بهتر شد. موسوی 
زمانی که دید تیمش به او نیاز دارد به تیم برگشــت 
و با گرفتن یک دروازه بان خوب دور برگشت خیلی 
خوب ظاهر شدند و توانستند به غیر از شهید شاملی 
کازرون، تمام تیم ها را شکست دهند و دوم جدول 

گروه خود شوند.
وی تصریــح کرد: تیــم بافق نیز تیم خوبی اســت 
که دور برگشــت با توجه به مصدومیت بازیکنان و 
ابتالی بازیکنانش به ویروس کرونا کمی ضعیف تر 
شــده بود و به اعتقاد من در دور برگشــت تیمی که 

عملکرد خوبی داشــت تیم تاسیسات دریایی بود.
محمدخانی گفت: تمام تالش مان را برای شکست 
تاسیســات دریایی خواهیم داشــت.ما هم تالش 
خود را می کنیم بر اساس شــعار تیم »بدون باخت 
تا قهرمانی« به قهرمانی برســیم؛ البته متاســفانه 
در شــروع لیگ به دلیل ابتالی 7 نفر از بازیکنان و 
کادر تیم در آســتانه اولین بازی مقابل اشتادسازه 
به ویروس کرونا، تن به شکست دادیم، اما در دور 
برگشــت جبران کردیم و می خواهیم تا رسیدن به 
قهرمانی بهترین عملکردمان را داشــته و به تیمی 

باج ندهیم.

سرمربی تیم هندبال سپاهان:

می خواهیم تا قهرمانی بهترین عملکرد را داشته باشیم

خبر روز

دلیل اصلی افت »سانچو«
رییس باشگاه بوروسیا دورتموند از دلیل اصلی افت ستاره انگلیسی این تیم سخن به میان آورد.

جیدون سانچو در فصل قبل بهترین بازیکن دورتموند بود. این ستاره جوان انگلیسی در 34 بازی 
بوندسلیگا در فصل قبل توانست 17 گل به ثمر رساند و 17 پاس گل هم بدهد.اما سانچو در فصل 
جاری نمایشی ناامید کننده داشــته اســت تا جایی که او در 12 بازی تنها یک گل به ثمر رسانده 
است که آن هم در دیدار اخیر برابر ولفسبورگ بود.هانس یواخیم واتسکه، رییس اجرایی باشگاه 
بوروسیا دورتموند درباره دلیل افت ســانچو  گفت:به نظرم ســانچو به صورت ناخودآگاه خود را 
آماده انتقال به یک تیم دیگر کرده بود. خبرهای زیادی درباره جدایی این بازیکن به گوش رسید 
و همین باعث شد تا او تمرکزش را از دست دهد. او بسیار به این موضوع فکر کرد و همین باعث 
شد تا با افت محسوس مواجه شود.این بازیکن انگلیسی تا آستانه پیوستن به منچستر یونایتد 
پیش رفت؛ اما در نهایت دو باشگاه بر سر رقم انتقال این بازیکن به توافق نرسیدند و او مجبور شد 

که در دورتموند باقی بماند.

یوونتوس و اینترمیالن به »پله« پیشنهاد دادند
دو باشگاه یوونتوس و اینتر و همینطور باشــگاه هایی در لیگ برتر انگلیس و امارات به گراتزیانو 
پله، مهاجم ســابق تیم ملی ایتالیا پیشــنهاد داده انــد و او ظرف یک هفته آینــده مقصد جدید 
خود را مشخص خواهد کرد.پله 35 ساله که قراردادش با تیم شــاندونگ لوننگ چین به پایان 
رســیده، اکنون بازیکن آزاد اســت و به این ترتیب جذب او هزینه ای نخواهد داشت. طبق اعالم 
منابع نزدیک به این بازیکن، او خواهان بازگشت به سری A فوتبال ایتالیا 9 سال پس از آخرین 
حضورش در این لیگ با پیراهــن تیم پارماســت.یوونتوس و اینتر هم باشــگاه های ایتالیایی 
خواهان این بازیکن هســتند تا برای مهاجمان نوک فعلی خود ذخیره ای باتجربه داشته باشند.

اینتر در حال حاضر امکان جذب پله را ندارد، چون لیســت این تیم با وجود انتقال انتقال قرضی 
راجا ناینگوالن به کالیاری هنوز پر اســت و ماتیاس وســینوی جای او را خواهــد گرفت. به این 
ترتیب تنها راهی که اینتر می تواند پله را به خدمت بگیرد موافقت بــا فروش آندره آ پینامونتی به 
یکی از تیم های پارما، بنونتو یا بولونیاســت. پله، بازیکنی اســت که در یورو 2016 زیر نظر آنتونیو 
کونته در تیم ملی ایتالیا عملکرد خوبی داشــت و همین موضوع باعث می شود که احتمال ملحق 
شــدن او به کونته در اینتر زیاد باشــد.از طرفی، پله در یوونتوس دوســتانی مانند جان  لوئیجی 
 بوفون، لئوناردو بونوچی و جورجو کیه لینی دارد که در کنار آنهــا در تیم ملی ایتالیا روزهای خوبی 

را تجربه کرد.

علت نیمکت نشینی ستاره گران قیمت چلسی فاش شد
بدون هیچ شکی چلســی فعال ترین تیم نقل و انتقاالت تابســتانی بود و به نوعی باشگاه لندنی 
توانست همه خواسته های سرمربی انگلیسی خود یعنی فرانک لمپارد را برآورده کند؛ این البته 
در حالی اســت که آنها با وجود این خریدها هنوز در فصل جاری انتظــارات را برآورده نکرده اند.

یکی از پر سر و صداترین بازیکنانی که چلسی در نقل و انتقاالت تابستانی به خدمت گرفت، ستاره 
آلمانی بایرلورکوزن یعنی کای هاورتز بود. معامله جذب ایــن بازیکن مدت زمان زیادی به طول 
انجامید اما نهایتا آبی های لندن با قراردادی پنج ســاله و 72 میلیون یورویی این هافبک خالق 

را به خدمت گرفتند.
انتظار می رفت که ســتاره آلمانی با توجه به قابلیت های باالی خود به یــک مهره کلیدی در تیم 
فرانک لمپارد تبدیل شود؛ اما او تا به اینجای فصل هرگز انتظارات را برآورده نکرده و حتی در چند 
بازی اخیر چلسی نیمکت نشین بوده اســت. در همین ارتباط نیز برخی منابع گزارش داده اند که 
لمپارد اصال از وضعیت جسمانی هاورتز راضی نیست و نیمکت نشــینی های پیاپی این بازیکن 

نیز به همین دلیل بوده است.

فوتبال جهان

سرمربی تیم هندبال پرواز هوانیروز:

 مربی ای نیستم که هتل
 ۵ ستاره بخواهم

سرمربی تیم هندبال پرواز هوانیروز اصفهان 
در رابطه با وضعیت تیم هندبال پرواز هوانیروز 
اصفهان، اظهار کرد: از لحاظ مالی شرایط خوبی 
نداریم ولی از لحاظ بازیکن خوب هســتیم، 
یازده سرباز داریم که می جنگند. از لحاظ نرم 
افزار و بودجه ضعیف هســتیم که قرار شده از 
طرف هیئت هندبال اصفهان به ما کمک شود. 
تیم با توجه به نداشــته ها خوب عمل می کند 
و در ادامه بهتر هم خواهد شــد، از نتایجی که 
گرفتیم راضی هســتم زیرا بازیکنانم دســت 
خالی هستند.سروش عرشــی در جواب به 
ســوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیــا برای یک 
مربی سخت نیســت که بازیکنی را دو سال 
پرورش دهد بعــد از آن از تیم برود؟ تصریح 
کرد: این کار هنر من اســت، 32 ســال است 
در نیروهای مصلح سرمربی هستم. همیشه 
بازیکنان دو سال می آیند و بعد از آن می روند، 
متاسفانه فدراسیون کمکی نمی کند اگر می کرد 
این بازیکنان ســرمایه های ایران هستند که 
اگر به خدمت در پــادگان بروند نابود خواهند 
شد. فدراسیون از ورودی مسابقات نگذشت 
و پول آن را کامل گرفت.سرمربی تیم هندبال 
پرواز هوانیــروز اصفهان اضافه کــرد: هیئت 
هندبال اصفهان یک سالن به ما داده و کمک 
کرده است. فدراسیون هندبال می توانست از 
تیم های نظامی ورودی نگیرد زیرا همان پول 
بودجه من می شد که در حال حاضر به ورودی 
مسابقات هزینه تست کرونا هم اضافه شده 
است.  مربی ای نیســتم که هتل پنج ستاره 
بخواهم و هتل بی ســتاره هم که بدهند در آن 
اســتراحت می کنم. بازیکنان می دانند اینجا 
سکوی پرش آنهاست.عرشــی در خصوص 
هدف تیم هندبال پــرواز هوانیروز اصفهان در 
لیگ برتر هندبال، گفت: هدف ماندن در لیگ 
است. در گروه ما از اول تا آخر همه خطرناک 
هســتند، اما اگر تیم اول گــروه اول به گروه 
ما بیاید حتی نمی تواند از گــروه صعود کند. 
امیدوارم بعضی افراد به جای صحبت جلوی 
دوربین به تیم کمک کنند تا آینده این بازیکنان 

خراب نشود. 

شاگردان وحید شمسایی با 7 امتیاز در رده دوم و 
شهروند با دو امتیاز در رده هفتم جدول خود قرار 
گرفته اند و از این رو می توان پیش بینی کرد نماینده 
ساری برای امتیاز گرفتن در این دیدار خود را به آب و 

آتش خواهد زد تا دست پر از زمین خارج شود

مستطیل سبز

وز عکس ر

ادای احترام بازیکنان و 
کادر دو تیم ذوب آهن و 

تراکتورسازی به مقام شهیدان
در آســتانه دیدار تیم های فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان و تراکتور ســازی تبریــز، همزمان با 
سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
مســئوالن باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب 
آهن اصفهــان و باشــگاه فرهنگی ورزشــی 
تراکتورسازی تبریز با حضور در گلستان شهدای 

اصفهان به مقام شهیدان ادای احترام کردند.
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

 پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی
 20 درصد تا تکمیل نهایی فاصله دارد  

معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشــاره به آخرین تحوالت در یکی از مهم ترین پروژه های 
عمرانی شــهر اصفهان اظهار کرد: رینگ چهارم شــهر اصفهان به عنوان یکی از پروژه های شاخص 
و کلیدی شــهر با مجموعه ای از طرح های عمرانی در حال تکمیل اســت کــه در این زمینه تقاطع 
غیرهمسطح شهید سلیمانی با 80 درصد پیشرفت، بیشترین میزان پیشروی را داشته است.  ایرج 
مظفر ادامه داد: این پروژه که از فروردین ماه 98 آغاز شــده دارای 18 هزار مترمربع پل سازی، 50 
هزار مترمربع فضای ســبز و یک هزار و 100 متر طول پل سازی است.معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان با اشاره به اینکه پروژه شهید ســلیمانی در 5 پل غیرهمسطح ساخته می شود، اظهار کرد: 
450 میلیارد ریال هزینه آزادسازی این پروژه است و برای اجرا نیز به یک هزار و 370 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بهره برداری شود.
وی با اشــاره به اینکه تقاطع غیرهمســطح آفتاب به عنوان یکی از بخش های رینگ حفاظتی در 
مرداد ماه سال جاری تکمیل شد، گفت: مســاحت کل این طرح 210 هزار مترمربع است که چهار 
هزار و 900 مترمربع آن به پل سازی اختصاص یافته است. مظفر، هزینه آزادسازی و اجرای تقاطع 
غیرهمسطح آفتاب را به ترتیب 180 میلیارد ریال و 788 میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: برای این 
پروژه نیز 78 هزار مترمربع فضای سبز پیش بینی شده است. وی با اشاره به میزان پیشرفت حلقه 
حفاظتی در کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم گفت: این مسیر دارای سه هزار متر طول با عرض 76 
متر و نیز دو پل غیرهمسطح است که تاکنون 38 درصد آن ساخته شده است. معاون عمران شهری 
شهرداری اصفهان افزود: برای آزادسازی این مسیر یک هزار و 430 میلیارد ریال و برای اجرای آن 
یک هزار و 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در صورت تامین اعتبار این طرح در نیمه نخست سال 

1400 به بهره برداری می رسد. 
وی، یکی دیگــر از قطعــات مجموعه پروژه هــای رینگ چهارم را مســیر صفر تا چهــار کیلومتر 
رینگ دانســت و گفت: این مســیر دارای چهار هزار متر طول بــا عرض 76 متر و دارای ســه پل 
غیرهمســطح اســت که هزینه آزادســازی و اجرای آن به ترتیب دو هزار و 100 میلیارد ریال و یک 
 هزار و 700 میلیارد ریال اســت و براســاس زمان بندی در پایان نیمه نخست ســال 1400 باید به 

بهره برداری برسد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

 همکاری برون سازمانی برای افزایش کیفیت
 خدمات رسانی است

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان بر لزوم تعامل و همکاری برون سازمانی در 
جهت افزایش کیفیت خدمات رسانی تاکید کرد.

احمدرضا مرادی در جلسه امضای تفاهم نامه بین سازمان آرامستان های شهرداری و بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آرامستان باغ 
رضوان به خصوص در ایام کرونایی، اظهار کرد: فعالیت در جهت رضایت مندی و کاهش دغدغه ها، 
معضالت و مشکالت ناشی از بیماری کرونا را از اولویت های ســازمان آرامستان ها برشمرد.وی با 
بیان اینکه در ایام سخت کرونایی مجاهدان گمنام در آرامستان ها بدون کوچک ترین چشم داشتی 
در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و ارائه خدماتی مطلوب و بهینه تالش کردند، افزود: این 
سازمان با مدیریت و برنامه ریزی کارشناسانه و کمترین مشکل در حال گذر از شرایط بحرانی موجود 
است.مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان بر لزوم تعامل و همکاری برون سازمانی 
در جهت افزایش کیفیت خدمات رسانی تاکید کرد و ادامه داد: ارائه خدمات بهینه به خانواده معظم 

شهدا و ایثارگران در دستور کار سازمان قرار دارد.

شهردار اصفهان: 

دیپلماسی شهروندی از کارآمدترین و مدرن ترین اشکال دیپلماسی است 

شهردار اصفهان به ظرفیت های ابتکار »شهروند دیپلمات« برای استفاده 
از پتانســیل های اقتصادی، فرهنگــی و علمی شــهروندان، فعاالن و 
کنشگران برای شکل گیری شــبکه ای از ارتباطات بین المللی اشاره و 
اظهار کرد: در شرایطی که شهرها از حوزه حمل و نقل تا خدمات شهری با 
تاثیرات ناشی از تحریم ها دست و پنجه نرم می کنند، ایجاد پیوندهای 
مشــترک با نهادهای مرتبط جهانی، ایجاد شبکه شهرها و ایفای نقش 
پر رنگ تر در عرصه بین الملل یک وظیفه برای همه دســتگاه هاست و 
به گواه مجموعه وزارت امور خارجه، اصفهان می تواند پایلوت این طرح 
شود و سپس این ابتکار خالقانه را به سایر کالن شهرهای ایران نیز صادر 
کند.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه این ابتکار با همکاری شــهرداری و 
دستگاه های ذی صالح در حال اجراست، گفت: در حالی که به قرن جدید 
نزدیک می شویم دیپلماسی هم باید از دروازه های متعدد و نو عبور کرده و 
به زندگی بهتر شهروندان کمک کند که یکی از این راه ها پیش قدم شدن 
مجموعه مدیریت شهری در اصفهان برای حذف اشکاالت و رسیدن به 
جواب های موثر برای احیا یا پرفروغ کردن روابط خواهرخواندگی اصفهان 
است.شهردار اصفهان تصریح کرد: در دنیای کنونی، افرادی که سکان اداره 
شهرها را در دســت دارند، می دانند که دیگر زمان تصمیم گیری در اتاق 
های دربسته و جلسات درون سازمانی گذشته است و اکنون مدیریت 

بهینه شــهرها تنها با مشارکت شــهروندان و طبقات مختلف نخبگان و 
موثران و طبقه خالق ممکن است.وی افزود: در شرایطی که چالش های 
شهرهای دنیا جهانی شده است، قطعا نیاز به راهکارهای جهانی برای گذر 
از چالش ها داریم؛ حضور شهروند دیپلمات ها بر سر میزهای تصمیم 
گیری و استفاده از مشارکت شهروندانی که به مسائل روز دنیا و شهرها 
اشراف داشته باشند، می تواند اصفهان را به عنوان یک جهان شهر از این 
چالش ها عبور دهد.نوروزی به آمادگی شهرداری اصفهان برای همفکری 
با تجار، فارغ التحصیالن دانشگاهی، فعاالن فرهنگی و اجتماعی شهر 
اصفهان و رســانه ها در این چارچوب )طرح شهروند دیپلمات( اشاره و 
تاکید کرد: جهان شهر اصفهان نباید از نخبگان و شهروندان خود که دارای 
ارتباطات فرامرزی هستند، غافل باشد زیرا این افراد با ابتکار طرح شده، 

بازیگران جدید روابط بین المللی اصفهان می شوند.

شهرک علمی و تحقیقاتی آماده همکاری 
با طرح شهروند دیپلمات است

مدیر گروه همکاری های علمی بین المللی شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با توضیح اینکه طرح شــهروند دیپلمات از طرف شــهرداری 
اصفهان مطرح شــد، گفت: این طرح نیاز به کار و پختگی دارد و با اجرا 

شدن این طرح مجالی برای استفاده از تمام فرصت ها و ظرفیت های 
موجود در زمینه های مختلف برای توسعه ارتباطات بین المللی اصفهان 
فراهم می شود.مژگان میزدیانپور ادامه داد: این فرصت ها و ظرفیت ها 
می توانند به عنوان اثرگذاران تحقق طرح شهروند دیپلمات ایفای نقش 
کنند و سفیر اصفهان برای معرفی جاذبه ها، توانمندی ها و پتانسیل های 
ارزشمند شهر در سایر کشــورها و به ویژه در شهرهای خواهر خوانده در 
شروع طرح باشند که تاکید شــهرداری اصفهان نیز بر همین موضوع 
اســت.وی افزود: دفتر روابط بین الملل شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و مجموعه »آ یو ان« آماده همکاری با طرح شهروند دیپلمات 
است تا به واسطه ارتباطات موجود و ایجاد روابط بین المللی جدید به 

موفقیت این طرح کمک کنیم.
میزدیانپــور  تاکید کرد: با معرفی طرح شــهروند دیپلمات در شــبکه 
شرکت های دانش بنیان که مجموعه شــبکه ای و بزرگی است و سایر 
شــبکه های همکار و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشــور می توان 
در پیشــبرد این طرح کمک کرد. اکنون نیز طرح شهروند دیپلمات در 
 فضای مجازی شهرک علمی و تحقیقاتی به تعدادی از همکاران معرفی 
شــده و با شفاف ســازی و کار بیشــتر می توان آن را به نتایج مثبت و 

موثری رساند.

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان از آغاز عملیات 
اجرایــی احداث مســیر اختصاصــی دوچرخه در 
سطح این منطقه خبر داد.مســعود قاسمی اظهار 
کرد: امروزه اســتفاده از دوچرخه سواری به عنوان 
یک وســیله حمل و نقل پاک )انســان محور( در 
کشورهای پیشــرفته مورد توجه قرار گرفته، از این 
رو نبود زیرساخت های مناسب و مطمئن برای آن، 
عاملی است که موجب شده تا اســتقبال چندانی 
از این شــیوه حمل و نقل صورت نگیرد.وی افزود: 
رشد روز افزون شهر نشــینی، جمعیت شهری و به 
تبع آن رشــد عبور و مرور و رفت و آمدهای ساکنان 

شهر با وســایل نقلیه موتوری، مشکالت بسیاری 
را در سیســتم حمل و نقــل ایجاد کرده کــه بر این 
اســاس برای کاهش معضالت ترافیــک، حمل و 
نقل و آلودگی هوا، برنامه هــا و طرح های متنوعی 
از سوی مدیران شــهری اجرا می شود.مدیر منطقه 
15 شهرداری اصفهان ادامه داد: یکی از برنامه هایی 
که با اجرای عملــی و صحیح آن می تــوان تا حد 
قابل توجهــی آرامش را به سیســتم حمل و نقل و 
عبور و مرور شــهری باز گرداند، توسعه حمل و نقل 
انسان گرا و فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب از 
جمله ایجاد مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری 
اســت.وی ادامه داد: در همین راســتا و با توجه به 
ابالغ شــهردار اصفهان مبنی بر احداث مسیر ویژه 
دوچرخه و تعیین معابر جهت احداث مسیر از طرف 
معاونت حمل و نقل و ترافیک این منطقه، برآورده 

جزییات اجرای مســیر ویژه در معابر سطح منطقه 
و برآورد هزینه احداث حدود هفــت میلیارد و 600 
میلیون تومان، جهت پیگیــری تامین اعتبار اقدام 
کرده است.قاســمی اظهار امیدواری کرد: تا پایان 
ســال جاری این منطقه برای احداث 30 درصدی 
این پروژه و معابر تعیین شده جهت احداث مسیر 
ویژه برنامه ریزی انجام کرده اســت.وی ادامه داد: 
با توجه به طراحی 777 کیلومتر مســیر دوچرخه 
در سطح شهر اصفهان و طراحی 50 کیلومتر مسیر 
دوچرخه در ســطح منطقه 15 به عنوان بیشترین 
پوشش مسیر دوچرخه در ســطح مناطق 15 گانه، 
اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه اقدام به شــروع 
احداث مسیر اختصاصی دوچرخه با نصب جداول 
بتنی در خیابان های توحید و مسجد علی به طول دو 

کیلومتر کرده است.

 آغاز عملیات اجرایی احداث مسیر اختصاصی دوچرخه 
در منطقه 1۵

جهان شهر اصفهان نباید از نخبگان و شهروندان خود 
که دارای ارتباطات فرامرزی هستند، غافل باشد زیرا 
این افراد با ابتکار طرح شده، بازیگران جدید روابط 

بین المللی اصفهان می شوند

فرمانده قرارگاه لشکر 14امام حسین )علیه السالم( :

سردار سلیمانی عزیز اسوه ایثار،مقاومت و اخالص بود
به مناسبت سالروز شــهادت ســرداردل ها مراســمی با حضورنیروهای وظیفه لشــکر 14امام 
حسین)علیه السالم( برگزارشد. به گزارش روابط عمومی لشــکر14امام حسین )علیه السالم(، 
فرمانده قرارگاه لشکر 14امام حسین )علیه السالم( دراین مراسم ضمن گرامیداشت سالروزشهادت 
سردار دل ها به بیان صفات و ویژگی های این سردار عزیز پرداخت وافزود:این فرمانده شهید اسوه 
مقاومت،ایثار،اخالص ومرد جهاد بود.وی، سردار سلیمانی را  یک سرباز به تمام معنا دانست وگفت: 
همانگونه که سردارازآسایش و امنیت خودش گذشت برای آسایش ورفاه جامعه مسلمین، ما هم 
باید ادامه دهنده مسیر ایشان باشیم وزندگی مان را با الگوقراردادن حاج قاسم ها سپری کنیم.این 
فرمانده همچنین تصریح کرد:حقیقتا امثال ما از بیان ویژگی های حاج قاسم عاجزیم اما به قدر توان 

ازاین ایشان سخن می گوییم و سعی می کنیم خود را به ایشان نزدیک کنیم.

به همت گردان 117 امام حسین)علیه السالم(آران وبیدگل انجام شد؛

تهیه وتوزیع 400بسته معیشتی در بین آسیب دیدگان کرونا
گردان 117 لشکر 14 امام حسین)علیه السالم( در راستای لبیک به ندای رهبر معظم انقالب اسالمی 
)مدظله العالی(مبنی بر کمک های مومنانه اقدام به تهیه وتوزیع 400بسته معیشتی کرد.فرمانده گردان 
117 آران وبیدگل با اعالم این خبر  افزود: این بسته ها با کمک خیران شهرستان تهیه شد ومسئولین 
آستان مقدس حضرت محمد هالل نیز در این زمینه همکاری مستمری داشته اند.الزم به ذکر است؛ در 

آیین تهیه و توزیع این بسته ها جمعی از مسئولین وامام جمعه شهر کاشان حضور داشتند.

اختصاص تابلوهای تبلیغات شهری به سواره های پیاده 
تابلوهای تبلیغات شــهری این ماه به موضوع »ســواره های پیاده« با محوریت آداب سوار شدن 
مسافر در تاکسی اختصاص یافت.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی با بیان این خبرگفت: با 
توجه به اینکه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان هرسال زمان بین دو مناسبت روز 
حمل و نقل عمومی تا روز هوای پاک، برنامه هایی برگزار می کند، اداره توسعه فرهنگ شهروندی 
نیز در همین راستا به ارائه طرح هایی در خصوص آداب استفاده از  وسایل حمل و نقل عمومی در 
قالب تبلیغات شهری پرداخته است.احمد رضایی اظهار داشت: امسال از 26 آذر تا 29 دی موضوع 
تاکسی و تاکسیران ها، آداب سوار شدن مسافر در تاکسی و رعایت مسائل اجتماعی و فرهنگی در 
جمع مسافران از سوی اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان انتخاب شــده اســت.وی تصریح کرد: این چهار طرح کاریکاتوری با چاشنی طنز آمیخته 
شده که از 14دی ماه  روی 300 تابلوی تبلیغات شهری در سطح شــهر اصفهان نصب شده و مورد 
 توجه شهروندان قرار می گیرد.گفتنی است؛ عالقه مندان برای دریافت طرح های تبلیغات شهری 

می توانند به سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

نقد آنالین فصل هفتم »سینما گپ« با موضوع کودک
تحلیل و نقد آنالین فیلم های برگزیده سینمای جهان با موضوع کودک با حضور کارشناسان سینما 
و روانشناسان از ســوی دفتر تخصصی سینما و خانه کودک از مراکز وابســته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شــده که اولین برنامه آن 10 دی ماه با نقد فیلم 
»مری پاپینز باز می گردد« برگزار شد.دومین برنامه از فصل هفتم سینما گپ به فیلم سینمایی »آن 
چه میسی می دانست« اختصاص یافته که امروز  ساعت 18:30به صورت آنالین از سوی حمیدرضا 
محمودی نژاد و رایحه صنعتگر نقد و بررسی می شود.گفتنی است؛ عالقه مندان برای شرکت در این 

برنامه جهت ثبت نام و دریافت فیلم می توانند به سایت maahmedia.ir مراجعه کنند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

عدم تحقق بودجه های 
 فرهنگی از مشکالت 
عرصه فرهنگ است

نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان، در جلســه ســتاد احیــای امر به 
معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان اظهار 
داشت: شرایط دشوار اقتصادی سبب شده 
تا اولویت دســتگاه های اجرایــی پرداخت 
حقوق کارمنــدان و اجرای پروژه ها باشــد و 
مســائل فرهنگی در اولویت هــای آخر قرار 
دارد.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد،  با 
اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل فرهنگی 
در کشور افزود: بودجه های فرهنگی در تهران 
از ابتدای کار مشخص بوده و برای استان ها 
بودجه های کمی در نظر گرفته شــده است، 
همچنین بیشتر ردیف های بودجه فرهنگی 
در استان ها محقق نمی شــود و یا به صورت 
قطــره چکانی پرداخــت می شــود که این 
موضوع کار را برای مسئوالن فرهنگی دشوار 

کرده است.
نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان عنوان 
کرد: امیدوار هستیم که راهکارهای مناسبی 
برای تحقــق بودجه های فرهنگــی حتی با 
استفاده از ظرفیت  خیران در نظر گرفته شود و 
مسائل فرهنگی دنبال شود؛ همچنین با توجه 
به اینکه ســتاد امر به معروف و نهی از منکر 
بودجه خاصی ندارد انتظــار می رود اعضای 
این ستاد، کمیته پشتیبانی و مالی تشکیل 
دهند.دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی 
از منکر اســتان اصفهان نیز  اظهار داشــت: 
 ســتادهای احیای امر به معــروف و نهی از

 منکر در شهرستان های کاشان، خمینی شهر 
 و شــهرضا بیشــترین امتیاز را از نظر کمی

  دریافــت کردند.حجت االســالم احمــد 
عبدالهی نژاد با اشاره به برنامه های آموزشی 
این ســتاد گفت: برنامه های آموزشــی ما 
 برای افــرادی کــه می خواهند تذکــر زبانی

 داشــته باشــند اما شــیوه کار را نمی دانند، 
اجــرا می شــود، البتــه بســیج و ســپاه 
صاحب الزمان)عــج( ایــن آموزش ها را به 

خوبی انجام داده است.

اعالم نتایج رویداد »در مقیاس قوس« در بخش ویدئو و پوستر 
اسامی برگزیدگان رویداد »در مقیاس قوس« در بخش ویدئو و پوستر اعالم شد.رویداد »در مقیاس قوس« در دو بخش شامل انتخاب و نمایش آثار و بخش دیگر 
جلسات گفت وگو پیرامون نمادهای شهری و لزوم برگزاری رویدادهای مرتبط، تعریف و برنامه ریزی شد.براساس آمار به دست آمده در بخش پوستر 78 طرح، 
در بخش مجسمه 46 طرح و در بخش ویدئوآرت 19 طرح دریافت شده است که پس از داوری مقدماتی و نهایی نتایج اعالم خواهد شد.داوری بخش ویدئوآرت 
با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی 24 آذرماه به صورت حضوری در موزه هنرهای معاصر انجام گرفت که در این بخش طرح ها به صورت پروپزال های متنی، 
شامل شرحی از نگاه شرکت کنندگان به نماد قوس، به همراه شرحی از نحوه ســاخت و اجرای ویدئوآرت و اطالعات فنی ارائه شد.سجادعلی پورحیدری، شیرین 
داوودیان، بهروز شریفی، ریحانه شیخ بهایی، حامد میرزا محمدی به عنوان برگزیدگان بخش پوستر از سوی هیئت داوران متشکل از هما دلورای، آریا کسایی و رسول 
کمالی انتخاب شدند.همچنین هیئت داوران با توجه به کیفیت طرح های ارسال شــده سه طرح علی افضلی، ناهید جاللیان فرد و محسن گرجی را برای نمایش 

شهری برگزیدند.گفتنی است؛ نتایج داوری بخش مجسمه در تاریخ 22 دی ماه منتشر و زمان و نحوه نمایش آثار برگزیده هر بخش متعاقبا اعالم خواهد شد.

حضور مدیرکل بنیاد 
شهید اصفهان در  منزل 

 شهید مدافع حرم 
»دایی تقی«

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان اصفهان به مناسبت سالگرد 
شهادت شــهید ســلیمانی در منزل 
شــهید مدافع حرم حمیدرضا دایی 
تقی حضور یافت و از خانواده ایشان 

تجلیل کرد.

وز عکس ر
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نخجوان از شهرهای جمهوری آذربایجان و از توابع جمهوری 
خودمختار نخجوان اســت. اســناد و مدارک موجود نشان 
می دهد که این شهر 1500 سال قبل از میالد مسیح تاسیس 
شده است. اما افســانه ای وجود دارد که می گوید این شهر 
از دوران »نوح نبی« وجود داشــته و خود حضرت نوح بعد 
از جاری شدن ســیل، این شــهر را بنا کرده است. این شهر 
هم جاذبه های طبیعی بســیار زیبــا و زیــادی دارد و هم 
جاذبه های تاریخی. گردشگران ایرانی نیز به دلیل مسافت 
کوتاه و آب و هوای خوب، به سفر به نخجوان تمایل زیادی 
نشــان می دهند، به طوری که در ایام تعطیل، این شهر پر از 

گردشگران ایرانی می شود. 
آرامگاه مومنه خاتــون: آرامگاه مومنه خاتــون یکی از آثار 
تاریخی و جاهای دیدنی نخجوان و نماد این شــهر است. 
ارتفاع این بنا 26 متر است که از آجر بنا شده و با کاشی های 
فیروزه ای و خطوط کوفی زینت داده شــده است. آرامگاه 
مومنه خاتون از قرن 12 میالدی در این شهر قرار دارد. در این 
آرامگاه، پادشاه شمس الدین الدنیز، بنیانگذار سلسله  آتابی 
به همراه همسرش به خاک ســپرده شده بودند؛ در دهه  50 
میالدی اجساد آن ها به سن پترزبورگ منتقل شد. امروزه در 
این آرامگاه فقط نمایشگاه کوچکی از عکس ها و نقاشی های 

مرتبط با این قبرها برگزار می شــود و می توانید به تماشای 
این عکس ها بنشــینید. این بنا، سازه ای 8 ضلعی است که 
با استفاده از آجرهایی به شکل های زیبا مزین شده است. 

موزه  قوچ های سنگی: قوچ های سنگی قدمتی دیرینه دارند 
و از دیرباز به عنوان نماد قدرت و باروری محسوب می شدند.  
حتی گاهی این قوچ ها را برای دور کردن ارواح شــیطانی و 
حفاظت از مردگان در قبرســتان ها نصب می کردند. چون 
نخجوان زمانی یکی از شهرهای ایران بود، هنر ساخت این 
نوع قوچ ها به این شــهر هم وارد شده است. موزه  قوچ های 
ســنگی نخجوان در نزدیکی آرامگاه مومنه خاتون قرار دارد. 
فضای این موزه  روباز، بیشتر شبیه پارک و تفرجگاه است. 
از این مکان چشم انداز بســیار زیبایی بر کوه آرارات و شهر 

نخجوان وجود دارد. 
غار اصحاب کهــف: در مورد مکان دقیق غــار اصحاب کهف 
نظریه های زیادی وجود دارد. یکــی از جاهایی که احتمال 
می رود غار اصحاب کهف در آن قرار داشــته باشد، نخجوان 
اســت. این غار در 18 کیلومتری شــهر نخجوان قرار دارد و 
مردم محلی بر این باور هستند که اینجا همان جایی است 
که اصحاب کهف به مدت 300 ســال در آن بــه خواب رفته 

بودند. 

مقبره حسین جاوید:» حسین راثی زاده« ملقب به »حسین 
جاوید« یکی از شاعران ترکی است که در نخجوان به دنیا آمد 
که در تاریخ آذربایجان تاثیر و جایگاه بســیار ویژه ای دارد. 
این بنا عالوه بر ارزش معنــوی، از نظر هنری و معماری هم 
بسیار ارزشمند است. مقبره  حسین جاوید به سبک معماری 
عجمی ساخته شده و آرامگاه همسر و دختر این شاعر نیز در 
سردابه هایی که در باال و پایین قرار دارد، دفن شده اند. معمار 
مشهوری به نام راسیم علی اف و مجسمه سازی مانند عمر 

الداراف در ساخت این بنا همکاری کرده اند. 
موزه فرش: موزه  فــرش نخجوان یکــی از جاهای دیدنی 
جمهوری آذربایجان در  این شهر است که هم ساختمان موزه 
تاریخی و جزو جاذبه های گردشگری است، هم آثار داخل 
موزه بسیار دیدنی اســت. این موزه در کاخ بازسازی شده  
احسان خان، پادشاه نخجوان در قرن 18 میالدی قرار دارد. 
موزه  فرش نخجوان بهترین مکان برای شناخت و تشخیص 
چهار ســبک اصلی فرش آذری اســت.  این موزه در سال 
1۹۹8 تاسیس شده و در آن انواع فرش، گلیم، سوماکس، 
دار قالی، وســایل بافندگــی، نقشــه های مختلف فرش و 
 پاالز  با قدمت هــای تاریخی مختلف به نمایش گذاشــته

 شده است. 

آشپزی

میگوی سیر و عسل
مواد الزم:  عسل 3 قاشق غذاخوری، سس سویا کم سدیم 1 3 

قاشق غذاخوری، تکه های فلفل خرد شده )اختیاری( یک چهارم قاشق 
چای خوری، زنجبیل تازه خرد شده یک  قاشق چای خوری، سیر خرد شده 2-3 حبه، 
میگو پوست کنده و تمیز شده حدود 300 گرم، روغن زیتون  یک قاشق غذاخوری، نمک 

و فلفل سیاه به مقدار الزم،پیازچه خرد شده برای تزیین دو  قاشق غذاخوری،برنج قهوه ای 
پخته )برای سرو(به مقدار الزم،کلم بروکلی یا سایر سبزیجات )برای سرو(به مقدار الزم. 

طرز تهیه:عسل، سس سویا، تکه های فلفل، زنجبیل و سیر را با هم در یک کاسه متوسط مخلوط کنید 
و کنار بگذارید.در یک کاسه متوسط دیگر، میگو و روغن زیتون را اضافه کنید. به میگوها نمک و فلفل 
آسیاب شده اضافه و آن را مخلوط کنید و به آن مدتی استراحت بدهید تا میگوها  کامال مزه دار شوند.
اگر عجله دارید اشکالی ندارد استراحت ندهید.یک تابه را روی حرارت متوسط تا زیاد گرم کنید. 
میگوها را داخل تابه قرار بدهید به صورتی که یک الیه از میگوها ته تابه چیده شده باشند. میگوها 

را از یک طرف بپزید تا خوب طالیی شوند، حدود 1 الی2 دقیقه. میگوها را برگردانید تا طرف 
دیگر آن هم پخته شوند. سپس ماریناد سیر و عسل را داخل آن بریزید و هم بزنید 

و اجازه بدهید میگوها بپزند. در صورت تمایل می توانید میگوها را از سس 
خارج کنید تا زیاد نپزند و سفت نشوند.برنج قهوه ای را بپزید و 

در ظرف سرو بریزید و میگو را با سس غلیظ شده و 
سبزیجات روی برنج قرار بدهید.

دیدنی های نخجوان؛ شهر نوح نبی

اندیشه فوالدوند به »خائن کشی« پیوست پایان تصویربرداری فاز اول سریال گیسو
 اندیشه فوالدوند به جمع بازیگران فیلم »خائن کشی« به کارگردانی 
مسعود کیمیایی و تهیه کنندگی علی اوجی پیوست.فوالدوند 17 
سال پیش در نخستین تجربه بازیگری اش در فیلم »سربازهای 
جمعه« جلوی دوربین رفت و »خائن کشی« دومین همکاری 
او با مسعود کیمیایی محسوب می شود.پیش از این حضور امیر 
ٓاقایی، سارا بهرامی، پانته ٓا بهرام، پوالد کیمیایی و مهران مدیری در 
فیلم قطعی شده بود.

تصویربرداری فاز اول سریال نمایش خانگی »گیسو« به تهیه کنندگی 
هومن کبیری و کارگردانی منوچهر هادی به پایان رسید تا این سریال 
پربازیگر طی ماه های آینده پخش شود.در این سریال که قصه ای 
معمایی با رویکردهای اجتماعــی دارد بازیگران مطرحی به ایفای 
نقش پرداخته اند .محمدرضا گلزار، هومن سیدی، ساره بیات، هانیه 
توسلی، مسعود رایگان، بهاره رهنما، شمسی فضل الهی و حسین یاری 
از جمله بازیگران این سریال هستند .

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان،گفت: توزیع گاز برای هفت کارخانه 
ســیمان اســتان با توجه به افزایش شــدید مصرف بخــش خانگی برای 
جلوگیری از افت فشــار محدود شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اصفهان، ســید مصطفی علوی،با بیان این مطلب افزود: در چند روز 
اخیر، میزان مصرف به ویژه در بخش خانگی افزایش قابل توجهی یافته و 
به نقطه هشدار رسیده است به همین دلیل بر اساس تصمیم گرفته شده در 
شرکت ملی گاز ایران، توزیع گاز در هفت کارخانه ســیمان استان به تدریج 
دچار محدودیت شــد.مهندس علوی، با بیان اینکه این کارخانه ها شــامل 
سه کارخانه در محدوده شهرستان اصفهان و بقیه مناطق دیگر مانند نایین، 
اردستان و کاشان قرار دارند، اظهار داشــت: مصرف گاز این کارخانه ها بین 
80 تا 600 هزار مترمکعب در شبانه روز اســت.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، با اشاره به اینکه هر ساله این محدودیت مصرف با توجه به افزایش 
مصرف گاز بخش خانگی در زمســتان وجود داشته، افزود: برای جلوگیری 
از تکرار اعمال محدودیت و راهی جز مصرف بهینــه نداریم.وی، تاکید کرد: 

مشترکین به ویژه مصرف کنندگان خانگی باید به مصرف منطقی گاز بیش 
از پیش توجه کنند در غیر این صورت با تداوم روند افزایشی مصرف ممکن 
است شاهد مشکالتی مانند افت فشار و نرسیدن گاز به برخی مناطق از جمله 

در شرق استان باشیم.

مدیرآبفای تیران و کرون اعالم کرد: برمبنای طرح 100-300 بیش از 26 کیلومتر 
از شبکه توزیع آب فرسوده ۹ روستای شهرستان، مورد بازسازی و اصالح قرار 
می گیرد و از آذر ماه تا کنون حدود 13 کیلومتر از این شبکه اصالح شده است.

سعید عابدینی افزود: در این طرح مقرر شــد شبکه فرسوده آب روستاهای 
کردعلیا، علی آباد، آب گــرم، آب پونه، ا... آباد، خرمنــان، دره بید، میرآباد و 
ورپشت اصالح و بازسازی شوند که هم کنون با همیاری و مشارکت دهیاری 
ها این عملیات در حال اجراســت. وی با بیان اینکه از 50 روستا که در منطقه 
تیران و کرون قرار دارند 41 روستای آن تحت پوشش آبفاست، تصریح کرد: 
جمعیت روستایی منطقه تیران و کرون بالغ بر 37 هزار نفر  است که تاکنون 
بیش از 16 هزار انشعاب آب به روستاییان واگذار شده است.مدیرآبفای تیران 
و کرون با اشــاره به تامین پایدار آب شرب روســتای علی آباد عنوان کرد: با 
اجرای طرح 100-300 روستای علی آباد از آب شرب پایدار بهره مند می شود.
عابدینی طول شبکه توزیع آب روستایی منطقه تیران و کرون را 300 کیلومتر 
اعالم کرد و افزود: طول خط انتقال آب روستایی 13۹ کیلومتر است  و حدود 
30 درصد شبکه توزیع نیاز به اصالح و بازسازی دارد، که در صورت تامین منابع 
مالی اصالح شــبکه فرسوده توزیع آب روســتاها در منطقه تیران و کرون در 
دستور کار قرار می گیرد.وی، هدر رفت آب روســتاها در منطقه تیران و کرون 
را 30درصد دانست و تصریح کرد: با اجرای طرح 100 -300 در منطقه تیران و 
کرون پیش بینی می شود  این رقم به 28 درصد کاهش یابد .مدیر آبفای تیران 
و کرون به منابع آب محلی در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: آب شرب 

برخی از روستاها از طریق 48 حلقه چاه،2 دهنه چشمه و یک باب قنات تامین 
می شود، این در حالیست که در ســال های نرمال از لحاظ بارندگی، آبدهی 
این منابع حدود 140 لیتر در ثانیه بوده و در ســال های اخیــر به دلیل وقوع 

خشکسالی های پیاپی به 40 لیتر درثانیه کاهش یافته است.
عابدینی به تاسیســات آبرسانی روســتایی پرداخت و بیان داشت: 42 باب 
مخزن  با ظرفیت بیش از 20 هزار مترمکعب و 5 فقره ایســتگاه پمپاژ آب از 
جمله مهم ترین تاسیسات آبرسانی در این منطقه است و در سال های اخیر 
با نصب فلومتر و احداث حوضچه های فشار شــکن آب شرب عادالنه میان 

روستاییان توزیع می شود.   

مدیر تضـمین کیفیــت و تــعالی سازمانی فــوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه 
می تواند یکی از 10 شــرکت برتر جهان در زمینه مدیریت کیفیت باشد.محمد 
ناظمی هرندی افزود: فوالد مبارکه توانسته است سطح زرین مدیریت کیفیت 
اروپا را به دست بیاورد و اگر سعی کند رفتار مدیریتی و نحوه اداره بخش های 
مختلف خود را در قالب رفتارهای استاندارد قرار دهد و به طور مداوم در این گونه 
رتبه بندی ها و جوایز شرکت کند، این امکان وجود دارد که فوالد مبارکه در زمره 
10 شرکت برتر جهان قرار گیرد و ســطح پالتینیوم این جایزه را کسب کند.وی 
گفت: فوالد مبارکــه در     11 دوره جایزه ملی تعالی ســازمانی و 6 دوره جایزه 
شرکت دانشی در کشور رتبه نخست را به دســت آورده است. این شرکت در 
سال 13۹1 برای نخستین بار به عنوان تنها شرکت ایرانی توانست تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود کند. در سال ۹2 طبق قانون، یک سال 
کنار رفتیم و در این جایزه شرکت نکردیم تا فرصت برای بقیه شرکت ها ایجاد 
شود. سال ۹3 مجددا شرکت کردیم و این بار نیز با امتیاز بیشتری توانستیم 
تندیس طالیی را دریافت کنیم. بعد از آن دیگر شرکت نکردیم تا سال 13۹8 
که توانستیم برای سومین بار این تندیس طالیی را به دست آوریم.ناظمی در 
ادامه افزود: از سال ۹3 تا ۹8 در این جایزه شرکت نکردیم، اما در جایزه بنیاد 
کیفیت اروپا شرکت کردیم. مدل جایزه تعالی اروپا بدین صورت است که باید 
ابتدا در نمایندگی این بنیاد در کشور انتخاب می شدیم تا آن نمایندگی ما را به 
سطح جایزه اصلی در اروپا معرفی کند. شرکت در تاریخ 2 دی ماه سال 13۹6 
عنوان سازمان سرآمد ملی را کسب کرد و به جایزه جهانی تعالی بنیاد مدیریت 
کیفیت اروپا )EFQM( معرفی شــد. فوالد مبارکه در سال ۹7 در این جایزه 
شرکت کرد و اواخر مهرماه در اجالس ســاالنه EFQM با بیش از 600 امتیاز، 
موفق به دریافت ســطح زرین این جایزه شــد و به عنوان تنها شرکت ایرانی 

حاضر در این جایزه، توانست حائز این امتیاز شود.
وی به شکل گیری مدل های مدیریتی در سازمان ها و بنگاه ها اشاره کرد و گفت: 
اساتید علم مدیریت برای چگونگی اداره سازمان ها، بنگاه ها و حتی کشورها 
راهکارهایی ارائه داده اند؛ اما این گونه نیست که با خواندن یک کتاب مدیریتی 
و یادگیری چند نکته مدیریتی بتوان آن را در بنگاه، ســازمان یا کشــور پیاده 
کرد. بنابراین در چند دهه گذشته، برای جلوگیری از سردرگمی سازمان های 
عملیاتی، این مفاهیم به یک مدل کامل و یکپارچه تبدیل شــد و همه ابعاد 
به صورت یکپارچه و منظم در آن لحاظ شد تا بتوان آن را در سازمان پیاده کرد. 

بدین ترتیب مفهوم ایجاد مدل های مدیریتی شکل گرفت.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه با بیان این مطالب گفت: 
این مدل های مدیریتی نوعی سیر تحولی داشته اند. در ابتدا استانداردهای 
ایزو مطرح شد؛ اما بعد مشخص شد که این استانداردها سازمان ها را به روش 
درستی هدایت نمی کند؛ بنابراین مدل های تعالی را مطرح ساختند. البته هر 
کشور مدل خاص خود را پیاده کرد. ابتدا ژاپنی ها و آمریکایی ها مدل هایی را 
پیاده سازی کردند و بعد اروپایی ها در دهه 80 و ۹0 میالدی، وقتی متوجه شدند 
در این زمینه از    ژاپن  عقب مانده اند، به ســمت جمع آوری و یکپارچه سازی 
همه الگوهــای مدیریتی حرکت کردند تا حاصل کار، همــه ابعاد مدیریتی و 
رهبری یک سازمان را در بربگیرد و بتوان سازمان ها را با این مدل ارزیابی کرد. 

سازمان ها نیز به روش درستی اداره شوند و به مدل پایداری برسند.
وی   در ادامه  به معیارهای مدل تعالــی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا پرداخت 

و گفت: بنیاد کیفیت اروپا EFQM مدلی ارائه کرده و هرســال نیز آن را ارتقا 
داده اســت. ابعاد این مدل چنــد ویژگی دارد و شــامل تعــدادی معیار    و 
زیرمعیار   اســت. مثــال در مدل  های قبل از ســال 2020 گفته شــده رهبری 
سازمان  باید معیارهایی داشــته باشــد و این معیارها نیز  5  زیرمعیار دارد. 
معیار دیگر استراتژی است. در این مدل گفته شده سازمان ها بعد از رهبری 
به روش درست، باید دارای استراتژی باشــند. این استراتژی باید اجرا شود 
و سازمان اصطالحا »برنامه محور« باشد. معیار سوم در مورد کارکنان است، 
زیرا مهم ترین منبع یک ســازمان نیروی انسانی آن اســت و این معیار نیز 
چندین زیرمعیــار دارد. معیار چهارم درباره منابع دیگر ســازمان، مثل منابع 
مالی، دارایی های فیزیکی و غیرفیزیکی، فناوری اطالعات، مدیریت دانش و 
تکنولوژی و... است و همه این موارد را در حوزه معیار چهارم تعریف کرده اند. 
معیار پنجم هم به فرآیندها می پردازد و مثال در آن به ابعاد مورد انتظار مشتری 
نیز توجه می شود. این 5 معیار معیارهای توانمندساز بودند. یک دسته معیار 
هم در ادامه مدل قرار گرفته که معیارهای نتیجه سازمانی به شمار می آیند و 

این دو دسته معیار را برای ارزیابی در نظر گرفته اند.
ناظمی هرندی افزود: 500 امتیاز برای معیار توانمندساز  و 500 امتیاز هم برای 
معیارهای نتایج تعریف شده است. منطقی که برای ارزیابی این معیارها در 
نظر گرفته شده منطق رادار )Radar(نام دارد؛ بنابراین هرقدر این مدل را بهتر 
در سازمان خود پیاده کنید، امتیاز بیشتری به دســت می آورید و متعالی تر 
خواهید شد. نهایتا اگر می خواهید به همه ابعاد سازمان توجه کنید، باید طبق 

این دستورالعمل ها رفتار کنید.
وی در ادامه گفت: فلسفه مدل تعالی عمل به این دستورالعمل هاست. این 
مدل تعالی در کشور ما هم ایجاد شده، اما متاسفانه هنوز بسیاری از بنگاه ها به 
روش سنتی اداره می شوند. حتی سازمان هایی هستند که بر اساس سالیق 
گردانندگان شــان اداره می شوند و این آفت ســازمان ها و مدیریت در کشور 
ماســت. این مدل ها طرح شده تا مانع از رفتار ســلیقه ای شود، ضمن اینکه 

تجربه مدیریتی دنیا را بین بنگاه ها به اشتراک بگذارد. 
مدیر تضمیــن کیفیت و تعالی ســازمانی شــرکت فوالد مبارکــه در خاتمه 
ضمن اشاره به دست یابی به ســطح پالتینیوم در بنیاد مدیریت کیفیت اروپا 
گفت: موفقیت در این الگوها در ســایه اســتمرار حضور   و   رعایت الزامات و 
چارچوب های مدیریتی است. ما چیزی کمتر از ســازمان های دیگر نداریم، 
به شرطی که به قواعد اداره درست یک سازمان معتقد باشیم و در این زمینه 

روش درستی را در پیش بگیریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

 اعمال محدودیت مصرف گاز در کارخانجات سیمان 
برای پیشگیری از افت فشار گاز

به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت پذیرفت؛

پیشرفت 50 درصدی  اصالح شبکه فرسوده 9 روستای تیران و کرون اصفهان

مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه می تواند یکی از 10 شرکت برتر جهان در زمینه مدیریت کیفیت باشد

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

