
 بر اساس اعالم یکی از نمایندگان استان اصفهان با تصویب مجلس ۹۰ درصد هزینه های 
ناباروری پرداخت می شود؛

یک گام رو به جلو
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حکایت های تلخ تولید شیر 
 شیر خشک ها روی دست تولید کنندگان اصفهانی مانده است؛
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۱۳ ایستگاه سنجش 
 آلودگی هوای اصفهان

 از مدار خارج شد

تعیین تکلیف 
 ساختمان های نیمه ساز

 در شهر اصفهان

مدیر شیالت چهارمحال و بختیاری:

طرح های پرورش ماهی 
 در قفس نیازمند
 حمایت است

5

4

7 5

کارنامه خوب مردم 
 اصفهان در رزمایش 

کمک مومنانه

3

 آغاز پایش 
 فرونشست زمین

 در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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دو برابر آب سد 
زاینده رود هم 
جوابگوی نیاز 

تاالب گاوخونی 
نیست

5

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. *
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تنش میان چین و هند باال گرفت
وزیر دفاع هند اعالم کرد: با توجه به اقدامات چین، آماده مقابله با هرگونه سناریوی ناگواری در مرز های 
خود هستیم.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، راجنات ســینگ، وزیر دفاع هند اعالم کرد: برای مقابله با 
اقدامات ناگوار چین در مرز مشترک دو کشور آمادگی داریم.راجنات سینگ، چین را به توسل به نیرو های 
نظامی برای تغییر وضعیت موجود در مرز های مورد مناقشه پکن و دهلی نو متهم کرد و گفت دولت به هر 
قیمتی از مرز های کشور دفاع خواهد کرد.این مقام دولت هند افزود: دهلی نو هوشیار است و آماده مقابله 
و شکست دادن هرگونه اقدامی برای دفاع از مردم و تمامیت ارضی است.اظهارات وزیر دفاع هند در حالی 
عنوان شد که برخی گزارش ها حاکی از اعزام نیرو های نظامی و تانک های زرهی چین به نزدیک نقطه 
مرزی مورد مناقشه با هند است. شبکه تلویزیونی هند در گزارشی اعالم کرد ارتش چین حدود ۳۵۰ تانک 

از جمله خودرو های پیشرفته »Type ۹۹« را در نزدیکی مرز مستقر کرده است.

آماده باش نیروهای امنیتی عراق در مرز سوریه
یک منبع امنیتی عراق از آماده باش نیروهای امنیتی این کشــور در نوار مرزی سوریه واقع در غرب 
استان االنبار خبر داد.یک منبع امنیتی عراق با اشاره به استقرار نیروهای امنیتی در امتداد نوار مرزی 
سوریه و افزایش سطح هشــدار گفت که هدف از استقرار این نیروها، رصد تحرکات عناصر داعش و 
مسدود کردن تمامی راه ها جهت جلوگیری از هر گونه نفوذ این عناصر به خاک عراق است.این منبع 
افزود که تشدید تدابیر امنیتی در مرز سوریه پس از دریافت اطالعاتی درباره تالش عناصر داعش برای 
حمله به نیروهای امنیتی، اتخاذ شد.طبق گزارش وبگاه »المعلومه«، نیروهای امنیتی تعداد زیادی 
موانع امنیتی در راه های اصلی و فرعی به منظور جلوگیری از هر گونه نفوذ عناصر داعش، قرار داده اند.

»پلوسی« خواستار افزایش تدابیر امنیتی کنگره شد
نانسی پلوسی در نامه ای به دموکرات ها با اعالم تدابیر شدید امنیتی برای نمایندگان کنگره که به واشنگتن 
دی.ســی رفت و آمد دارند، تاکید کرد که قانون گذاران برای بررسی آشــوب ششم ژانویه علیه کنگره به 
تشکیل »کمیسیونی از نوع ۱۱ سپتامبر« نیاز دارند.پلوسی در نامه به دموکرات ها نوشت: امنیت ساختمان 
کنگره آمریکا و تمام کسانی که در آن خدمتگزاری و کار می کنند ،جزو اولویت های اصلی است. حفاظت 
از کنگره که قلب دموکراسی ماست، برای انجام مسئولیت ما در چارچوب قانون اساسی ضرورت دارد. 
همچنین روشن است که ما به تشکیل یک کمیسیون شــبیه به یازده سپتامبر نیاز داریم تا به بررسی و 
گزارش حقایق، علل و امنیت مرتبط با حمله اوباش تروریســت در ششم ژانویه بپردازد. به گفته نانسی 
پلوسی، وضعیت امنیتی بعد از حمله به کنگره کامال در دست بررسی کارشناسان قرار دارد و انتظار می رود 
این فرآیند تا پنجم مارس ادامه یابد. او نوشت: این گزارش شامل فرماندهی و کنترل، آمادگی عملیاتی، 

همکاری بین سازمانی، زیرساخت های امنیتی و روحیه و آمادگی کارکنان نهادی است.

شورای امنیت درباره کودتای میانمار کاری انجام نداد
فرستاده ســازمان ملل در میانمار بر برگزاری یک نشست فوق العاده در شورای امنیت برای تضمین 
احیای دموکراسی در این کشور تاکید کرد؛ اما این نهاد اقدام ســریعی درباره این کودتا انجام نداده 
است.ریستین شرانر برگنر، سفیر سازمان ملل در امور میانمار که اکنون در اروپاست، قاطعانه کودتای 
نظامی در میانمار را محکوم کرد و گفت: شورای امنیت باید به صورت جامع نشانه ای شفاف را در حمایت 
از دموکراسی در میانمار ارائه کند و مطمئن شود که این کشــور بار دیگر به ورطه انزوا سقوط نمی کند.

دیپلمات ها گفته اند که احیای دموکراسی در میانمار عامل کلیدی برای پیش نویس بیانیه ای بود که 
شورای امنیت سازمان ملل پس از نشست غیرعلنی قرار بود برای رسانه ها ارسال کند.اما این بیانیه 
منتشر نشد چون نیاز به حمایت تمامی ۱۵ عضو شورای امنیت داشت و هیئت های چین و روسیه در 

سازمان ملل گفتند که این بیانیه باید برای بررسی به مسکو و پکن ارسال شود.

رهبر معظم انقالب در نشست تصویری با جمعی از مداحان:

بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود
مراسم ساالنه مولودی خوانی در سالروز والدت باسعادت حضرت فاطمه  
زهرا سالم ا... علیها از طریق ارتباط تصویری مداحان در مصالی تهران با رهبر 

معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.
در خجسته سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها، رهبر انقالب 
اسالمی صبح دیروز )چهارشنبه( در نشست تصویری با جمعی از مداحان 
اهل بیت علیهم السالم، حضرت صدیقه طاهره را تجسم عالی ترین مفاهیم 
اســالمی درباره زن، مادر و همسر دانســتند و گفتند: در دیدگاه اسالمی 
قوی ترین پایه تربیت فکری و روحی انسان در کانون خانواده قرار دارد و 
در این کانون است که زمینه رشد واقعی زن در عرصه های مختلف فراهم 
می شود.ایشــان همچنین بر لزوم حفظ ادب اسالمی در سخن گفتن و 
پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای رسانه ای و مجازی، تاکید 
کردند.حضرت آیت ا... خامنه ای حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( 
و فرزندان گرامی آنان را نمونه عالی یک خانواده اســالمی دانســتند که 
الگوبرداری از همراهی، همدلی، اخالص و مجاهدت آن بزرگواران می تواند 
جامعه اسالمی را به اوج برساند.رهبر انقالب اسالمی افزودند: برخی اوقات 
دل ها در بعضی از امور مضطرب می شــوند؛ اما نباید پریشان شوند زیرا 
رشحات آن مودت و همراهی و مجاهدت های خالصانه اهل بیت)ع( در 
نظام جمهوری اسالمی نیز کامال مشهود است که فراگیری روحیه بسیجی، 
خدمات بی نام و نشان شهدای هسته ای، تالش های گروه های جهادی 
و هزاران گروه جوان در عرصه های فرهنگی و علمی و همچنین صحنه ها 
و جلوه های زیبای گروه های پرستاری و پزشکی در قضیه کرونا، در واقع 
پیروی از همان نقشه جامع اســت.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به 
تفاوت بنیادین دیدگاه اسالم و غرب در مقوله زن، افزودند: نگاه اسالم و 
جمهوری اسالمی به زن، نگاه تکریم و احترام است درحالی که نگاه رایج 
غرب، نگاه کاالیی و ابزاری است.ایشــان خاطر نشــان کردند: در اسالم، 
زن و مرد از لحاظ ارزش های الهی و انسانی تفاوتی ندارند. البته در کنار 
وظایف مشترک، هریک از زن و مرد وظایف ویژه ای هم دارند و به همین 
علت است که خداوند متعال ترکیب ساختمان جسمی آنها را متناسب با 
این وظایف ویژه آفریده است.رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: ما به نگاه 
اسالم افتخار می کنیم و در مقابل نگاه غرب به زن و سبک زندگی، سراپا 
اعتراض هستیم.حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تبلیغات غربی ها 
مبنی بر اینکه اسالم و حجاب اسالمی مانع رشد زن می شود، گفتند: این 
یک دروغ واضح است و دلیل بارز خالف واقع بودن آن، وضعیت زنان در 
جمهوری اسالمی است.ایشان افزودند: در ایران در هیچ مقطع تاریخی 
تا به این حد، زن تحصیل کرده و فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، 
فرهنگی و هنری، علمی، سیاسی و اقتصادی حضور نداشته و همه اینها از 

برکت جمهوری اسالمی است.ایشان همچنین با تجلیل از نقش ماندگار 
و بی نظیر مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم 
گفتند: متاســفانه درباره این بزرگواران آثار هنری کمی تولید شده که جا 
دارد اقدامات بیشتری انجام شود.رهبر انقالب اسالمی نگاه اسالم به زن 
را زمینه ساز برجسته شــدن نقش محوری خانواده و مادر برشمردند و با 
تاکید براینکه قوی ترین پایه های تربیت فکری و روحی و حقیقی ترین 
فضای صمیمیت در کانون خانواده شــکل می گیرد، خاطرنشان کردند: 
دستگاه های تبلیغاتی غرب و متاسفانه برخی غرب زده های داخلی تالش 

دارند تا نقش محوری مادر در خانواده کمرنگ و یا حذف شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای بــا تاکید بر لزوم ارج گــذاری به جایگاه زنان 
خانه دار و نقش ویژه آنان در خانواده، به موضوع ازدواج بهنگام و فرزندآوری 
نیز اشــاره کردند و افزودند: این دو موضوع از نیازهــای حیاتی امروز و 
فردای کشور است که مداحان باید به عنوان یک رسانه بزرگ برای ترویج 
آن نقش آفرینی کنند.حضــرت آیت ا... خامنــه ای در بخش دیگری از 
سخنان شان، مداحی را پدیده ای ویژه و منحصر بفرد خواندند و با اشاره 
به ترکیب این هنر از شعر، نغمه پردازی، رســاندن سخن به اعماق جان 
مخاطبان با صدای خوش و همچنین برخورداری از عناصر اندیشه، عاطفه، 
اطالعات معارفی، تاریخی و آگاهی های اجتماعی و جهانی، گفتند: موضوع 

کار مداح از عالی ترین موضوعات یعنی ستایشگری اهل بیت)ع(، و وظیفه 
او گسترش دادن الگوی زیست نبوی، علوی و فاطمی و ترویج اندیشه ها 
و درس های آن بزرگواران است.ایشان با توصیه مداحان به جدی گرفتن 
این وظیفه مهم، تاکید کردند: هیئت باید به شکل هیئت باقی بماند بنابراین 
قالب و شکل مداحی را حفظ کنید و نگذارید با استفاده از ابزارهای خارج از 

قالب مداحی، هیئت ها به محیط های دیگر تبدیل شوند.
رهبر انقالب اسالمی، مداحان و شعرای اشــعار مداحی را به استفاده از 
مطالب متقن و محکم و متین سفارش کردند و با انتقاد از مخدوش شدن 
ادب اسالمی در برخی محیط های رسانه ای و فضای مجازی، در توصیه 
مهم و پایانی خود به مداحان و همه تریبون داران و رسانه ها، بر »حفظ ادب 
اسالمی در ســخن گفتن« تاکید و خاطرنشان کردند: بدگویی و بدزبانی 
در جامعه باید جمع شــود و ادب اسالمی گسترش یابد.حضرت آیت ا... 
خامنه ای با ابراز خرسندی از حرکت رو به رشد دستگاه های تبلیغی کشور 
از جمله بخش مداحی، از ابتکارات خوب مداحان در مناســبت های ماه 
مبارک رمضان و عزاداری محرم که متناســب با شرایط کرونا انجام شد، 
تقدیر و در پایان خاطرنشان کردند: بدانید دشمنان در مقابله با جمهوری 
اســالمی هیچ غلطی نمی توانند بکنند و اسالم و جمهوری اسالمی رو به 

قوت و اقتدار روزافزون است.

رییس جمهوری با بیان اینکه توقــع ما این بود که 
الیحه بودجه رونــد خود را طی کــرده و به تصویب 
برســد، گفت: تصویب و یــا رد الیحــه بودجه حق 
مجلس شورای اســالمی اســت؛ اما انتظار برخی 
مصاحبه ها و تخریب ها را نداشتیم.حسن روحانی، 
رییس دولت دوازدهم با اشــاره به فرآیند بررسی 
الیحه بودجــه در مجلس و رد گزارش کمیســیون 
تلفیق گفت: ما طبق زمان و قانون حتی یکی دو روز 
هم زودتر بودجه را تقدیم مجلس شورای اسالمی 
کردیم.  در ســتاد اقتصادی دولــت چندین هفته 
جلســات مان را به بودجه اختصاص دادیم و واقعا 
دولت در حد توان بهترین بودجه ای را که می توانست 
تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.وی بیان 
کرد: توقع ما این بود که این بودجه روند خود را طی 

کند و به تصویب برسد و مردم از مقررات این بودجه 
بهره مند شوند. اینکه نمایندگان مجلس بودجه ای 
را تصویب یا رد کنند حق آنهاست و ما نمی توانیم در 
این جا بگویم که اگر ما الیحه ای را به مجلس دادیم 
آنها موظف هســتند تصویب کنند. هر چه نظر خود 
آنهاســت و طبق نظر آنها عمل خواهد شد. رییس 
جمهوری خاطرنشــان کرد: اما در ایــن بودجه دو 
ماه حرف هایی زده شد، مصاحبه هایی انجام شد، 
وعده هایی داده شد، تخریب هایی صورت گرفت که 
مورد انتظار ما نبود. حاال اگر یک رسانه ای این کار را 
انجام داده اســت و یا نماینده ای جمله ای را بیان 
کرده، مورد انتظار ما نبود.رییس دولت تدبیر وامید 
گفت: ما واقعا برای این بودجه زحمت کشــیدیم و 
می خواستیم این بودجه در کمیسیون های مجلس 

و در کمیســیون تلفیق و در صحن علنــی کامل تر 
شود. ممکن است بودجه ای که ما تهیه می کنیم در 
جاهایی نقص داشته باشد؛ اما متاسفانه اهدافی که 
در بودجه داشتیم مورد توجه نمایندگان در کمیسیون 
تلفیق قرار نگرفت.رییس جمهوری گفت: من خدا را 
گواه می گیرم تمام تالش ما از یک سال گذشته این 
است که پایان این دولت به دو آرزو دست پیدا کنیم. 
کشوری که در برابر کرونا  و تحریم از مشکالت اصلی 
عبور کرده باشد. آرزوی ما همین  دو هدف است و 

آن را دنبال می کنیم.

رییس جمهور:

انتظار تخریب نداشتیم

کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس تصویب نشد
کلیات طرح »شفافیت آرای نمایندگان« که در دســتور کار مجلس بود برای تصویب نیاز به دو سوم آرای صحن علنی داشــت؛ اما با ۱۵۳ رای و ۶۵ درصد آرای 
موافق، برای تصویب فقط ۳ رای کم آورد. نمایندگان در نشست علنی روز گذشــته  مجلس شورای اسالمی، با ۱۵۳ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۱2 رای ممتنع 
از مجموع 2۳4 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرحی موافقت نکردند البته نمایندگان در جلسه روز یکشنبه، ۱2 بهمن ماه رای به اولویت رسیدگی به آن داده 
بودند.رییس مجلس پس از پایان رای گیری کلیات طرح اصالح آیین نامه داخلی مجلس پیرامون شفافیت آرای نمایندگان گفت: با توجه به اینکه اصالح آیین 
نامه داخلی نیاز به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد، کلیات این طرح رای مورد نیاز را کسب نکرد، البته موافقان و مخالفان کلیات طرح با اصل موضوع شفافیت 
موافق بودند،بنابراین کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تالش کند تا آیین نامه را به نوعی تنظیم و تدوین کند که شفافیت و دغدغه همه نمایندگان دیده شود.

سمیه محمودی، سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی طی سخنانی اظهار داشت: این طرح براساس ماده ۱42 آئین نامه در کمیسیون 
به عنوان کمیسیون اصلی مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون شورا و آیین نامه نیز در کارگروهی متشــکل از مرکز پژوهش ها و سایر نهادها و بازوهای علمی و 
نظارتی مجلس آن را مورد واکاوی قرار داد. وی افزود: از آن جایی که طرح مذکور مطالبه عمومی جامعه است امیدواریم کلیات آن با اقبال نمایندگان همراه بوده 

و بتوانیم خواست عمومی را در خصوص آن اجابت  کنیم.

چهره روز

احتمال ارائه الیحه چند دوازدهم بودجه به مجلس
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱4۰۰ اظهار کرد که احتماال الیحه چند دوازدهم بودجه 
به مجلس شورای اسالمی ارائه می شــود.رحیم زارع  اظهار کرد: با توجه به رد کلیات الیحه بودجه 
توسط مجلس شــورای اســالمی، دولت می تواند این الیحه را اصالح کند و آن را ظرف دو هفته به 
مجلس بدهد یا الیحه چند دوازدهم بودجه را به مجلس ارائه کند که هنوز مشــخص نیست کدام 
یک مبنا قرار می گیرد.وی ادامه داد: اگر دولت طــی این دو هفته اصالحات الزم را در الیحه بودجه 
انجام دهد و آن را به مجلس شورای اسالمی بفرستد این الیحه باید مجددا در کمیسیون تلفیق مورد 
بررسی قرار گیرد، پیشنهادات نمایندگان دریافت شود و همان پروسه قبل تکرار شود، اما این بار باید 
کار سریع تر و در سه چهار شیفت کاری انجام شود که تصویب بودجه تا پایان سال امکان پذیر شود.

زارع در پایان تاکید کرد که احتماال با شــرایط فعلی الیحه چند دوازدهم بودجه به مجلس شورای 
اسالمی ارائه خواهد شد.

ادامه تحصیل برای نمایندگان مجلس ممنوع می شود؟
عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس جزئیات مصوبات اخیر اعضای این کمیسیون را 
تشریح کرد.حجت االسالم علیرضا سلیمی اظهار داشت: ادامه بررسی اصالح قانون هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان در دستورکار اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه قرار داشت.وی در توضیح مصوبه 
اعضای این کمیسیون، بیان داشــت: طبق مصوبه اخیر عضای کمیســیون، نمایندگان از داشتن 
تابعیت و یا اقامت ممنوع شدند و اگر تابعیت و یا اقامت کشور دیگری را دارند نیز باید لغو شود.عضو 
کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در تشریح مصوبه دیگر اعضای کمیسیون، اظهار داشت: 
هم چنین با مصوبه اعضا، نمایندگان از تحصیل در مقاطع باالتر ممنوع شدند. بررسی طرح اصالح 
قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دســتورکار جلسات کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس قرار دارد و تاکنون چند بند از آن اصالح شده است. در صورت بررسی تمام مفاد و اصالح آنها 

طرح مذکور برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رییسه مجلس خواهد شد.

نظر مقام روسی درباره بازگشت برجام به حالت عادی
نماینده دائم روسیه در ســازمان های بین المللی خواســتار اقدام آمریکا در ارتباط با برجام شد و 
اظهار کرد: در غیر این صورت چیزی جز پوچی حاصل نخواهد شد. »میخائیل اولیانوف« در وین در 
توئیتی به تحلیلی در خصوص احتمال رد پیشنهاد ایجاد مکانیسمی برای هماهنگ سازی اقدامات 
واشــنگتن و تهران در ارتباط با برجام از ســوی دولت بایدن، واکنش نشان داد.او در این خصوص 
نوشت: امیدوارم این ارزیابی نادرست باشد. در غیر این صورت شاهد آتش غرور و جاه طلبی های 
بی حاصل خواهیم بود.اولیانوف در ادامه نوشــت: طرف دیگر )آمریکا( باید اولین گام را بردارد. راه 
به ناکجاست. زمان آن رســیده آمریکا و ایران اقدامات هماهنگ برای احیای اجرای کامل برجام 
انجام دهند.»محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه ای شامگاه دوشنبه تصریح 
کرد: می توان مکانیسمی را برای هماهنگ سازی و همزمان کردن اقدامات واشنگتن و تهران جهت 

اجرای کامل تعهدات برجامی به کار گرفت.  

واکنش آمریکا به دستاورد موشکی اخیر ایران
وزارت خارجه آمریکا نسبت به آزمایش موشک حامل ماهواره توســط ایران ابراز نگرانی کرد.این 
وزارتخانه با اذعان به دستاورد موشکی جدید ایران، گفت که این آزمایش می تواند توانایی موشکی 
ایران را در میانه حرکت دو کشــور به سمت دیپلماسی، تقویت کند.یک ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا گفت که واشــنگتن نگران تالش های ایران برای توسعه وسایل پرتاب فضایی است چرا که 

این تجهیزات، قابلیت پیشبرد موشک های بالستیک ایران را دارند.

کافه سیاست

فعال سیاسی: 

»رییسی« برای انتخابات 
کاندیدا نمی شود

یک فعال سیاسی اصولگرا درباره کاندیداتوری 
رییســی برای انتخابات ۱4۰۰ گفت :رییسی 
درخواســت ها برای کاندیداتوری را نپذیرفت 
و در قوه قضاییــه می ماند.حمیدرضا فوالدگر 
درباره سناریوی انتخاباتی اصول گرایان گفت: 
شورای وحدت آغاز به کار کرد و دبیر اجرایی آن 
نیز آقای منوچهر متکی است. از آن طرف نیز 
شورای ائتالف نیروهای انقالب کار خود را بعد 
از انتخابات مجلس ادامه داده و آقای پرویز 
سروری دبیری آن مجموعه را بر عهده دارد.وی 
افزود: شــورای وحدت این دوره با محوریت 
جامعه روحانیــت به میدان آمده و شــورای 
ائتالف را نیز به عنوان یکی از بخش ها دعوت 
کرد تا نماینده معرفی کند، از آن طرف شورای 
ائتالف می گوید »در انتخابات مجلس توانست 
با اکثریت تشکل های اصولگرا کار کند و نتیجه 
هم حاصل شد بنابراین پوشش رای ما بیشتر 
است«.وی درباره درخواست اصول گرایان از 
سیدابراهیم رییسی برای کاندیداتوری توضیح 
داد: االن به صورت متفرق درخواست از آقای 
رییسی برای حضور در صحنه انتخابات ریاست 
جمهوری مطرح می شود، این افراد معتقدند 
»با آمــدن ایشــان وحدت میــان نیروهای 
اصولگرا و انقالبی حاصل اســت«.این فعال 
سیاسی اصولگرا افزود: با کاندیداتوری آقای 
رییسی همه سالیق اصول گرایی روی حمایت 
او به اتفاق نظر می رســند؛ اما آنچه من اخیرا 
شنیدم آقای رییسی نپذیرفته و پاسخ ایشان 
منفی است و می خواهد در همان قوه قضاییه 
اجرای برنامه ۵ ســاله خود را دنبال کند. اگر 
آقای رییســی نیاید فرآیند انتخاب نامزد در 

جریان انقالبی و اصولگرا مشکل می شود.

بین الملل

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، یک قطعه 
زمین به شماره ۳۵۵ واقع در شهرک آزادگان با کاربری مسکونی به شــماره  پالک ثبتی ۵۵۰۳ فرعی از ۱۵9 اصلی را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان، اشخاص 

حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ 99/۱۱/۱۶ بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مر اجعه نمایند.

آگهی مزایده

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:1089722

آدرس5 درصد سپرده شرکت در مزایدهقیمت کارشناسی مساحت )متر مربع(شماره قطعه زمینردیف

شهرک آزادگان- خیابان حافظ جنوبی- عرفان ۶۳/۰۰۰/۰۰۰9 ریال7/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱8۰ متر مربع۱۳۵۵

۱- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین  آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.
2- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

۳- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- برند گان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

ترتیب ضبط خواهد شد.

۵- پیشــنهاد دهندگان میبایســت ۵ درصد مبلــغ پایه زمین مــورد نظر را تحــت عنوان 
ســپرده شــرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اســناد خزانه و یــا فیش نقدی 
 بــه حســاب شــماره ۱۰۶۶82۱9۰۰۰۱ نزد بانــک ملی بــادرود واریــز و ضمیمه پیشــنهاد

 خویش نمایند.
۶- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول
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پنج برابر شدن فعاالن مجاز اقتصادی گمرکی در اصفهان
فعاالن مجاز اقتصادی گمرکی در اســتان اصفهان بیش از پنج برابرشده است.مدیرکل گمرکات 
استان اصفهان در نشســت با اعضای هیئت رییســه خانه صنعت و معدن اصفهان با بیان اینکه 
امســال این تعداد از چهار شرکت به ۲۱ شرکت رســیده است  ، گفت: یکی از تســهیالت ۱۷ گانه 
فعاالن مجاز اقتصــادی اخذ ضمانت نامه بانکی یک ســاله از زمان درخواســت است.رســول 
کوهســتانی پزوه در ادامه با بیان اینکه اســتان اصفهان با ۳۴ انبار اختصاصی رتبه اول کشور را 
دارد، افزود: کاهش هزینه های تخلیه، بارگیــری و انبارداری از مزایای انبار اختصاصی اســت.

وی، نبود یک بارانــداز کانتینــری در اصفهان را از کمبود ها دانســت و گفت: گمــرک اصفهان با 
توجه به دارا بودن ریل آهن باز اختصاصی و مجاورت جاده ترانزیتی کشــور ظرفیت خوبی برای 
راه اندازی کانتینر مرکز کشــور دارد.رییس خانه صنعت و معدن و تجارت ایــران و اصفهان هم 
در این نشســت با اشــاره به اینکه صادرکننده کنندگان اســتان از خدمات گمرک به خوبی بهره 
می برند، افزود:خانه معادن اســتان، با داشــتن ۲۴ انجمن همگن رتبه اول کشوری را دارد و در 
خصوص اطالع رسانی تســهیالت گمرک می تواند کمک شــایانی انجام دهد.سید عبدالوهاب 
ســهل آبادی درادامه رفع مشــکالت قانونی ترخیص ماشــین آالت معدنی را خواســتار شد و 
 گفت: نبود شــرکت حمل و نقل بیــن اللملی در اصفهــان یکی از کاســتی های تجارت خارجی 

اصفهان است.

آغاز پایش فرونشست زمین در اصفهان
چهار تیم تخصصی برای پایش فرونشســت زمین در مناطق مختلف اســتان اصفهان مســتقر 
شــدند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: برای پایش دقیق تر از ۳۰ دستگاه 
GPS در مناطق مختلف استان استفاده می شود.منصور شیشــه فروش، برخوار، مهیار، دامنه، 
داران، اصفهان، گلپایگان وکاشــان را بیشترین دشــت های متاثراز پدیده فرونشست زمین در 
استان اصفهان بیان کرد.وی، اجرای هشت هزارو ۷۰۰ هکتار طرح نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی 
 ۴۱۰ هکتار زمین کشاورزی و توسعه کشت گلخانه ها و اجرای ۱۵ طرح آبخیزداری را از طرح های 
 اجرا شــده طی دوســال اخیر برای مصرف بهینه آب و کاهش فرونشســت زمیــن اعالم کرد.

در اســتان اصفهان ۳۵ محدوده مطالعاتی وجود دارد که ۲۷ منطقه آن ممنوعه اســتحصال آب 
است.

بهره برداری از 223 پروژه روستایی اصفهان آغاز شد
مدیرکل دفتر امور روســتایی و شــوراهای اســتانداری اصفهان از آغاز بهره برداری ۲۲۳ پروژه 
روستایی این استان در چهارمین روز گرامیداشت دهه مبارک فجر خبر داد.علی رحمانی افزود: 
برای اجرای این تعداد پروژه هزار و ۵۲ میلیارد و ۴۶۸ میلیون ریال توســط اعتبارات دهیاری ها 

هزینه شده و به مرحله اجرا رسیده است.
وی اضافه  کرد: عالوه بر این تعداد، فعالیت های عمرانی توســط دســتگاه های خدمات رســان 
مثل بنیاد مســکن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، آب و فاضالب، برق و 
مخابرات در حال اجراست که بخشــی از آن ها در این روزها افتتاح  می شود.مدیرکل دفتر امور 
روستایی و شــوراهای اســتانداری اصفهان، احداث ســاختمان دهیاری، زیرسازی و آسفالت 
معابر،احداث سالن ورزشی و چندمنظور، ساختمان آتش نشانی،  پل، بلوار و خیابان، راه اندازی 
سامانه پایش تصویری، احداث نیروگاه خورشیدی را از مهم ترین پروژه های عمرانی این استان  
برشمرد.رحمانی با اشاره به رویکرد دولت در توسعه زیرساخت های روستاها اظهارداشت: بودجه 
مصوب و حمایت های مالی دولت به روســتاها از طریق اعتبارات دهیاری ها ســاالنه ۲۰ درصد 
افزایش داشته و سایر نهادهای اداری بر اساس نیاز هر منطقه پروژه هایی را اجرا کردند که رهاورد 

این اقدامات مهاجرت معکوس از شهر به روستا و رونق زندگی در این مناطق بوده است.

شیر خشک ها روی دست تولید کنندگان اصفهانی مانده است؛

حکایت های تلخ تولید شیر

در حالی که قیمت شیر در کشور هر روز باال  مرضیه محب رسول
می رود و دســت مردم از ســبد لبنیات 
کشور کوتاه تر می شــود، شیر خشــک های مازاد روی دست تولید 
کنندگان اصفهانی مانده و در خطر فاسد شــدن قرار گرفته است. هر 
چند استاندار هفته گذشــته اعالم کرد که به دنبال اخذ مجوز صادرات 
شیرخشــک اســت؛ اما ظاهرا این فوریت تا کنون حل و فصل نشده 
است. مسئله مازاد شــیر خشــک  و چالش ممنوعیت صادرات آن 
مربوط به هفته های اخیر نیســت.طی ماه های گذشــته بارها تولید 
کنندگان خواستار آزاد سازی مجوز صادرات این ماده شده بودند و اما 
ظاهرا دولت برای جلوگیری از نوسان قیمت شیر و لبنیات اجازه چنین 
کاری را نداده اســت ولی این کار نه تنها مانع از گرانی ها و کم شــدن 
مصرف لبنیات در سفره خانوار ایرانی ها نشد بلکه این تولید کنندگان 
بودند که در شــرایط کنونی نمــی توانند از فرصت ســودآور صادرات 
اســتفاده کنند. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 

استان اصفهان  گفته است، با دپو شدن باالی ۸۵۰۰ تن شیرخشک در 
اصفهان، باید این میزان شیر خشک صادر شــود، اما مسئوالن ستاد 
تنظیم بازار نگران هستند که اگر شیرخشــک صادر شود کارخانجات 

تولید شیرخشک در رقابت با صنایع لبنی پیشتاز شوند.
حسین ایراندوست ، در خصوص دپوی شیر خشک در اصفهان، اظهار 
کرد: اصفهان از نظر تولید شــیر رتبه نخست کشور را دارد و حداقل سه 

برابر نیاز استان، شیر تولید می کنیم.
وی افزود: با توجه به تولید باالی شــیر و همچنین مصرف پایین این 
محصول و به طور کلی لبنیات در این فصــل، تولید افزایش می یابد، 
به همین دلیل بازار کشش جذب این میزان شیر را ندارد، که به دلیل 
اینکه شیر قابل نگهداری نیست، شیر را خشک می کنند.معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: بعد از 
خشک کردن، بازار باید کششی برای جذب شیرخشک داشته باشد، 
چراکه در عمل نقدینگی دامــدار و کارخانه دار جــای دیگری ذخیره 

و دپو شــده اســت، به همین دلیل امروز در اصفهان باالی ۸۵۰۰ تن 
شیر خشک دپو شــده اســت.وی گفت: با وجود حجم باالی دپوی 
شیرخشــک در اصفهان، نه تنها بازار کشــش جذب این محصول را 
ندارد، بلکه مجوز صادرات شــیر خشک هم نداریم، اما در تالش برای 
دریافت مجوز صادرات شــیر خشــک هستیم.ایراندوست گفت: با 
توجه به اینکه شیرخشــک و به نوعی نقدینگــی دامدار و کارخانجات 
در قالب این محصول دپو شده اســت، کارخانجات در عمل، از خرید 
شــیر از دامدار جلوگیری می کنند، در این فضا دامــدار و تولیدکننده 
هر دو آســیب می بینند، بنابراین به دنبال دریافــت مجوز صادرات از 
وزارت صمت هســتیم.وی دربــاره دالیل مخالفت با صادرات شــیر 
خشک، توضیح داد: وزارت صمت نگران است با صادرات شیرخشک، 
کارخانجات این محصول، شیر بیشتری جذب کنند که در این شرایط 
سهم صنایع لبنی از شیر کاهش می یابد و دوباره شاهد گرانی لبنبات 
خواهیم شــد.معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان در خصوص صادرات شیر به دیگر کشورها، اظهار کرد: 
بازار هدف شیر خشــک تولیدی اصفهان روســیه، عراق، افغانستان، 
سوریه و ... است، مشکلی بابت کیفیت این محصول وجود ندارد، اما 
مسئوالن ستاد تنظیم بازار نگران هستند که اگر شیرخشک صادر شود 

کارخانجات تولید شیرخشک در رقابت با صنایع لبنی پیشتاز شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شیرخشک زیادی جذب بازار مصرف 
نمی شــود، گفت: اکنون میزان تولید بیش از نیاز داخل اســت و اگر 
نتوانیم شیرخشــک دپو شــده را صادر کنیم، کارخانجات نمی توانند 
شیرخام را خریداری کنند، در این شرایط شیرخام روی دست گاودار 
باقی می ماند که در این پروســه دامدار در تامیــن علوفه خود دچار 
مشکل می شود و در نهایت با ایجاد اشکال در چرخه تولید، با افزایش 

قیمت شیر و لبنیات مواجه می شویم.
شیر خشک با اینکه محصولی فرآوری شده به حساب می آید، از آنجا 
که ماده اولیه تولید شــیر و دیگر محصوالت لبنی نیز هست، فروش 
آن نوعی خام فروشی محسوب می شود و مخالفان بسیاری دارد؛ اما 
ظاهرا با توجه به شــرایط تولید و مصرف در داخل فعال این محصول 
قابلیت استفاده از داخل کشور را ندارد و از سوی دیگر راه های دیگری 
برای ثابت نگه داشــته شــدن قیمت این محصــول در  داخل وجود 
دارد؛ اما ظاهرا مســئوالن به جای نظارت بر روندهای تولید راه آسان 
عرضه فراوان را انتخــاب می کنند که در نهایت طی ســال های آینده 
 بی شک تولید شــیر را از صرفه انداخته و سرمایه ها از این بازار خارج

 خواهد شد.

مدیر فروشــگاه رفاه میدان امام علــی)ع( اصفهان 
ادعای مطرح شده در ســطح افکار عمومی مبنی بر 
درج قیمت های مجعول و باالتــر از ارقام واقعی روی 
کاالهای مصرفی توســط تولیدکنندگان به زیر قیمت 
درج شــده از ســوی فروشــگاه ها برای اغوا و فریب 
مشتریان را رد کرد و گفت: به هیچ عنوان فروشگاه های 
زنجیره ای به تولیدکننــده کاال اعالم نمی کنند که برای 
جذب مصرف کننده، قیمت های جعلی و باالتر را روی 
محصوالت خود حک کنند چــون تولید محصوالت، 
سراسری و قیمت ها مشخص است. البته تولیدکننده 

ممکن است در عرض یک ماه چندبار قیمت کاالیش را 
تغییر دهد؛ اما من تکذیب می کنم که اینگونه تبانی ها 
بین فروشــگاه ها و تولیدکننده ها بــرای حک جعلی 
برچسب قیمت ها وجود داشته باشد.مدیر فروشگاه 
رفاه میدان امام علی)ع( اصفهان درباره دلیل شکایت 
مردم در باره تفاوت نرخ های درج شــده روی کاالها 
با قیمت هــای پرداختی گفت: به دلیــل فروش زیاد 
فروشــگاه های زنجیره ای ممکن اســت تقاضا برای 
خرید یک محصول خاص از تولیدکننده در مدت یک 
ماه، چندبار صورت بگیرد؛ اما به دلیل نوســان قیمت 
مواد اولیه، گاهی سه قیمت متفاوت برای آن محصول 
در یک ماه به فروشــگاه ها عرضه می شود که در عمل 
این افزایش قیمت برای مشتریان قابل توجیه نیست.

انصاری اضافه کرد: مشــتریان از فروشگاه ها انتظار 

دارند تا قیمت کاالهای واحد، یکسان باشد در حالی که 
خرید فروشگاه ها، به روز و بر اساس تولید کارخانه ها 
و تولیدکنندگان است که آنها هم برای افزایش قیمت 
روزانه خود، توجیهاتی دارند. وی بیان کرد: در برخی از 
فروشگاه ها ممکن است محصوالت جدید ناشناخته 
با حاشیه سود بیشتر و حتی تخفیف افزون تر و ارزان 
تر هم ارائه شود؛ اما چنین فروشگاه هایی تنها به فکر 
منافع خود هستند نه مشتری، ولی ما سالمت مردم 
را هم درنظر می گیریم.مدیر فروشگاه رفاه میدان امام 
علی درباره واقعی بودن تخفیف های اعالمی افزود: ما 
از سود خود کم می کنیم و تخفیف را از خود تولیدکننده 
می گیریم یا به خاطر خرید نقدی تخفیف مازاد برای 
مشــتری دریافت می کنیم بنابراین  تخفیف هایمان 

کامال واقعی است.

 تکذیب تبانی تولیدکننده و توزیع کننده
 برای درج نرخ های جعلی روی کاالها

خبر روز

رییس سازمان صمت اصفهان خبر داد:
اجرای ۵0۷6 طرح صنعتی در استان اصفهان

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: پنج هزار و ۷۶ طرح صنعتی در استان در 
مراحل مختلف اجرا قرار دارد که ۲۷.۵ درصد از آنها دارای پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد است.
ایرج موفق با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ با عنوان »جهش تولید« افزود: حمایت از فرآیند تکمیل 
ســاخت و راه اندازی این طرح ها در اولویت برنامه های اقتصادی استان اســت.وی با بیان اینکه 
طرح های صنعتی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی باید هرچه زودتر تکمیل شود، اظهار داشت: با 
بهره برداری از این طرح ها تعداد واحدهای فعال اســتان در بخش صنعت به ۱۴ هزار واحد خواهد 
رســید.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان ادامه داد: طرح های صنعتی بر اساس 
پیشرفت فیزیکی، رده بندی و برای دریافت تســهیالت به بانک های عامل معرفی می شوند.وی با 
بیان اینکه این طرح ها برای مطرح شدن در کمیته وام باید دستکم ۶۰ درصد پیشرفت داشته باشند، 
خاطرنشان کرد: انجام مراحل دیوارکشی زمین، احداث سوله و تکمیل زیرساخت های آب، برق و 

گاز این طرح ها باید انجام شده باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
اراده دولت برای برطرف کردن مشکالت آب ضعیف است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای برطرف شدن مسئله آب نیاز به اراده 
جدی دولت است، گفت: با سنگ اندازی های مختلفی در این مسیر روبه رو هستیم و متاسفانه دولت 
اراده ضعیفی در برطرف کردن مشکالت دارد.امیرحسین بانکی پورفرد با اشاره به تاثیر نگاه برخوردار 
بودن به اصفهان در فرمول های بودجه اظهار داشــت: برخی از شهرستان های اصفهان که همجوار با 
استان های دیگر هستند و شرایط یکسانی از لحاظ نیازمند بودن به آبادانی و پیشرفت دارند، بودجه 
یکسانی دریافت نکردند زیرا ذیل پرچم نام اصفهان هستند؛ اما سایر استان ها بودجه قابل توجهی 
گرفتند.وی افزود: متاسفانه مارک برخورداری به اصفهان زده شده و اصفهان را تنها به میدان امام و 
چهارباغ می شناسند، در صورتی که هم در شهر اصفهان و هم در شهرستان های استان اصفهان مناطق 
محروم زیادی داریم و متاسفانه اصفهان ستیزی به دالیل گوناگونی شکل گرفته است.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی با مثالی تاثیر این نگاه را تصریح کرد: میانگین بودجه دانشگاه ها تا 

۱۴۰ درصد افزایش پیدا کرده اما بودجه دانشگاه اصفهان تنها ۹ درصد افزایش داشته است.

 اختصاص بخشی از اشتغال شهرک پوشاک
 به نیروهای بومی 

فرماندار برخوار گفت: با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰۰ هکتار از زمین های منابع طبیعی شهر کمشچه 
که در برخوار واقع شده برای شهرک پوشاک پیش بینی شده ضروری است درصد خاصی از اشتغال 
به نیروی بومی اختصاص داده شــود.عبدا... بنهری، در خصوص لزوم اهمیت شهرک پوشاک در 
منطقه برخوار اظهار کرد: شهرســتان برخوار از دیرباز به مهد کشاورزی و تولید غالت به ویژه گندم و 
جو شناخته شده؛ اما متاسفانه به دلیل خشکسالی های پی درپی تعداد بسیاری از کشاورزان این 
منطقه برای استمرار فعالیت به استان های دیگر نظیر خوزستان، هرمزگان، کرمان و خراسان رضوی 
مهاجرت کردند و چنانچه توانایی ایجاد اشتغال های پایدار را برای مردم منطقه فراهم کنیم بی شک 
از مهاجرت ها جلوگیری خواهیم کرد.وی بیان کرد: نزدیک به ۱۰۰ هکتار از زمین های منابع طبیعی 
شهر کمشچه که در برخوار واقع شده برای شهرک پوشاک پیش بینی شده و از طرفی این یک طرح 
ملی است که مردم از تمام نقاط کشور توانایی سرمایه گذاری و اشتغال خواهند داشت؛ اما درخواست 
نماینده و فرماندار شهرستان برخوار این است که درصد قابل توجهی از اشتغال در شهرک به نیروهای 

بومی اختصاص داده شود.

کافه اقتصاد

اخبار

محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از پانزدهم تا هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۹ میزبان سه نمایشگاه تخصصی همزمان است که در حوزه صنایع 
غذایی، نوشیدنی ها و تجهیزات هتل و رستوران طبقه بندی می شوند.هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، دومین نمایشگاه تخصصی نوشیدنی های سرد و گرم 
و چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ به صورت همزمان از پانزدهم بهمن ماه در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان آغاز شده و تا هجدهم همین ماه برپا خواهند بود.این سه نمایشگاه حدود ۱۲۰ شرکت را گرد هم جمع کرده اند تا توانمندی های خود را در حوزه های مختلف 
در معرض بازدید متخصصان، کارشناسان و فعاالن حوزه های مرتبط با عناوین نمایشگاهی قرار دهند.در هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی که ۵۲ شرکت را از 
استان های تهران، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خراسان رضوی، اصفهان، همدان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، یزد، کرمان، مرکزی و بوشهر گرد هم جمع 
کرده است، محصوالت، کاالها و خدمات فعاالن حوزه تولید و فرآوری محصوالت غذایی، ساخت ماشین آالت صنایع غذایی و چاپ و بسته بندی مواد غذایی به نمایش 
درمی آید. همزمان با این نمایشگاه، دومین نمایشگاه تخصصی قهوه و نوشیدنی ها و چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتل، رستوران، فست فود و کافی شاپ برگزار 
می شود که توانمندی حدود ۷۰ شرکت را از استان های اصفهان، تهران، کرج، مازندران، خوزستان، یزد، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به نمایش گذاشته است.

برگزاری 3 نمایشگاه صنایع غذایی، نوشیدنی ها و تجهیزات هتل و رستوران در اصفهان

تجلیل از چهره های 
شاخص احیای نان 
سبوس دار در کشور

به مناســبت دهه مبارک فجر، در 
آیینی از چهره های شاخص احیای 
آرد کامــل و نــان ســبوس دار، در 
اصفهان پایلوت آموزش نانوایی های 

سنتی در کشور ، تجلیل شد.

وز عکس ر

رییس انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان:

مخالف افزایش قیمت 
مرغ در اصفهان هستیم

رییس انجمن حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان اســتان اصفهان گفــت: مخالف 
افزایش ۱۰ درصدی قیمت مرغ در اصفهان 
هستیم زیرا مستنداتی در خصوص خرید 
نهاده ها از بــازار آزاد ارائه نشــده اســت.

مجتبی برزگر با اشاره به اینکه ستاد تنظیم 
بازار کشــور اجــازه افزایش یــا کاهش ۱۰ 
درصدی قیمت ها را به ســتاد های استانی 
داده اســت، اظهار داشــت: در این زمینه 
ستاد های اســتانی با دریافت مستندات 

الزم تصمیم گیری خواهند داشت.
وی بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد افزایش 
۱۰ درصدی قیمــت مرغ در ســتاد تنظیم 
بازار اســتان اصفهان طی چند روز گذشته 
اعالم شده است، ابراز داشــت: دلیل این 
درخواســت نیاز به نهاده بیشتر برای تولید 
مرغ دو کیلو و ۲۰۰ گرمی توســط مرغداران 
بود که نهاده مازاد را از بــازار آزاد می خرند.

عضو ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان با 
بیان اینکه هنوز هیچ مستنداتی در خصوص 
این ادعا ارائه نشده است، افزود: ما بر این 
باوریم که عرضه مرغ می تواند تعیین کننده 
سلیقه مردم باشد و اینکه مرغداران ادعای 
لزوم تولید مرغ ســنگین به دلیل سلیقه 
شهروندان دارند را نمی پذیریم.وی با بیان 
اینکه انجمــن حمایت از حقــوق مصرف 
کنندگان اســتان اصفهان مخالف افزایش 
۱۰ درصدی قیمت مرغ در این استان است، 
ابراز داشــت: نباید هر گونه کمبــودی را از 
مصرف کنندگان جبران کــرد بلکه می توان 
با برنامه ریزی درســت در این زمینه ورود 
خوبی داشــت.بزرگر با بیــان اینکه نهاده 
مورد نیاز مرغداری ها در استان اصفهان به 
صوت کامل تامین شده است، اضافه کرد: 
باید توجه داشت که مرغداران هنوز چرایی 
افزایش قیمت مرغ تا ۳۶ هزار تومان طی 
چند ماه اخیر را توضیح نداده اند و برای آن 

دلیل منطقی نداشته اند.
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مدیر شیالت چهارمحال و بختیاری:

طرح های پرورش ماهی در قفس نیازمند حمایت است

مدیر شیالت چهارمحال و بختیاری طول مدت واگذاری و بهره برداری 
از طرح پرورش ماهی در قفس را یکی از مشــکالت ایــن مزایده ها 
دانســت و گفت: طرح های پرورش ماهی در قفس اســتان نیازمند 

حمایت در بخش افزایش دوره بهره برداری است.
محمد کریمــی، مخــزن ســد کارون۴ را یکــی از ظرفیت های مهم 
آبزی پروری استان برشمرد و اظهار داشــت:مزایده  این نوع طرح ها 
حداکثــر برای پنج ســال به بهره بــردار واگذار می شــود کــه این از 
نظر شیالت دارای اشــکال اســت، زیرا پنج ســال برای حجم زیاد 

سرمایه گذاری که انجام می شود، بسیار اندک است.
به گفته وی، با انجام کارهای مطالعاتی قبل و هنگام احداث سد، مقرر 
شــد با روش های نوین آبزوی پروری به خصوص پرورش ماهی در 

قفس، این ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
وی افزود: پس از انجام مطالعات مقرر شــد در فاز اول ساالنه چهار 
هزار تن ظرفیت پرورش ماهی مخزن ســد کارون۴ بــه متقاضیان 

واگذار شود.
مدیر شیالت جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اشتغال 
مستقیم ۱۰۰ نفر و اشــتغال ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم در 
این حرفه، خاطرنشان کرد: سال گذشــته ۲ هزار و ۱۵۰ تن ماهی در 

قفس در اســتان تولید شد؛ اما امســال هنوز آمار کامل نشده است.
کریمی با بیان اینکه براســاس ضوابط و آیین نامه های موجود، این 
ظرفیت با استفاده از مزایده توسط شرکت آب منطقه ای به متقاضیان 
واگذار می شــود، تصریح کرد: بزرگ ترین و مهم ترین مانع پیش رو 
برای ســرمایه گذاری در خصوص پرورش ماهی در قفس، کم بودن 
طول مدت قراردادهاست.وی با بیان اینکه یکی از شرکت های مستقر 
در مخزن سد کارون۴ که به عنوان تولیدکننده برتر ماهی در قفس نیز 
معرفی شده است و چهار ماه آینده مدت قراردادش به پایان می رسد، 
خاطرنشان کرد: این شرکت باوجود ســرمایه گذاری، هزینه، تجربه 
و اشــتغالی که ایجاد کرده اســت پس از این مدت بایــد برای ادامه 

فعالیت، دوباره در مزایده شرکت کند.
مدیر شیالت جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: عالوه 
بر این بانک هــای عامل نیز برای اعطای تســهیالت به ایــن افراد به 
قراردادهای هفت تا ۱۰ ساله نیاز دارند و از همین رو با نامه نگاری هایی 
درخواست خود را برای اصالح آیین نامه و افزایش مدت قرارداد از پنج 
سال به ۱۰ تا ۱۵ سال اعالم کرده ایم.وی با اشاره به اینکه سد کارون۴ 
در منطقه ای با شرایط آب و هوایی خاص قرار دارد، یادآور شد: نیمی 
از ســال دمای آب باال، نامناســب برای پرورش ماهی قزل آال و برای 

ماهیان گرمابی مناسب اســت در این شرایط انتخاب یک گونه ماهی 
برای پرورش به معنی از دست رفتن نیمی از سال است.

مدیر شیالت جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تعیین 
نوع گونه آبزی برای پرورش در قفس بر عهده محیط زیســت اســت 
که اکنــون ماهی قــزل آالی رنگین کمان بــه صورت رســمی تایید 
شده ؛ اما پرورش ســایر گونه ها به صورت پایلوت برای بهره گیری از 
 همه ســال به منظور پرورش ماهی توسط جهادکشــاورزی پیشنهاد

 شده است.
کریمی، بیمه را یک بحث عمومی در پرورش ماهی دانست و تصریح 
کرد: امید است همه مزارع پرورش ماهی با توجه به حادثه خیز بودن 
استان پوشــش بیمه ای مطلوب داشته باشــند اگرچه پیش از این 
پرورش دهندگان ماهی عقیده داشــتند که بیمه پاسخگوی خسارت 
آنها نبوده است ولی دستورالعمل جدید و اصالحات آن کمک بزرگی به 

پرورش دهندگان ماهی می کند.
ســالیانه  ۴۶ میلیون قطعه بچه ماهی قزل آال در این اســتان تولید و 
تکثیر می شود که این حجم تولیدی، تامین کننده نیمی از نیاز  استان 
نیست.این استان با تولید ساالنه بیش از ۲۴ هزار تن ماهی قزل آال، 

۱۵درصد از ماهیان سردآبی کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت و مدیرعامل 
ســازمان صنایع کوچــک و شــهرک های صنعتی 
ایران از افزایش تقاضای ســرمایه گذاری در کشور 
خبر داد و گفت: در ســال جاری واگذاری زمین در 
شــهرک های صنعتی ۱۱۲ درصد رشد داشته است.

علی رسولیان در ســفر به چهارمحال و بختیاری در 
دیدار با استاندار افزود: وضعیت سرمایه گذاری در 
بخش صنعت کشور از رشــد قابل توجهی برخوردار 
شده است و با وجود تحریم ها پیش بینی می شود 
تا پایان ســال رشــد صنعتی در کشــور به ۶ درصد 
برســد. وی به طرح های قابل افتتاح این سازمان 
در دهه فجر امسال نیز اشاره کرد و گفت: ۴۰۰ طرح 
سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی سراسر کشور 
با اعتبار ۲۸ هزار میلیارد تومان افتتاح می شود و در 
حوزه زیرساخت ها نیز یک هزار میلیارد تومان طرح 
به بهره برداری می رسد.معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مدیرعامل ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتی ایران، تکمیل زیرساخت ها 

در شــهرک های صنعتی مناطق مختلف کشور را از 
اولویت های این سازمان برشــمرد و افزود: خود را 
ملزم می دانیم که زیرســاخت ها را در شهرک های 
صنعتــی توســعه دهیم.رســولیان، تــوازن در 
ســرمایه گذاری بین مناطق مختلف کشور از جمله 
مناطق کمترتوســعه یافته را از دیگر برنامه های این 
ســازمان عنوان کرد و گفت: این دغدغه وجود دارد 
که مشوق هایی برای جذب سرمایه گذار در مناطق 
کمترتوسعه یافته تدوین و اجرا شود در همین راستا 
می طلبد با ارائه الیحه ای بــه مجلس، موانع کنونی 

برطرف و رویه موجود اصالح شود.
وی با بیان اینکه اختیارات استان ها در حیطه فعالیت 
شهرک های صنعتی افزایش می یابد، اظهار داشت: 
این موضوع قدرت ریسک پذیری مدیران استانی 
را در اجرا و پیشــبرد برنامه هــا افزایش می دهد. 
رســولیان، تقویت صنوف تولیدی در شــهرک های 
صنعتــی را از دیگر برنامه های این ســازمان اعالم 
کرد و گفت: انتظار می رود مدیران استانی نسبت به 

حضور صنوف تولیدی در شهرک های صنعتی همت 
کنند و با لغو محدودیت هــا، مکانی را برای فعالیت 
این اصناف اختصــاص دهند. رســولیان از ایجاد 
شــهرک های صنعتی بخش خصوصــی نیز اعالم 
حمایت کرد و گفت: اگرچه در برخی موارد اشکاالت 
و ایراداتی شکل گرفته؛ اما کلیت موضوع مورد تایید 
و حمایت این سازمان است.وی با بیان اینکه احیای 
مسئولیت های اجتماعی بخش صنعت در دستور کار 
این سازمان قرار دارد، خاطرنشان کرد: این آمادگی 
وجود دارد که چنانچه استانداران همکاری کنند مدل 
اقتصاد مقاومتی که نظیر آن در روستای قلعه گنج 
استان کرمان اجرا شــده را در یک یا چند روستای 

استان های کشور اجرا کنیم.

  اختتامیه مسابقه نماز»ازفرش تا عرش« با معرفی 
برگزیدگان و حضور ســید حســین نژاد حسینی، 
معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان و حجت االسالم سعید  حسین پور، 
امام جمعه شهرســتان کوهرنگ برگزار شد.سید 
حسین نژاد حسینی، معاون فرهنگی رسانه ای اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان در این برنامه 
در خصوص اهمیت نماز گفت: نماز بهترین وسیله 
تامین آسایش و آرامش روح و روان انسان در دنیا 
و برخورداری از نعمت های بهشتی در آخرت است.

نژاد حسینی با بیان اینکه نماز، در بین دیگر واجبات 
دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است،  افزود : نماز 
از ارکان دین شمرده شــده و در اسالم هیچ عملی 
پس از خداشناسی به پای آن نمی رسد. بدون شک 
نمازی می تواند در زندگی فردی و اجتماعی موثر 
باشد که با آداب و شــرایط اقامه شود، همچنین از 
منظر فرهنگ رضوی عناصری در نماز مطلوب تاثیر 
 بسزایی دارد و می تواند در تعالی فردی و اجتماعی 
موثــر باشــد.وی اشــاعه فرهنــگ نمــاز را یکی 

از نیازهــای ضــروری و موردنیــاز جامعــه امروز 
دانســت و افــزود :ترویــج فرهنــگ نمــاز یکی 
از عوامــل کاهــش آســیب های اجتماعــی و 
 بداخالقی هــای رفتــاری و ناهنجاری هــای
 فرهنگی است.معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان گفت: پرداختن 
به تبیین گام دوم انقالب و رویکردهای فرهنگی و 
هنری، زنده نگه داشــتن یاد و خاطره رویدادهای 
پیروزی انقالب و انتقال مفاهیم و رموز آن با استفاده 
از مولفه های فرهنگی و هنری به جوانان و نوجوانان 
یکی از مهم ترین اهداف برگزاری گرامیداشت دهه 
فجر است. وی تاکید کرد: باید در رسانه ها وفضای 
مجازی با بیان و تبیین دستاوردهای نظام و دولت 
با اســتفاده از ظرفیت های موجود زمینه ساز امید 
و نشاط در جامعه باشــیم. امام جمعه شهرستان 
کوهرنگ نیز در این برنامه گفت: تبیین و تشــریح 
شخصیت فاطمه زهرا ) س (حائز اهمیت فراوانی 
اســت و ابعاد وجودی این بزرگ بانوی اسالم می 
تواند به عنوان محوری برای برنامه ریزی های کالن 

فرهنگی جامعه باشد.
ساده زیستی و مدیریت زمان، بهره وری از شرایط 
و امکانات و همچنین اجرای اصل مودت، رحمت و 
مشارکت در محیط خانواده در همه لحظات زندگی 
جز روش های حضرت بوده است.حســین پور در 
خصوص  آموزه های مکتب فاطمی افزود: ارادت 
شهید سلیمانی به حضرت فاطمه)س( را می توان در 
الگو گرفتن وی از مکتب فاطمی و ویژگی ها و صفات 
آن حضرت مشــاهده کرد که از آن جمله تبعیت و 
دفاع از والیت اســت.وی اقزود:مسئله حجاب و 
عفاف،پوشــش یا حجاب، به صورتی که زیبایی ها 
و زینت زن را بپوشــاند،  یکــی از نیازهای حقیقی 
و مســلم در زمینه های تربیتی، دینــی، اخالقی و 

فرهنگی، است.

       معاون وزیر صنعت در سفر به چهارمحال و بختیاری:

    واگذاری زمین در شهرک های صنعتی 112 درصد  رشد کرد
     با حضور معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل ارشاد اسالمی استان صورت گرفت؛

    برگزاری اختتامیه مسابقه نماز»ازفرش تا عرش« در کوهرنگ

تجلیل از عوامل فیلم کوتاه »دریچه« در شهرکرد
  معاون هنری سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از عوامل فیلم کوتاه »دریچه« 
تولیدی انجمن سینمای جوان اســتان به نویســندگی و کارگردانی مجید ابراهیمیان در آموزشگاه 
سینمایی رها در شهرکرد تقدیر کرد.شهرام فرجی گفت: انجمن سینمای جوانان استان در طول ۳۵ 
سال فعالیت خود، سه نسل از هنرمندان عکاسی و فیلم سازی استان  را پرورش داده و منجر به تولید 
آثار ارزشمند و ماندگار هنری و سینمایی در این حوزه شده است.انجمن سینمای جوانان استان هم 
اکنون با مسئولیت ناصر قائدی در مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد در حال فعالیت بوده و پذیرای 
خیل مشتاقان و عالقه مندان به هنر سینما و عکاسی است.برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی، 
جلسات هفتگی نقد فیلم، ســاخت و تولید فیلم، برگزاری اردوها و نمایشگاه های عکاسی، از اهم 

فعالیت های کنونی این انجمن است. 

 برپایی نمایشگاه صنایع دستی
 در شهرستان های لردگان و خانمیرزا

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با دهه فجر انقالب اســالمی، نمایشگاه 
و فروشگاه صنایع دســتی در شهرستان های لردگان و خانمیرزا گشــایش یافت.مهرداد جوادی ادامه 
داد: در هر کدام از این نمایشــگاه ها ۳۰ محصول از تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان 
شهرستان های لردگان و خانمیرزا شامل انواع لباس های محلی، سبدبافی، جاجیم بافی، سفره بافی، 
گلیم، معرق کاری، ســفال گری، لچک، چرم دوزی، فیروزه کاری، ویترای، معــرق کاری، منبت کاری، 
سنگ های قیمتی، قلمکار، میناکاری، زیرانداز، سرانداز، بهون بافی )سیاه چادر(، به نمایش گذاشته شده 
است.وی افزود: حضور مردم برای بازدید از نمایشگاه و خرید محصوالت صنایع دستی شهرستان های 
لردگان و خانمیرزا تا ۲۲ بهمن ماه جاری با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
امکان پذیر است.وی اضافه کرد: نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی شهرستان های لردگان و خانمیرزا 

صبح ها از ساعت 9 تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برای بازدید عموم عالقه مندان دایر است.

 تحویل 7خانه مسکونی به نیازمندان عشایری اردل 
همزمان با دهه فجر

همزمان با دهه فجر، هفت باب خانه مسکونی باهمت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری 
تحویل خانواده های نیازمند در مناطق عشایری شهرستان اردل شد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
عشایری استان چهارمحال و بختیاری با تبریک فرارسیدن چهل و دومین فجر انقالب اسالمی، گفت: 
در راستای محرومیت زدایی و طبق تفاهم نامه بسیج سازندگی و کمیته امداد امام خمینی)ره( در 
راستای تامین مسکن اقشار نیازمند، ساخت ۲۱ واحد مسکونی در مناطق عشایری شهرستان اردل 
از اردیبهشت امسال آغاز شده است.سرهنگ پاسدار علی اصغر ایزدی افزود: این منازل مسکونی در 
روستاهای ارجل، شوران، آبسرده، چویالن، لشتر و شهیدامامی بخش مرکزی شهرستان اردل استان 

چهارمحال و بختیاری ساخته شده است.

برگزاری اختتامیه ایده شو»صنعت، دانشگاه و کارآفرینی«
  مسئول سازمان علمی پژوهشی بسیج سپاه قمربنی هاشــم علیه السالم گفت: همزمان با چهل 
ودومین سالروز دهه فجر انقالب اســالمی، اختتامیه و  اعالم نتایج ایده شــو »صنعت، دانشگاه و 
کارآفرینی« به همراه تجلیل از برگزیدگان در مرکز رشــد خالقیت شــهدای شــهر هفشجان برگزار 
شد.سرهنگ پاسدار محمدحسین تجویدی افزود:  اختتامیه مجازی اولین ایده شو بسیج فناوری با 
همکاری دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد و در این جشنواه ۶۰ ایده دیده شد که بعد از ارزیابی اولیه ۴۰ 

ایده قابلیت داوری داشتند و ۱۰ ایده برتر انتخاب و از نفرات برگزیده تجلیل به عمل آمد.

خبر خوان

 تعیین نوع گونه آبزی برای پرورش در قفس بر عهده 
محیط زیست است که اکنون ماهی قزل آالی رنگین 
کمان به صورت رسمی تایید شده ؛ اما پرورش سایر 
گونه ها به صورت پایلوت برای بهره گیری از همه سال 
 به منظور پرورش ماهی توسط جهادکشاورزی پیشنهاد

 شده است

بام ایران

مفاد آراء
11/67 آگهی موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه  قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک 

قمصر
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سندرسمی مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرخ ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود . در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواســت خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نماید .
1 - رای شماره 607 هیات – آقای ولی اله جامعی بیدگلی فرزند حسینعلی به شماره 
شناســنامه 8455 و کدملی 6199124510 صادره از آران و بیدگل – ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 742.60 مترمربع به شــماره پالک 1820 فرعی از 1317 
فرعی از 25 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر- خریداری برابر قولنامه عادی از 

خانم زینب رضایی قمصری .
2 - رای شماره 611 هیات – آقای ابوالفضل فراش سجادی فرزند جواد به شماره 
شناسنامه 14101 و کدملی 1263453491 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 272.75 مترمربع به شــماره پالک 2505 فرعی از 1914 فرعی از 36 
اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریــداری برابر قولنامه عادی از وراث اناث 

آقاگل خاندایی قمصری . 

3 - رای شماره 612 هیات – آقای عباســعلی جعفرزاده فرزند حبیب اله به شماره 
شناسنامه 6194 و کدملی 1260568350 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت2337.50 مترمربع به شــماره پالک 2506 فرعی از 478 فرعی از 36 

اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
4 - رای شماره 589 هیات – خانم حکیمه پهلوانیان فرزند عباس آقا خان به شماره 
شناســنامه 3626 و کدملی 1260833321 صادره ازکاشان– ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 1278 مترمربع به شماره پالک 2507 فرعی از 1137 فرعی 

از 36 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
5- رای شماره 588 هیات – آقای حســین رویان فرزند علی به شماره شناسنامه 
3304 و کدملی 1260830098 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
441.95 مترمربع به شماره پالک 2508 فرعی از 1283 فرعی از 36 اصلی بخش 

یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
6- رای شــماره 610 هیات – خانم پری نمازی قمصری فرزند مســلم به شماره 
شناسنامه 21 و کدملی 1262661242 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 494.20 مترمربع به شماره پالک 2509 فرعی از 975 فرعی از 36 اصلی 

بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
 7- رای شــماره 608 و 609 هیــات – آقــای سیدموســی مریخــی
 دوم فرزند سید ماشااله به شماره شناسنامه 9 و کدملی 6199671473 صادره ازآران 
و بیدگل و خانم اشرف سادت بیدگلی فرزند سیدمحمود به شماره شناسنامه 8502 و 
کدملی 6199247329 صادره از آران و بیدگل- بالمناصفه - ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 379.65 مترمربع به شــماره پالک 2510 فرعی از 1829 فرعی از 36 

اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر –مالک رسمی .
8- رای شماره 584 هیات – آقای سیدمرتضی نوابی قمصری فرزند سیدعلی به 

شماره شناسنامه 44 و کدملی 1262587697 صادره ازکاشان– ششدانگ یکباب 
کارگاه گالبگیری به مســاحت 613.30 مترمربع به شماره پالک 3309 فرعی از 
1667 فرعی از 49 اصلی بخش یک حوزه ثبتــی قمصر – خریداری برابر قولنامه 

عادی از وراث عباس آقا خان پهلوانی .
9- رای شماره 614 هیات – آقای سیدحسین بن رودی قمصری فرزندسیدمصطفی 
به شماره شناسنامه 3407 و کدملی 1260831124  صادره ازکاشان– ششدانگ 
یکباب باغچه خانه به مســاحت 486 مترمربع به شــماره پالک 3310 فرعی از 
1263 فرعی از 49 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رســمی بواسطه 

سهم االرث. 
10- رای شــماره 613 هیات – خانم مریم تکیه بند فرزند حســین به شــماره 
شناســنامه 229 و کدملی 1261932625 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 279.75 مترمربع به شــماره پالک 3311 فرعــی از 486 فرعی از 
 49 اصلی بخــش یک حوزه ثبتــی قمصر – خریــداری برابر قولنامــه عادی از

 آقای مهدی مهیاری .
بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/16

م الف: 1078795 عباس عباس زادگان  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت قمصر  
فقدان سند مالکیت

11/68 چون آقای رضا حیدر فرزند محمد ابراهیم با تســلیم استشهادیه محلی که 
هویت و امضا شهود رسما گواهی شده اســت و به تائید دفترخانه 287 خور رسیده 
مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشــاع از شش دانگ پالک 225 فرعی از 

3529 اصلی واقع در مزرعه دهنو روســتای رضوانیه بخش 5 که در صفحه 338 
دفتر 7 ذیل ثبت شماره 1045 تحت شماره چاپی 252326 صادر و تسلیم گردیده 
اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور 
 سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120
 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1088772 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
ابالغ اجرائیه

11/69 نظر به اینکه در پرونده کالسه 763/98 اجرای احکام شوراهای حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 261-99/3/31 صادره از شعبه سوم 
حقوقی محکوم علیه مهدی عســگری محکوم به حضور در یکی از دفاتر اســناد 
رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودروی نیســان وانت مدل 1362 به شماره 
انتظامی 361 ی 61 ایران 23 به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 575/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی در حق محکوم له بهمن صادق زاده گردیده است و حسب محتویات 
 پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی 
می گردد تا نامبــرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشــار آگهی نســبت به اجرای 
 مفاد حکم اقدام نماید و اال وفق مقررات اقــدام می گردد. م الف: 1088196 

شعبه سوم شورای  حل اختالف شهرستان لنجان
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13 ایستگاه سنجش آلودگی هوای اصفهان از مدار خارج شد

کارشناس امور آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان گفت: تاکنون ۱۳ ایستگاه از ۲۱ ایستگاه سنجش 
آلودگی هوای استان اصفهان از مدار خارج شده است.محمود مزارع در خصوص چرایی از مدار خارج شدن 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوای استان اصفهان اظهار داشت: نبود اعتبارات عامل اصلی خروج این 
ایستگاه ها از مدار است.وی افزود: استان اصفهان دارای ۲۱ ایستگاه سنجش آلودگی هوا بوده که امروز 
به هشت ایستگاه کاهش یافته است.کارشناس امور آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان با بیان اینکه 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوا با کوچک ترین نوسانات برق تحت تایر قرار می گیرند، تصریح کرد: از 
سوی دیگر باید توجه داشت که این دستگاه ها وارداتی است و با قیمت یورو خریداری شده است.هیچ 
اعتباری برای تعمیر ایستگاه های سنجش آلودگی هوای اصفهان تخصیص نیافته است.وی با تاکید 
بر اینکه سال هاست هیچ اعتباری برای تعمیر ایستگاه های سنجش آلودگی هوای اصفهان تخصیص 
نیافته است، اضافه کرد: این در حالی است که طی دو ماه گذشته سه ایستگاه خمینی شهر، نجف آباد و 

رودکی اصفهان از مدار  خارج شده اند.

قائم مقام رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان:

هیچ کدام از واحد های دانشگاه آزاد منحل نمی شوند
قائم مقام رییس دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: هیچ یک از واحدهای دانشگاه آزاد 
اسالمی در استان اصفهان ادغام یا منحل نمی شود.حمیدرضا جوانمرد ، اظهار کرد: هیچ واحدی در 
استان اصفهان ادغام یا منحل نمی شود و به دنبال آن هستیم تا با هم افزایی ظرفیت ها و تعریف 
ماموریت های جدید بازدهی واحد ها را باال ببریم.وی ادامه داد: در این راستا ماموریت بعضی واحد ها 
تغییر پیدا می کند، مانند دانشگاه آزاد واحد مجلسی که قرار شــده طرح فناوری بذر دانشگاه آزاد 
در آن عملیاتی شود و شرکت های دانش بنیان مربوط تاسیس شوند. دادن ماموریت برای اجرای 
طرح های فناورانه نیز در بعضی دیگر از واحد ها در دست اقدام است.رییس دبیرخانه هیئت امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان گفت: طرحی به نام »پویش« برای همه واحد ها در نظر گرفته 
شده است که در آن دانشجو هم زمان با تحصیل وارد صنعت یا بنگاه اقتصادی مربوط به رشته خود 
شــده و در کنار آموزش نظری، تجربه عملی پیدا می کند. این امر باعث تسهیل جذب در بازار کار و 

خوداشتغالی می شود.

مسئول اورژانس هوایی فوریت های پزشکی اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از 2 پد بالگرد اورژانس هوایی اصفهان
 در دهه فجر

مســئول اورژانس هوایی فوریت های پزشــکی اصفهان گفت: اورژانس پیش بیمارستانی استان 
اصفهان به مناسبت ایام دهه فجر امسال از دو پد بالگرد اورژانس ۱۱۵ دهاقان و الی بید بهره برداری 
می کند؛ احداث پد بالگرد ورزنه، کوهپایه و رامشه نیز به مراحل پایانی نزدیک شده و به زودی افتتاح 
خواهد شد.ابوالفضل شایگان مقدم ، افزود: پد بالگرد اورژانس دهاقان در ورودی شهر در مجاورت 
یک مجتمع تفریحی و پد الی بید در ورودی شهر کنار شهرداری آن واقع شده است؛ طبق استاندارد 
تعریف شده اطراف هر پد بالگرد باید یک محوطه ۲۰۰ در ۲۰۰ مترمربع فضای باز قرار داشته باشد، 
اندازه فضای اصلی پد نیز دایره ای به قطر ۳۶ متر اســت.وی ادامه داد: پد بالگرد ورزنه در ورودی 
این شهر جنب مســکن مهر در نزدیکی بیمارستان در حال ساخت این شــهر، پد کوهپایه در جاده 
اصفهان به نایین کنار فلکه اصلی ورودی شهر و پد رامشه در ورودی شهر روبه روی پمپ CNG واقع 
شده است.مسئول اورژانس هوایی فوریت های پزشکی اصفهان گفت: اورژانس پیش بیمارستانی 
استان اصفهان به مناسبت ایام دهه فجر امســال از ۲دو پد بالگرد اورژانس ۱۱۵ دهاقان و الی بید 
بهره برداری می کند؛ احداث پد بالگرد ورزنه، کوهپایه و رامشه نیز به مراحل پایانی نزدیک شده و به 

زودی افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

براساساعالمیکیازنمایندگاناستاناصفهانباتصویبمجلس،۹۰درصدهزینههایناباروریپرداختمیشود؛

یک گام رو به جلو

بسیاری از نمادگان این دوره از مجلس اعالم  پریسا سعادت
کرده اند که دغدغه های اجتماعی و خانواده 
دارند، در این میان توسعه نرخ رشد جمعیت مسلما حرف اول را می زند. 
رشدی که چشم انداز به شدت نگران کننده و تاسف باری دارد و در سال های 
بعد باید منتظر عواقب سیاه آن باشیم. هر چند مسئله فرزند آوری و عدم 
تمایل به این مسئله بیشتر ریشه  های فرهنگی و دیدگاهی دارد تا قانونی و 
زیر ساختی؛ اما طی سال های اخیر تقریبا تمام اقدامات و سیاست ها برای 
تشویق خانواده های ایرانی به داشتن فرزند بیشتر یا در حد حرف باقی مانده 
و یا نصفه و نیمه انجام و سپس رها شده اســت. امسال دولت اعتبارات 
خوبی به مبحث حمایت از فرزند آوری اختصاص داده اســت. نگاهی به 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد این الیحه از حیث توجه به موضوع جمعیت 
و فرزندآوری گامی رو به جلو برداشــته اســت.بر اســاس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، مهم ترین نکات مثبت الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در 
حوزه فرزندآوری را می توان مواردی همچون، رشد ۱۵ درصدی اعتبار برنامه 
»کمک به اجرای سیاســت های جمعیتی کشور«، توجه به سیاست های 
جمعیتی کشور از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها، اعطای وام 
ودیعه مسکن به خانواده هایی که صاحب فرزند سوم خود طی سال ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ شده و می شوند، پرداخت وام قرض الحسنه درمان زوجین نابارور، 
اختصاص اعتبار به دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی در راســتای 

هماهنگــی فعالیت های مربوط بــه تعالی جمعیت برای اولین ســال و 
اختصاص اعتبار به وزارت ورزش و جوانان در راستای موضوع فرهنگ سازی 
در راستای فرزندآوری زوج های جوان در راستای سیاست های جمعیتی، 
برمی شــمارد. طی ماه های اخیر اما نمایندگان اعالم کرده اند می خواهند 
اصالحات در بخش های قانونی و حمایتــی را کلید بزنند. در یکی از اولین 
اقدامات، سیاست  های حمایتی از زوج های نابارور تقویت شده و قرار است 
بیش از نود درصد از هزینه های ناباروری و پروسه های درمانی آن توسط 
دولت پرداخت شود. بر اساس اعالم نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در 
مجلس شورای اسالمی، با تصویب مجلس ۹۰ درصد هزینه های سه دوره 
کامل درمان، پوشــش دارویی و پاراکلینیک به زوج  های نابارور پرداخت 
می شود.الهام آزاد، درباره تامین هزینه های زوجین نابارور اظهار داشت: ۳.۵ 
میلیون نفر در کشور نابارور هستند و هرساله ۸۸ هزار نفر به آمار قبلی اضافه 
می شوند. این آمار فقط شامل افرادی است که با مراجعه به مراکز درمانی 
متوجه بیماری خود شده اند.وی با اشاره به هزینه های زیاد درمان ناباروری 
افزود: به طور میانگین سه دوره درمانی برای هر زوج طی می شود تا منجر 
به یک تولد زنده شود. تا کنون تنها برای ۲سیکل درمان یارانه برای هر زوج 
پرداخت می شد که با تعرفه دولتی و در مراکز دولتی حدود ۱۸میلیون تومان 
برای مراکز خصوصی بیش از ۵۰ میلیون تومان یک زوج باید هزینه پرداخت 
کنند.نماینده مردم نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسالمی ادامه 

داد: باتوجه به هزینه بــاالی درمان ناباروری برای زوجین و آســیب های 
ناباروری و هم چنین گزارش های رسیده در خصوص نحوه هزینه کرد ردیف 
اعتبار ناباروری، پیشنهادی در خصوص پوشــش هزینه های ناباروری با 
همفکری مرکز پژوهش های مجلس، اســاتید و نخبگان ارائه شد که به 
تصویب کمیسیون تلفیق رسید و با رای در صحن شاهد پوشش ۹۰ درصدی 
کل هزینه های سه دوره کامل درمان، پوشش دارویی و پاراکلینیک خواهیم 
بود. عالوه بر راه  های قانونی که باید هموار شــود البته فرهنگ ســازی و 
استفاده از روش های نوین برای به حداقل رساندن مسئله ناباروری الزم 
است حل و فصل شود. اصفهان به عنوان یکی از قطب های درمان ناباروری 
در کشور شناخته می شــود که اتفاقا یکی از باالترین آمارهای ناباروری در 
میان زوجین را هم دارد. مسئله آلودگی هوای شهر و سایر فاکتورها مانند 
افزایش سن ازدواج و... موجب شده تا ساالنه صدها زوج نابارور به مراکز 
مجهزی مانند رویان مراجعه کنند؛ مرکزی که طی سال های اخیر به گفته 
دکتر محمدحسین نصر اصفهانی شــانس باروری زوجین را از ۳۲ به۴۸ 
درصد افزایش داده است. بر اساس اعالم مدیر پژوهشکده رویان، پایگاه 
تحقیقات علوم سلولی اصفهان این میزان افزایش احتمال بارداری با آمار 
موجود در کشور های پیشرفته مطابقت دارد و بر همین اساس است که مرکز 
باروری و ناباروری اصفهان طی سال های گذشته حتی از کشور های دیگر 

مراجعان متعددی برای درمان مشکل ناباروری داشته است.

سرپرســت واحد ســالمت اجتماعی مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفت: خانواده هایی که یک یا چند تن از 
اعضا و یا سرپرست خانواده را به دلیل ابتال به ویروس 
کرونا از دســت داده اند، به حمایت های معیشتی و 
اجتماعی ویژه  نیاز دارند.زهــرا امینی افزود: توجه به 
وضعیت روانی و معیشتی این خانواده ها و مدیریت 
جریان سوگ در بستگان درجه یک فرد متوفی، یکی 
از ضروریات فرهنگی و اجتماعی اســت کــه باید به 

صورت جدی به آن توجه کرد.وی، دیدن چهره متوفی 
و پذیرش مرگ وی، گریه و تخلیه هیجانات منفی در 
مراســم ختم و دلجویی اطرافیان به هنگام حضور در 
خانه فرد متوفی را از جمله آداب اجتماعی و مناسک 
مذهبی برشمرد که پذیرش سوگ را از سوی بستگان 
متوفی تسهیل می کند. عضو هیئت علمی گروه پزشکی 
اجتماعی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان بیان کرد: 
محدود شدن یا برگزار نشدن مراسم، ترس اطرافیان از 
مواجهه با پیکر فرد فوت شده به دلیل احتمال انتشار 
بیماری، عدم هم آغوشی و دلجویی از بستگان متوفی 
گاهی موجب شکل گیری پدیده سوگ پیچیده و بروز 
عالئم افسردگی در بستگان فرد متوفی می شود.وی، 

ســوگ طبیعی را فرآیندی چندماهه معرفی کرد که با 
عالئمی نظیر گریه و زاری، احساس شدید غم و اندوه، 
تحریک پذیری، اشــتغال ذهنی و مرور خاطرات او، 
اختالل خواب و تمرکز و کاهش فعالیت های روزمره 
همراه است که به طور عموم ۲ تا ۱۲ ماه طول می کشد.

سرپرســت واحد ســالمت اجتماعی مرکز بهداشت 
استان اظهارداشت: مرگ ناگهانی بر اثر کرونا موجب 
طوالنی شدن دوران ســوگ و بروز عالئم غیرطبیعی 
مانند حس گنــاه، آرزوی مرگ،و اختــالل عملکرد و 
تجربیات توهمی نظیر شنیدن صدا یا دیدن تصویر فرد 
متوفی می شود که در این صورت مراجعه به روانپزشک 

ضروری است.

سرپرست واحد سالمت اجتماعی مرکز بهداشت اصفهان:

خانواده های دارای متوفی کرونایی به حمایت  اجتماعی نیاز دارند

براساساعالمنمایندهمردمنایینوخوروبیابانکدر
مجلسشورایاسالمی،باتصویبمجلس۹۰درصد
هزینههایسهدورهکاملدرمان،پوششداروییو

پاراکلینیکبهزوجهاینابارورپرداختمیشود

اهدای تبلت و 
کمک های مومنانه 
بسیج دانش آموزی 

اصفهان
تعداد ۹۰ تبلت بــه ارزش مالی 
۴۰۰ میلیون تومان و ۲۰۰ بســته 
ارزاق معیشــتی بــه ارزش ۲۰ 

میلیون تومان اهدا شد.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی کالن شهر اصفهان
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: متاســفانه ترافیک ما در بعدازظهر خصوصا ســاعت ۴ تا 
ساعت ۲۱ شب کامال مانند شــرایط عادی اســت که این حجم از تردد در شــرایط کرونا دور از انتظار 
است و نباید میزان رفت و آمد در شهر در 
چنین شرایطی این گونه باشد.سرهنگ 
محمدرضا محمدی ، اظهار کرد: طرح زوج 
و فرد در دو شــیفت صبح و بعد از ظهر در 
ساعات ۹ صبح تا ۱۴ و ۱۶ تا ۲۱ شب برابر 
روال قبلی برقرار اســت.وی در خصوص 
منع تردد شــبانه، افزود: منع تردد شبانه 
همچنان در شهرهای زرد باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت وجــود دارد، همچنین بین 
شهرهای اســتان منع ترددی نداریم؛ اما 
تردد از شهرهای زرد به نارنجی ممنوع اســت.رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به باال بودن 
ترددها در سطح شهر گفت: متاسفانه ترافیک ما در بعدازظهر خصوصا ساعت ۴ تا ساعت ۲۱ شب کاماًل 
مانند شرایط عادی است و به تبع این حجم تردد ترافیک در کالن شهر اصفهان بسیار سنگین است.وی 
با اشاره به برخورد پلیس با پالک های مخدوش تصریح کرد: مخدوش کردن پالک خودرو کمتر شده 
اما همچنان پلیس با این خودروها به شدت برخورد می کند. آمار قابل توجهی هم در برخورد با پالک 
مخدوش ها درج شده و حتی در برخی موارد این خودروها تا ۴ ماه توقیف شدند. قطعا مجازات های 

سنگینی در انتظار این دسته از مجرمین پالک مخدوش وجود دارد.

300 کیلوگرم تریاک در نایین کشف شد
فرمانده انتظامی نایین در شــرق اســتان اصفهان از کشــف ۳۰۰ کیلوگرم تریاک از بار خیار یک 
دستگاه کامیون بنز عبوری در این شهرستان خبر داد. سرگرد هادی کیان گفت: ماموران یگان امداد 
فرماندهی انتظامی این شهرستان  حین کنترل و رصد خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون 
بنزکه از استان های جنوبی کشور به سمت تهران در حرکت بود، مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی با بیان  اینکه این خودرو حامل بار خیار بود، اظهار داشت: پس از بازرسی صورت گرفته این مقدار 
مواد مخدر که به شکلی ماهرانه در قسمت بار کامیون جاسازی شده بود، کشف شد. فرمانده انتظامی 

نایین افزود: خودروی مذکور توقیف و راننده آن تحویل مرجع قضایی شد.  

دستگیری سارقان منزل با 6 فقره سرقت در گلپايگان 
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از دستگیری ۲ سارق منزل و کشف ۶ فقره سرقت خبر داد. 
سرهنگ علی سبحانی بیان داشــت: در پی دریافت گزارش ســرقت منزل در یکی از مناطق شهر 
گلپایگان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی با بیان اینكه كارآگاهان پلیس آگاهی 
با بررســی دقیق محل ســرقت و انجام اقداماتی خاص تحقیقات خود را در این زمینه آغاز كردند 
افزود: ۲ نفر در ارتباط با این سرقت ها شناسایی و دستگیر شدند.این مقام انتظامی تصریح کرد: 
ماموران آگاهی پس از جمع آوری ادله و مستندات کافی با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شده 
و متهمان را دستگیر کردند.سرهنگ سبحانی با اشاره به كشف وسایل سرقتی از مخفیگاه متهمان 
بیان داشت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۲ فقره سرقت منزل و ۴ فقره از اماکن خصوصی اعتراف 
و تحویل مراجع قضایی شدند.فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان در پایان از شهروندان خواست، 
ضمن توجه به هشدارهای پلیس و رعایت اصول ایمنی، در صورت برخورد با هرگونه مورد مشكوك، 

مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

با مسئولانناجا

استاندار اصفهان مطرح کرد:

کارنامه خوب مردم 
 اصفهان در رزمایش 

کمک مومنانه
استاندار اصفهان از خیران و کسانی که توانایی 
کمک دارند دعوت کرد تا در کار  خیر شــرکت 
کنند و اضافه کرد: سپاه و بسیج نیز این توانایی 
و آمادگی الزم را دارند که جهت سازمان دهی 
و توزیع بســته های کمک به فقــرا، فعالیت 
کنند.عباس رضایی در  حاشــیه آیین توزیع 
مرحله چهارم کمک های مومنانه اظهار کرد: 
کمک های مومنانــه که در راســتای اجرای 
دستورات مقام معظم رهبری است از ابتدای 
شیوع بیماری کرونا آغاز شــده و ادامه دارد.

اســتاندار اصفهان تصریح کــرد: کمک های 
مومنانه بعد از  گرانی ها و مشکالت و سختی 
های اقتصادی که در پی تحریم و کرونا اتفاق 
افتاد،  همیشه در دستور کار قرار داشته است.

وی افزود: همیشه تالش کردیم با استفاده از 
ظرفیت های خوبی که در اســتان وجود دارد، 
آنچه که در توان داریم در ایــن زمینه را انجام 
دهیم.رضایی ادامه داد: خوشحالیم و افتخار 
می کنم که استان اصفهان در اجرای دستورات 
مقام معظم رهبری سرلوحه و در رأس همه 
استان ها قرار دارد و عملکرد خوبی را مردم این 
استان و با بهره جستن از ظرفیت های مختلف 
داشتند.عباس رضایی با اشاره به اینکه کمک 
هــای مومنانه امــروز یکی از ایــن اقدامات 
اســت، ادامه داد: اما این کافی نیســت چرا 
که در نزدیکی عید نوروز قرار داریم و بسیاری 
از مردم نیازمند و چشم به راه کمک هستند.

استاندار اصفهان از خیران و کسانی که توانایی 
کمک  دارند دعوت کرد تا در این کار شــرکت 
کنند و اضافه کرد: سپاه و بسیج نیز این توانایی 
و آمادگی الزم را دارند که جهت سازمان دهی و 
توزیع این بسته ها فعالیت کنند.وی با اشاره به 
همت عالی و نظر خیر و بزرگوارانه مردم فهیم 
اصفهان گفت: همان طور که در انقالب، زمانی 
سیل و همچنین در جنگ، اصفهان پیشگام 
بوده و تا امروز نیز این پیشگامی و جلوداری 
ادامه داشته این پیشــگامی را بازهم در این 

زمینه باید ادامه داد.

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها سازمان حفاظت محیط زیست:

دو برابر آب سد زاینده رود هم جوابگوی نیاز تاالب گاوخونی نیست
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر دو برابر آب سد زاینده رود هم وارد تاالب گاوخونی شود باز هم جوابگوی نیاز امروز این 
تاالب نیست چون بارگذاری های بیش از حد طی چند سال گذشته شرایط را برای آن بسیار دشوار کرده است.مسعود باقرزاده کریمی افزود: شرایط تاالب گاوخونی 
مناسب نیست و باید ساالنه ۱۷۶ میلیون متر مکعب آب وارد این تاالب شود که  طی چند سال اخیر محقق نشده، در چند سال گذشته حتی پنج میلیون متر مکعب 
آب هم وارد تاالب گاخونی نشده است .وی اظهار داشت: زمانی که در باال دست تاالب گاوخونی کار کشاورزی انجام می شود باید سهم تاالب در پایین دست در نظر 
گرفته شود؛ اما در مقطعی قرار داریم که در این حوضه بیش از توان بارگذاری انجام شده و صنعت، کشاورزی و جمعیت گستردگی زیادی یافته است.باقرزاده کریمی 
ادامه داد: حساس ترین حوضه هایی که شوراهای فرابخشی برای آنها شکل گرفته تاالب گاوخونی و زاینده رود است که روی هر متر مکعب آب این حوضه بحث می 
شود، اما در چند سال گذشته باعث توسعه بسیار غلطی بودیم که در طول زمان باید اصالح شود، برای وضعیت کنونی تاالب گاوخونی دست همه باید باال باشد.وی، 
درباره سهم اقدامات و بارش در احیای تاالب ها ، گفت: سال آبی گذشته سال پرآبی در کشور بود البته نمی توانیم تفکیک کنیم که چقدر رهاسازی آب و چقدر بارش 

ها در شرایط مطلوب تاالب ها نقش داشتند؛ اما وزارت نیرو ادعا می کند که حجم خوبی از حقابه را رها سازی کرده است. 



رقابت جدی در تیم ملی والیبال برای یک پست
پس از اینکه والدیمیر آلکنو به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال ایران انتخاب شد نام مربیان مختلفی برای دستیاری این مربی نامدار مطرح شد که در نهایت ۴ مربی لیگ 
برتری توسط فدراسیون والیبال انتخاب شدند. این مربیان محمدرضا تندروان، پیمان اکبری، سعید رضایی و رحمان محمدی راد هستند که به گفته محمدرضا داورزنی، 
۳ نفر از آنها همراه با تیم ملی والیبال به المپیک خواهند رفت.هر چند با توجه به حضور توتولو روی نیمکت تیم ملی والیبال بعید اســت ۳ مربی ایرانی در کادر فنی تیم 
ملی حضور داشته باشند؛ اما به هر حال آن چیزی که مسلم است این ۴ مربی ایرانی باید برای اینکه جزو دستیاران آلکنو باشند با یکدیگر رقابت کنند. البته بهروز عطایی، 
جدی ترین گزینه برای حضور در کادر فنی تیم ملی بود که این مربی انصراف خود را در این خصوص داد.شنیده می شود با توجه به عالقه شخصی داورزنی به محمدی راد، 
این مربی شانس زیادی برای دستیاری آلکنو دارد. محمدی راد که پیشنهاد سرمربیگری تیم نوجوانان را نپذیرفته بود می تواند دومین حضور خود را در المپیک تجربه کند؛ 
هر چند انتخاب نهایی دستیاران ایرانی برای حضور در المپیک بر عهده آلکنو خواهد بود و او باید از بین این ۴ مربی دستیاران خود را انتخاب کند.باید دید در نهایت کدام 

مربیان ایرانی می توانند راهی المپیک شوند؛ اما قطعا رقابت سختی بین این مربیان برای حضور در کادر فنی تیم ملی خواهد بود.
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داور دربی تهران؛ مامور قضاوت دربی اصفهان
رضا کرمانشاهی که دربی تهران را سوت زده است مامور شده دیدار ذوب آهن در برابر سپاهان را 
قضاوت کند. این دیدار از آن جهت حساس است که تیم ذوب آهن در هفته های اخیر از اشتباهات 
داوری متضرر شده به خصوص در بازی با نفت مسجد ســلیمان که کمک داور گل صحیح ذوب 
آهن را قبول نکرد و برای فرار از قعر جدول تالش می کند و از سویی سپاهان هم یکی از تیم های 
مدعی قهرمانی به شمار می رود. رضا کرمانشاهی بدون شک از پس قضاوت این بازی بر خواهد 
آمد چراکه دربی تهران را سوت زده؛ بازی ای که به مراتب حساس تر از دیگر دربی هاست. اما آنچه 
که مسلم است قضاوت این دیدار هم سختی های خاص خود را خواهد داشت چرا که برخوردها 

نزدیک و هر دو تیم برای کسب سه امتیاز وارد میدان می شوند.

فرصت بزرگ برای بازگشت »عزت« به ترکیب اصلی 
عزت پورقاز به احتمال فراوان پس از مدت ها در دربی اصفهان فرصت حضور در ترکیب اصلی تیم 
را پیدا خواهد کرد.اگرچه پس از مصدومیت شدیدی که برای دو مدافع میانی تیم فوتبال سپاهان 
در روزهایی پایانی نیم فصل لیگ نوزدهم ایجاد شد، گئورگی گولسیانی رفته رفته به ترکیب اصلی 
طالیی پوشان بازگشت و توانست بازوبند کاپیتانی را هم بر بازو ببندد ولی برای عزت پورقاز ماجرا 
خوب پیش نرفته است.پورقاز در بازی های لیگ قهرمانان آسیا به ترکیب اصلی سپاهان بازگشت 
و  در بازی ابتدایی فصل برابر گل گهر نیز یکی از 11 بازیکــن اصلی رقابت ها بود ولی در ادامه این 
نژادمهدی، مهدی زاده و گولسیانی بودند که فرصت بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی تیم به 

دست آوردند و در بازی های اخیر زوج گولسیانی و مهدی زاده به میدان رفته اند.
حاال با توجه به اخراج گولســیانی و محرومیتی که این بازیکن دارد، فرصــت خوبی برای پورقاز 
جهت بازگشت به ترکیب اصلی تیم مهیا شده اســت. این بازیکن در ده دقیقه پایانی دیدار برابر 
نفت آبادان هم با تصمیم نویدکیا وارد زمین شــد و سپاهان در دقیقه 88 موفق به گلزنی و کسب 
سه امتیاز شد و حاال باید دید در بازگشت به ترکیب اصلی چقدر می تواند رضایت سرمربی جوان 

طالیی پوشان را جلب کند.

استقالل با »میلیچ« به بن بست مالی خورد!
وضعیت مدافع کروات استقالل مشخص نیست. هرویه میلیچ ناگهان تهران را ترک کرد و تا این 
لحظه برنگشته است. او به دلیل مشــکالت مالی و همینطور فنی تصمیم گرفت که برود. باشگاه 
استقالل البته اعالم کرد در تالش است او را برگرداند و حتی پذیرفت قراردادش را تمدید کند. حاال 
اما خبر رسیده طرفین به توافق نرسیده اند و در واقع به بن بست خورده اند. ظاهرا طرفین بر سر 

مبلغ برای تمدید قرارداد توافق نکرده اند.

لیدر نفت مسجد سلیمان 6 ماه محروم شد 
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص باشــگاه نفت مسجد سلیمان صادر کرد.دیدار تیم های 
نفت مسجد ســلیمان و پیکان در هفته نهم رقابت های لیگ برتر در حالی برگزار شد که از سوی 
جمشــید مردانی، لیدر تیم نفت مسجد سلیمان تخلفاتی مبنی بر فحاشــی و تهدید به مقامات 
رسمی مســابقه رخ داد. براین اســاس وی به شــش ماه محرومیت از حضور در کلیه ورزشگاه 
های فوتبال محروم شد. همچنین تیم نفت مسجد ســلیمان به دلیل عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی، تهدید مقامات رسمی توسط لیدرها و نداشتن پزشــک به پرداخت ۳00 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شد. هر دو رای صادره از سوی کمیته انضباطی قابل تجدید نظر است. نکته 
جالب اینکه دیدارهای لیگ برتر این روزها به خاطر ویروس کرونا باید بدون حضور تماشاگر برگزار 

شود و لیدر هم از این قاعده مستثنی نیست و نباید در استادیوم حضور پیدا کند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال بعد از اینکه متوجه شد 
در قرعه کشی مسابقات المپیک توکیو شاگردانش 
با آمریکا، فرانســه و تیم صعود کننــده از انتخابی 
کانادا هم گروه شدند، عنوان کرد: امسال گروه بندی 
المپیک متفاوت بود و مســئوالن تصمیم گرفتند 
برای اینکه زودتــر برخی تیم ها از دور مســابقات 
خارج شــوند، رقابت ها را در ســه گــروه ۴ تیمی 
برگزار کنند.مهران شــاهین طبع،  افــزود: از اینکه 
با تیم های برتر جهان همگروه شدیم، خوشحالم. 
آمریکا و فرانســه جزو قدرت های بســکتبال دنیا 
هســتند و رویارویی با آن ها یــک چالش جذاب 
است. سرمربی تیم ملی بسکتبال درباره سومین 
هم گروهی ایران گفت: به نظرم در انتخابی کشــور 
کانادا، تیم های ترکیه، کانادا و یونان شانس صعود 
خواهند داشت و قطعا یکی از این سه تیم سومین 

رقیب ما خواهد شــد. شــاهین طبــع در پایان در 
رابطه با شانس ایران در المپیک اضافه کرد: سعی 
می کنیم با برگزاری اردوهای مناســب با آمادگی 

خوبی برابر تیم های بزرگ دنیا قرار بگیریم.

خروج ارسالن کاظمی از بلک لیست تیم ملی
بدون شک مهم ترین و ویژه ترین اتفاق در لیست 
جدید مهران شــاهین طبع بــرای اردوی تیم ملی 
بسکتبال، حضور ارسالن کاظمی است. این بازیکن 
که در ترکیب شــیمیدر در لیگ برتر آمادگی باالیی 
از خود نشــان داده، بعد از اتفاقاتــی که حدود دو 
سال قبل در اردوی تیم ملی رخ داد و باعث برخی 
اختالفات شد، دیگر به تیم ملی دعوت نشده بود.

با وجود تمامی فشارها و انتقادات، شاهین طبع در 
دو سال اخیر زیر بار دعوت از ارسالن کاظمی نرفت 

و هر بار هم مسائل انضباطی مطرح می شد، عنوان 
می کرد که دعوت نشــدن همه بازیکنان بر اساس 
معیارهای فنی انجام شــده است. حاال مشخص 
نیست چه اتفاقی افتاده که باالخره ارسالن کاظمی 
از بلک لیســت تیم ملی خارج شــده و بــار دیگر 
می تواند طعم حضور در اردو را همراه با ســایر ملی 
پوشــان تجربه کند.البته در پســت ۴ تیم ملی که 
ارســالن هم حضور دارد، ترافیک زیــادی با توجه 
به در اختیار داشــتن بازیکنان پرتعداد باکیفیت و 

نامدار وجود دارد. 

سرمربی تیم ملی بسکتبال: 

خوشحالیم با قدرت های جهان هم گروه شدیم

سوال روز

چرا »آالبا« خرید خوبی برای رئال مادرید است؟
دیوید آالبا به طور حتم در اتمام فصل از جمع بایرن مونیخ جدا می شــود و می خواهد چالشــی 
متفاوت را در لیگی جدید تجربه کند.تیم های زیادی به دنبال مدافع اتریشی هستند ولی به نظر 
می رسد رئال مادرید مشتری اصلی این بازیکن است.مارکا در گزارش اخیر خود نوشت که آالبا ۳ 
مشکل بزرگ رئال مادرید را حل می کند و می تواند استراتژی زیادی به سرمربی تیم بخشد.این 
رسانه مادریدی از قدرت چند پست بازی کردن ستاره مونیخ نوشت و اظهار داشت که آالبا می تواند 
در پســت دفاع چپ، دفاع مرکزی و هافبک تدافعی بازی کند.این بازیکن زیر نظر پپ گواردیوال، 
هانکس و فلیک در تمامی این پست ها بازی کرده و توانسته عملکرد خوبی از خود به اجرا گذارد. 
مارکا نوشت که خرید آالبا یک انتقال استراتژی خواهد بود و می تواند گزینه های تاکتیکی زیادی 
به زیدان برای ســاخت ترکیب اصلی بدهد.طبق گزارش هایی که در روزهای گذشته منتشر شده، 
به نظر می رسد آالبا با قراردادی ۴ ساله با دستمزد ســالیانه 11 میلیون یورو به جمع کهکشانی ها 

خواهد پیوست.

»کونته« پاسخ »ویدال« را داد
سرمربی اینتر به اعتراض هافبک تیمش نسبت به تعویض واکنش نشان داد.اینتر سه شنبه شب 
در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی جام حذفی ایتالیا ۲ بر یک مغلوب یوونتوس شــد. در دقیقه ۷۷ 
بازی آنتونیو کونته، آرتورو ویدال را تعویض کرد و اریکسن وارد زمین شد تا شاید با این تغییر تیمش 
بتواند گل مساوی را به ثمر برســاند. این تصمیم با اعتراض ویدال همراه شد. او هنگام ترک زمین 
گفت: همیشه شماره ۲۲، همیشه شماره ۲۲ تعویض می شود. پس از پایان بازی کونته نسبت به 
این موضوع واکنش نشان داد و گفت: زمانی که بازیکنان را تعویض می کنم به واکنش هایشان توجه 
نمی کنم. من تصمیم گیرنده هستم و بازیکنان باید آن را بپذیرند. هافبک شیلیایی در سن سیرو با 

کارت زرد جریمه شد و به همین خاطر دیدار برگشت را از دست خواهد داد.

وقتی لیورپول پیشنهاد می دهد، دیگر نباید فکر کرد
سرمربی شــالکه از تصمیم مدافع جوان این تیم برای پیوستن به لیورپول دفاع کرد.اوزان کاباک، 
مدافع شالکه در روز پایانی نقل و انتقاالت زمستانی به لیورپول پیوست. کریستیان گروس، سرمربی 
شــالکه درباره این انتقال گفت: وقتی اوزان فهمید که لیورپول او را می خواهد بی تاب شــد. او به 
هیچ وجه درنگ نکرد و البته این هم طبیعی است. اوزان از باشگاه خواست تا هر چه سریع تر با این 
انتقال موافقت کند.او ادامه داد: هر بازیکنی که با پیشنهاد لیورپول مواجه می شود نباید درنگ کند. 
قطعا حضور در لیورپول و کار کردن با کلوپ باعث پیشرفت این بازیکن می شود. با وجود آن که ما 
دوست داشــتیم این بازیکن بماند؛ اما با جدایی اش موافقت کردیم. اطمینان داریم که جایگزین 
خوبی برای او انتخاب می کنیم.شــالکه بدترین فصل تاریخ خود را تجربه می کند و در قعر جدول 
رده بندی بوندسلیگا قرار دارد. البته این تیم در زمستان با بازیکنان باتجربه ای قرارداد امضا کرد و 

امیدوار است که در بوندسلیگا بماند.

مهاجم سابق اتلتیکومادرید به کدام تیم می رود؟
دیگو کاستا، مهاجم ســابق تیم فوتبال اتلتیکومادرید در ساعات پایانی نقل وانتقاالت زمستانی به 
باشگاه وستهام انگلیس پیشنهاد شد، اما اتفاقی در این خصوص رخ نداد.با این حال، کاستا در حال 
حاضر بازیکن آزاد است و با وجود بسته شدن پنجره نقل وانتقاالتی نیز این شانس را دارد که راهی 
یکی از تیم های مدنظرش شود.این مهاجم اسپانیایی که سابقه بازی برای چلسی را هم در کارنامه 
دارد چند ماه پیش از تیم اتلتیکومادرید جدا شد و اکنون بدون تیم است. پیش از این، پپ گواردیوال، 

سرمربی تیم منچسترسیتی نیز پیشنهاد جذب رایگان این بازیکن را رد کرده بود.

فوتبال جهان

 طلسم تیم »یحیی«
 در تبریز می شکند؟

تیم پرســپولیس در هفته چهاردهم لیگ 
برتر میهمان تراکتــور در تبریز خواهد بود. 
این تیــم در حالی ششــمین بازی خارج 
از خانه خود در این فصــل را برگزار خواهد 
کرد  که عملکرد خوبی در خــارج از تهران 
نداشته است.پرســپولیس از 15 امتیازی 
که می توانســت در بازی هــای خارج از 
خانه کســب کند، تنها ۴ امتیاز کسب کرده 
است. این تیم از نظر عملکرد در این زمینه 
تنها از نساجی و ماشین ســازی، دو تیم 
قعرنشــین جدول رده بنــدی بهتر عمل 
کرده و با ۴ مســاوی و یک شکســت در 
رتبه چهاردهم رده بندی تیم ها بر اســاس 

عملکردشان در خارج از خانه قرار دارد.
 شــاگردان گل محمــدی در اولین بازی 
خود به عنــوان میهمان در ایــن فصل، در 
هفته اول مقابل ســایپا با نتیجه مساوی 
بدون گل متوقف شــدند. در هفته ســوم 
این نتیجه مقابل نفت در مسجد سلیمان 
تکرار شــد و سرخ پوشــان در هفته پنجم 
نیــز مقابل نســاجی به نتیجه مســاوی 
یک بر یک دســت یافتند. تساوی بدون 
گل مقابــل اســتقالل، چهارمیــن نتیجه 
تســاوی متوالی پرســپولیس در خارج 
از خانه بود که در هفته هشــتم به دســت 
آمد )بر اســاس قرعه کشــی مسابقات، 
پرســپولیس در این دیدار میهمان بود.( 
آخریــن بازی پرســپولیس در خــارج از 
خانه هــم مقابل آلومینیوم بود که ســرخ 
 پوشان با نتیجه دو بر یک مغلوب میزبان 
خود شدند.در چنین شرایطی، پرسپولیس 
باید مقابــل تراکتور صف آرایــی کند. این 
تیم برای بهتر کردن شرایط خود در جدول 
نیاز مبرمی به سه امتیاز بازی دارد و برای 
رسیدن به این سه امتیاز باید طلسم شکنی 
کرده و بعد از پنج بازی، به اولین برد خارج 
از خانه خود دســت پیدا کند که بی شک 
کار بسیار سختی خواهد بود.پرسپولیس 
فصل گذشــته در تبریز با یک گل مغلوب 

تراکتور شده بود. 

مستطیل سبز

وز عکس ر

رونمایی از سردیس ٤ 
بانوی مدال آور پارالمپیکی

در مراســم ویژه ای که به مناسبت بیستمین 
ســالگرد تاســیس کمیته ملی پارالمپیک 
برگزار شد، از تندیس چهار مدال آور این حوزه 
تقدیر شد.زهرا نعمتی )پاراتیروکمان(، ساره 
جوانمردی )پاراتیرانــدازی(، اعظم خدایاری 
)پارادوومیدانی( و نیره عاکف )پاراتیراندازی( 
بانوان مدال آور پارالمپیکی هستند که رونمایی 

از سردیس آنها بخشی از این مراسم بود.

دو تیم سپاهان و ذوب آهن روز جمعه شصت و هفتمین هماورد خود در دربی   سمیه مصور
سنتی اصفهان را برگزار می کنند، دیداری که سابقه آن به دهه پنجاه بر می گردد 
و از لحاظ کیفیت و زیبایی یکی از بهترین دربی های فوتبال ایران محسوب می شود. جذابیت این دیدار و 
اهمیت نتیجه آن برای دو تیم باعث شد تا در آستانه دربی به سراغ یکی از کاپیتان های سابق دو تیم برویم. 
مصطفی صالحی نژاد، کاپیتان سابق ذوب آهن که سابقه حضور در دربی های متعدد فوتبال نصف جهان را 
دارد، در این گفت وگو به خاطرات حضورش در این دیدار ســنتی اشاره کرده و از شرایط پیش روی دو تیم 

سخن گفته است.
تجربه حضور در چند دربی را داشته اید؟

 من نزدیک ده سال در ذوب آهن بازی کردم و با توجه به این که در هر سال دو دربی برگزار می شود شرایط 
برگزاری بیست دربی را از نزدیک حس کرده ام؛ اما در تمام این بیست بازی در میدان حضور نداشته ولی 

در کنار تیم بوده ام.
شرایط دربی به چه صورتی است؟

بازی دربی هم مثل دیگر دیدارهای برگزار شده لیگ است و از لحاظ امتیازی با سایر دیدارها تفاوتی ندارد. 
آنچه بازی دربی را  از بقیه دیدارها متمایز می کند، حساسیت های شهری و کری خوانی میان هواداران دو 
تیم است که هر هواداری به دنبال پیروزی تیم مورد عالقه اش است و گرنه بازیکنان و مربیان هر دو تیم با 

یکدیگر دوست و رفیق و با همدیگر در تماس هستند.
بهترین خاطره ای که از حضور در دربی دارید؟

هر بازی که تیم شما پیروز میدان باشد خاطره خوب برجای می گذارد و هر بازی که شکست بخورد خاطره 
بد ولی برای من برد یک بر صفر مقابل سپاهان در نقش جهان درزمانی که طالیی پوشان از مدعیان اصلی 
و جدی قهرمانی بودند و بازیکنان مطرحی همچون محرم نویدکیا، هادی عقیلی، مهدی رحمتی و... در آن 

تیم حضور داشتند، خاطره شیرین تری است.
وضعیت ذوب آهن پیش از دربی را چطور ارزیابی می کنید؟

ذوب آهن دو سه سالی است که با بدشانسی دست و پنجه نرم می کند و امسال هم با تغییر سرمربی و به کار 
گیری از بازیکنان جوان، فصل جدید را شروع کرده که شروع خوبی نبود و یک سری داوری ها و بدشانسی 
ها موجب شد تا این تیم نتواند در نتیجه گیری موفق عمل کند. ناداوری ها موجب شده تا تمرکز تیم از میان 
رفته و استرس بر بازیکنان حاکم شده و آنها و مربیان تیم هرلحظه در اندیشه باشند که ممکن است داور 
نگذارد ما در این بازی نتیجه بگیریم یا علیه ما سوت بزند.ولی خدا را شکر  ذوب آهن هفته گذشته برد خوبی 
مقابل تیم نساجی به دست آورد. به نظر من، تیم از لحاظ فنی خوب عمل می کند و بدشانسی ها،  ناداوری 

ها و بی تمرکزی ها و در کل حواشی باعث شده که این تیم نتواند نتیجه بگیرد.
شرایط کدام دو تیم برای بازی دربی بهتر است؟

 روی کاغذ شرایط ســپاهان با توجه به مهره هایی که در اختیار دارد، کادر فنی، نتایجی که تاکنون گرفته و 
جایگاهی که در جدول رده بندی دارد از ذوب آهن بهتر است ولی فوتبال قابل پیش بینی نیست، به خصوص 
دیدار دربی و نمی توان به طور قاطع گفت که تیمی که باالی جدول قرار دارد در بازی بهتر از تیمی که پایین 
جدول قرار دارد عمل می کند. از این رو باید شرایط هر دو تیم را یکسان در نظر گرفت هر دو تیم دوست دارند 
که پیروز میدان باشند و می خواهند خودشان را نشان دهند. خداراشکر همیشه دربی های اصفهان بازی 
های خوبی از کار در آمده و بهتر از دربی های ســایر شهرها و حتی دربی پایتخت است، چون تیم ها بدون 

حاشیه بازی زیبایی را به نمایش گذاشته اند.
برد ذوب آهن در این دیدار چقدر می تواند در روند نتیجه گیری این تیم در ادامه فصل تاثیرگذار باشد؟

حتما این برد تاثیر گذار است چرا که با هر بردی، بازیکن، مربی  و تیم شارژ می شود. تیمی که شرایطش 
بد بوده و حاال پیروز دربی شود از این رو به آن رو می شود و شرایط این تیم خوب می شود ولی ازآن طرف 
نباید از این مسئله هم غفلت کرد که خدای نکرده بازیکنان تیم دچار غرور شوند که ما روی برد افتاده ایم و 
توانسته ایم سپاهان مدعی را از میان برداریم.من معتقدم که برد در این میدان باعث می شود که ذوب آهن 

از شرایط بدی که در آن قرار گرفته است،  خالص شود.
به نظر شما ذوب آهن می تواند در ادامه فصل ناکامی های نیم فصل اول را جبران کند؟

بله، صدرصد. مطمئن باشید که ذوب آهن اگر برنامه ریزی درستی داشته باشد می تواند ناکامی های نیم 
فصل اول را جبران کند. شما هر نیم فصل را می توانید یک سال  ورزشی در نظر بگیرید که زمان کافی برای 

جبران مافات وجود دارد. در نیم فصل شما زمان دارید که تیم تان را قدرتمند 
کنید، بازیکن بگیرید و از لحاظ روحی و روانی تیم را آماده کنید. اگر این 
دوبازی آخر دور رفت هم تیم نتیجه بگیرد که چه بهتر . باید شرایطی را 
فراهم  کنی که تیم فکر کند روز اول مسابقات است و تازه می خواهد 
فصل را شروع کند و بازیکن بداند این نیم فصل با آن نیم فصل از زمین 
تا آسمان متفاوت است، هرچند نتیجه گرفتن در نیم فصل دوم همیشه 

سخت تر است به خاطر این که تیم ها شناخت شان از هم بیشتر شده 
بازیکنان توان شان تحلیل رفته است.من خاطره ای در این ارتباط 

دارم؛ ما سالی که زوران جورجویچ، سرمربی ذوب آهن شده 
بود ، در نیم فصل اول ته جدول بودیم چــون او از بازیکنان 
جوان بهره می گرفت ولی نیم فصل دوم ما تیم اول جدول 
شدیم. یعنی وقت برای جبران نتیجه هست فقط نیازمند 
برنامه ریزی صحیح است و با اعتماد به نفس و جمع جور 
 کردن تیم و این که فعل خواستن را صرف کنند، می توانند 

همه کاری انجام دهند.
صحبت پایانی؟

امیدوارم یک بازی خوب را شــاهد باشیم و اگرچه به 
خاطر شرایط کرونایی نمی توانیم در استادیوم حاضر 

شویم ولی همه بتوانیم از این بازی لذت ببریم. آرزو 
می کنم که ذوب آهن از شرایط بدش خارج شده 

ویک بازی خوب و جوانمردانه را شــاهد 
باشــیم. از هواداران ذوب آهن 

می خواهم که  صبرو حوصله 
داشته باشند، این تیم نیازمند 

زمان اســت تا بتواند به شــرایط 
خودش سروسامان ببخشد.

کاپیتان سابق ذوب آهن از هماوردی تیم های اصفهانی می گوید؛

تیم برنده دربی، شارژ می شود
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اصفهان، رنگ و بوی بهار انقالب به خود می گیرد
بیش از ۴۰ ســال از عمــر پربرکت انقاب اســامی 
می گذرد و هر سال در کشور سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقاب اســامی با حضور ملت شریف ایران اسامی 
که همیشــه در عرصه های مختلف با شــور و شــوق 
وارد میدان می شــوند، برگزار می شــود. امسال نیز 
پیش بینی های الزم برای اجرای برنامه های متناسب 
با شرایط بیماری کرونا در ایام دهه فجر صورت گرفته 
است. در این راســتا طبق اعام مدیران شهری هیچ 
برنامه ای تعطیل نشده بلکه شیوه برگزاری آن تغییر 

کرده است.

»زندگی به طعم انقالب« در منطقه یک
»مهین شکرانی« مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه دهه فجر، سرآغاز طلوع اسام، خاستگاه 
ارزش های اسامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی 
از تاریخ ماست که گذشــته را از آینده جدا می کند، در 
خصوص برنامه های این منطقــه ویژه ایام دهه فجر 
گفت: مســابقه »زندگی به طعم انقــاب« از طریق 
فضای مجازی روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود.

وی از برگزاری جشــنواره دانش آموزی مشــترک با 
آموزش و پرورش ناحیه یک و بسیج خبر داد و افزود: 
»نمایش واره شب های روشن« رویدادی است که به 
صورت مشترک در تمامی مناطق پانزده گانه شهر اجرا 
می شود.ویژه برنامه »عطر یاس« نیز  به منظور تجلیل 
از بانوان شاغل در منطقه و بانوان فعال فرهنگی سطح 

منطقه در روز ۱۵ بهمن ماه برگزار شد.

برگزاری مسابقه شهروند و مافیا در منطقه دو
»کاووس حقانی« مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
با تشــریح برنامه های دهــه فجر در ایــن منطقه، 
گفت: آذین بندی ویژه بزرگراه شــهید خرازی شامل 
نورپردازی و نصب پرچم کشورمان انجام شده است 
و برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با توجه به 
شــرایط کرونایی با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
منظور حفظ سامت شهروندان برگزار می شود.وی از 
برگزاری مسابقه »شهروند و مافیا« ویژه خانواده ها و 
مسابقه مجزا برای خانم ها و آقایان خبر داد و تصریح 
کرد: افتتاح موسسه قرآنی میثاق و کافه کتاب دهنو 

با تجلیل از پیشکسوتان کاشی کار، مسابقه کتابخوانی 
»وقتی عشق می بارد«، مسابقه زنگ انقاب، مسابقه 
جشــن انقــاب، برگزاری سلســله نشســت های 
داستان خوانی انقاب و مسابقه دابسمش با عنوان 
»نوای انقاب با کــودکان بهــاری« از طریق فضای 

مجازی از دیگر برنامه های این منطقه است.

فجر فاطمی با برنامه های متنوع در منطقه سه
»حســین کارگــر« مدیر منطقه ســه شــهرداری 
اصفهان با اشاره به برنامه های فرهنگی این منطقه 
به مناســبت دهه فجــر، اظهار کرد: فضاســازی و 
آذین بندی نوآورانه و برگزاری رویدادهای فرهنگی 
هنری در خیابان چهارباغ خواجو، شــامل ســرود 
و پرفورمنس، اجرای برنامه کتاب ســاز به صورت 
مجــازی در ســطح مــدارس منطقــه و برگزاری 
مسابقات هنری ورزشی در محات منطقه و اهدای 
جوایز به برگزیــدگان از جمله این برنامه هاســت.

وی با بیان اینکه به مناســبت این ایام نورافشانی 
در میدان امام حســین )ع( و خیابان کمال انجام 
می شود، افزود: نمایشگاه دائمی تصاویر ابنیه های 
مرمت شده )قبل و بعد از مرمت( با عنوان نمایشگاه 
»میراث داران شهر« در سالن طبقه دوم این منطقه 
راه اندازی می شــود. همچنین برگزاری مســابقه 
با عنوان »شــمیم بهار« و دیدار با خانــواده معزز 
شهدا انجام خواهد شد.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در روز ۱۲ بهمن اجرای سرود 
به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر در محل پل خواجو 

انجام شد.

برگزاری رویداد»نمایش واره شب های روشن«
»رضا اخوان« مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان 
ضمن گرامیداشت فرارسیدن ایام پیروزی انقاب 
اســامی گفت: »نمایش واره شــب های روشن« 
رویدادی است که همراه با نور، صدا و تصویر در این 
منطقه برگزار می شــود.وی افزود: به مناسبت این 
ایام، پژوهش و نگارش کتاب سیر تاریخی و توسعه 
شهری محله شــاهزید در ادامه پروژه بازشناسی 
هویت محله های منطقه ۱۴ انجام شده است.مدیر 

منطقه چهار شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
کتاب آشنایی با محیط زیســت به منظور معرفی 
فضای سبز و پوشش گیاهی و ویژگی های تاریخی 

این منطقه تدوین شده است.

برنامه های فرهنگی با رعایت دستور 
العمل های  بهداشتی

»احمد رضایی« مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
گفت: امســال برنامه های دهه فجر این منطقه به 
دلیل شــرایط کرونایی با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی برگزار می شــود.وی اظهار کرد: ایام ا...

دهه فجر طلیعه پیروزی انقاب اسامی، حاکمیت 
الهی است که زنده نگه داشــتن این بزرگداشت به 
عنوان مظهر اقتدار ملت ایران، مردســاالری دینی و 
پشــتوانه مردمی نظام مقدس اســامی از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت.مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان افزود: از ویژگی های دهه فجر امسال، تقارن 
آن با ایام والدت با سعادت صدیقه طاهره، حضرت 
فاطمه زهرا )س( و حضرت امام خمینی )ره( است.

وی با بیان اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا، امسال 
برنامه های دهه فجر متفاوت از برنامه های سال های 
قبل برگزار می شود، تصریح کرد: برنامه های دهه فجر 
همچون دیگر برنامه ها از زمان شیوع کرونا با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود.

پرچم ایران، زیباترین آذین شهر
»محمدرضا برکت« مدیر منطقه شــش شــهرداری 
اصفهان ضمن گرامیداشــت یاد و خاطــره رهبر کبیر 
انقاب حضرت امام خمینی )ره( و شهدای واالمقام 
انقاب، فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر را به همه فجر 
آفرینان به ویژه مردم همیشه در صحنه اصفهان تبریک 
گفت و افــزود: در پرتو طلوع فجر درخشــان انقاب 
اســامی، اســام حیاتی دوباره یافت و عزت طلبی، 
خودباوری و خوداتکایی، جای ســال ها ذلت، تحقیر 
و وابستگی را گرفت و فریاد رســای استقال، آزادی، 
آزادگی، جمهوری اسامی و سرافرازی و سربلندی بر 
بلندای این سرزمین طنین انداز شد.وی افزود: در این 
منطقه به مناسبت دهه مبارک فجر برنامه های متنوعی 
در حال برگزاری اســت و معابر و خیابان های منطقه 
با پرچم مقدس ایران اســامی به زیباترین شــکل 

آذین بندی شده است.

   برگزاری رویداد»نمایش واره شب های روشن«
»علی اصغر شاطوری« مدیر منطقه هفت شهرداری 
اصفهان گفت: دهه فجر، سرآغاز طلوع اسام، خاستگاه 
ارزش های اسامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی 
از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا می کند.وی 
خاطرنشان کرد: به مناسبت این ایام مجموعه فرهنگی 
فروردین روز ۱۹ بهمن ماه افتتاح خواهد شــد.مدیر 

منطقه هفت شــهرداری اصفهان ادامــه داد: رویداد 
»نمایش واره شب های روشــن« همراه با نور صدا و 

تصویر در منطقه برگزار خواهد شد.

رویداد مجازی »حماسه انقالب« در منطقه هشت
»محمد کیهانی« مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان 
ضمن گرامیداشت آغاز دهه مبارک فجر و سالروز ورود 
تاریخی بنیانگذار کبیر انقاب اسامی ایران به میهن 
در ۱۲ بهمن ماه ســال ۱۳۵۷ و متعاقــب آن پیروزی 
انقاب اسامی در ۲۲ بهمن همان ســال، از برگزاری 
ویژه برنامه »حماسه انقاب« از طریق فضای مجازی 
در روز یازدهم بهمن ماه خبر داد.وی افزود: این برنامه 
از طریق فضای مجازی فرهنگسراهای منطقه برگزار 
می شود که شامل تولید برنامه ویژه دهه فجر و بازنشر 
در فضای مجازی است.مدیر منطقه هشت شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در این منطقه به مناسبت ایام دهه 
فجر ویژه برنامه مسابقه جام شهدای مدافع سامت 
برگزار می شــود، تصریح کرد: رویــداد »نمایش واره 
شب های روشن« و نمایشگاه دستاوردهای خانگی 
بانوان در باغ نوش از دیگر برنامه های این منطقه است.

برگزای برنامه »شب به یاد ماندنی، یک شب ماندگار«
»علیرضا رفیعی« مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
ضمن تبریــک تقارن ایــن ایام مبــارک با والدت 
فرخنده حضــرت فاطمه زهــرا )س( و روز مادر به 
برنامه های این منطقه اشــاره کرد و گفت: رویداد 
»نمایش واره شب های روشن«، ویژه برنامه مادران 
مهربانی در پانزدهمین روز از بهمن ماه ســال جاری 
به منظور تقدیر از مادران شــهدا و اهــدای نمادین 
شــاخه گل رز و یک هدیه زرین به تعداد سال های 
پیروزی انقاب اســامی از جمله برنامه های این 
منطقه به مناسبت فرارسیدن فجر انقاب است.وی 
با بیان این »شب به یاد ماندنی، یک شب ماندگار« 
عنوان برنامه ای است که در قالب نشست مجازی 
برگزار خواهد شد، افزود: در روز ۲۲ بهمن همچنین 
مســابقه »کوچه پس کوچه« به صورت مجازی و 
مسابقه نقاشی دکوپاژ از فضاســازی و آذین بندی 

دهه فجر برگزار خواهد شد.

اجرای 12 برنامه ویژه فجر انقالب
»حمید شــهبازی« مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
گفت: به مناســبت چهل و دومین ســالگرد پیروزی 
انقاب اســامی ایــران ۱۲ عنوان برنامه ویــژه در این 
منطقه اجرا خواهد شــد.وی اظهار کرد: همزمان با ایام 
فجر انقاب، ویژه برنامه »شــب های روشن« شامل 
نمایش واره نور، صدا و تصویر در میدان احمدآباد اجرا 
می شود.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با اشاره به 
ویژه برنامه »سرود فاطمی« افزود: در این برنامه اجرای 
سرود خیابانی به مناسبت والدت حضرت زهرا )س( روز 
پانزدهم بهمن ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در معابر این منطقه 
اجرا شد.وی ادامه داد: ویژه برنامه آسنا یک ویژه برنامه 
تلویزیونی به مناسبت دهه فجر و والدت حضرت زهرا 
)س( است که ساعت ۱۷:۳۰ روز پانزدهم بهمن ماه از 
شبکه تلویزیونی اصفهان و امید پخش شد.شهبازی با 
بیان اینکه ویژه برنامه جشن »فجر فاطمی« به مناسبت 
دهه فجر و والدت حضرت زهرا )س( ســاعت ۱۹ روز 
بیستم بهمن ماه از طریق فضای مجازی برگزار می شود، 
افزود: مســابقه »بــاغ و برج« یک مســابقه ترکیبی 
بازی های فکری و تحرکی اســت کــه از طریق فضای 
مجازی برگزار می شود؛ همچنین به مناسبت این ایام 
مسابقه پازل در مراکز فرهنگی منطقه اجرا خواهد شد.

جشنواره های فجر فاطمی در منطقه 11
»حمید اشــرفی« مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان 
گفت: به مناسبت بزرگداشت دهه فجر، این منطقه در 
پی برگزاری هرچه باشکوه تر دهه مبارکه فجر و تقارن 
این ایام با میاد با سعادت یگانه دخت حضرت رسول 
اکرم )ص( حضرت فاطمه زهرا )س(، ویژه برنامه های 
فرهنگی و هنری را برنامه ریزی کرده است.وی افزود: 
رژه حمل پرچم مقدس، رویدادهای فرهنگی و هنری 
و خیمه انقاب، مسابقات ورزشی و فرهنگی در فضای 
مجازی، مراسم عطر افشانی گلزار شهدا، جشن های 
فجر فاطمی در مساجد سطح شــهر، مراسم تکبیر و 
نورافشانی در میدان شاهد و بام های منازل و مساجد 
اجرای برنامه ســخنرانی و مداحی حجت االســام 
ماندگاری از جمله برنامه های ســتاد بزرگداشت دهه 

فجر در منطقه ۱۱ است.

بانوســرای آفتاب به مناســبت ســالروز والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س(، روز زن و ایام دهه فجر 
با همکاری سایر دســتگاه های مربوط در اصفهان 

ویژه برنامه هایی را برگزار می کند.
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتــاب با بیان این 
خبر گفت: نمایشــگاه تولیدی لبــاس با موضوع 
»لباس عاشورایی« با حضور کارشناسان عرصه مد 
و لباس و با هدف تعظیم شعائر و احیای فرهنگ 
غنی اسام و تشیع، ترغیب و تشویق طراحان برای 
ارائه ایده ها با نگاه دینی و طراحی لباس مذهبی 
ویژه عزاداری، جذب برتریــن های طراحی لباس 
و فعاالن این عرصه و جلوگیــری از ترویج لباس 
نامأنوس و نامناسب در مراســم مذهبی از تاریخ 
۱۵ تا ۲۱ بهمن ماه در گالری شــماره یک کتابخانه 

مرکزی برگزار می شود.
لیا لندی اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری 
مرکز تخصصی بانوان آفتاب وابســته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان، 
دفتر امــور بانوان و خانواده اســتانداری، اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسامی و دانشگاه علمی کاربردی 
اســتان اصفهان به منظور یکسان ســازی و ارائه 
بســته های محتوایی ویژه ســازمان ها، مناطق و 
سازمان های مردم نهاد، تشکیل کارگروه تخصصی 
لباس عاشورایی و رونمایی از نسخه جدید منشور 
مد و لباس شهر اصفهان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: برای این نمایشــگاه بیــش از ۲۰۰ اثر 
طراحی لباس در دو بخش طراحــی لباس خانم 
ها شــامل »چادر و مانتو« و طراحی لباس مردان 
شــامل »پیراهن رســمی و فرم هیئت مذهبی و 
مداحان« ارســال شــد که تعداد ۹ اثــر انتخاب و 
 این آثار برای دوخته شــدن به طراحــان برگزیده

 ارجاع شد.
وی ادامــه داد: اختتامیــه نمایشــگاه »لبــاس 
عاشورایی«، ۱۹ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح در محل 
سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

لیا لنــدی همچنیــن تصریــح کــرد: اختتامیه 
جشنواره »شعر مادرانه« به همت مرکز تخصصی 
بانوان آفتاب و فرهنگســرای پایداری و همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی، دفتر امور بانوان 
و خانواده استانداری و بنیاد حفظ آثار و ارزش های 
دفاع مقدس از برنامه های مناسبتی و مشارکتی 
بین دســتگاهی اســت که ۱۵ بهمن ماه در سالن 

اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار شد.
رییس مرکز تخصصی بانوان آفتاب گفت: فراخوان 
این جشنواره شــعر، اول آذرماه امسال با موضوع 
زن و فرهنــگ پایــداری در چهــار بخــش »زن، 
حماســه و ایثار« ،»زن و آزادگی«، »زن، مقاومت 
و ایستادگی« و »زن و گام دوم انقاب« اعام شد 

و قرار است پس از انجام داوری در هر محور ۳ اثر 
انتخاب و در پایان از ۱۲ نفر برگزیده با اهدای جایزه 

و تندیس تقدیر شود.
وی اظهار داشــت: آثار منتخب در قالب یک کتاب 
با عنوان »شــعر مادرانه« چاپ می شود که در روز 

مراسم از جلد کتاب رونمایی خواهد شد.
لندی گفت: در کنار برگزاری جشــنواره، نمایشگاه 
کتاب شــعر شــعرای حوزه دفاع مقدس و ورک 
شاپ تصویرگری تمثال شهید ســردار قاسمی به 
همراه مادر بزرگوارشان توســط چهار هنرمند اجرا 

خواهد شد.
رییس مرکــز تخصصی بانوان آفتــاب اظهار کرد: 
»زاویه دید« عنوان یکی دیگر از برنامه هایی است 
که به صورت یک کلیپ تولیدی از فیلم »درســاژ« 
با محوریت تحلیل حوزه های روانشناسی، جامعه 
شناسی و مطالعات زنان به مناسبت میاد حضرت 
فاطمه زهــرا)س(، روز زن و دهه مبارک فجر، ۱۸ 
بهمن ماه ویژه مادران و دختران از ســاعت ۱۵ در 
سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی اجرا می شود.لیا 
لندی گفت: برنامه »به نام مادر« نیز روز پنجشنبه 
۱6 بهمــن ماه)امروز( با شــعار» با نــگاه مادرت 
ببین« به صورت جشــنی متفاوت ویــژه مادران 
به همراه دختران آســمانی در ســالن هنرسرای 

خورشید برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن جشــن بــه همت 
مرکز تخصصی بانــوان آفتاب و خانــه نوجوان با 
همکاری موسســه دختران آســمانی همــراه با 
 برنامه های متنوع، شــاد و خاق ویــژه دختران

 برگزار می شود.

 اعالم ویژه برنامه های بانوسرای آفتاب
 حرکت به سمت آینده با نگرشی نو  ویژه روز زن و دهه فجر 

در  »نیمه پر لیوان« 
مجموعه فیلم های کوتاه با عنوان»نیمه پر لیوان«با هدف نگرشی نو و حرکت به سمت آینده  از سوی 
خانه نوجوان تهیه شده است.مدیر خانه نوجوان با بیان این مطلب گفت: » نیمه پر لیوان«عنوان ویژه 
برنامه ای است که در قالب سه فیلم کوتاه 
مفهومی با موضوع مشکات جوانان در 
چهل سال اخیر به مناسبت دهه فجر، ۱6 
و ۱۷ بهمن ماه به نمایش در می آید.صفیه 
سادات موســویان افزود: این مجموعه 
فیلم های کوتــاه به همــت کانون فیلم 
خانه نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان و 
به همــت نوجوانان منتخــب و فعال در 
کانون های فیلم، شــعر و ادب و تئاتر و با 
همکاری گروه تیراژه هنر تهیه شده است.وی تصریح کرد: کار فیلمنامه نویسی، فیلم برداری، تدوین و 
بازیگری تمام کلیپ های تهیه شده توسط اعضای کانون های فیلم و تئاتر و نویسندگی خانه نوجوان 
اجرا شده اســت.مدیر خانه نوجوان ادامه داد: ویژه برنامه »نیمه پر لیوان« در قالب سه فیلم کوتاه 
کمتر از ۱۰ دقیقه ای با عناوین »آدامس« ، »تبلت« و »رویای مجازی« تهیه شــده که در ایام دهه 
فجر روی صفحه اینستاگرامی خانه نوجوان به نشانی khane_nojavan_esf  بارگذاری می شود.

وی اظهار داشت: عوامل تهیه این فیلم های کوتاه از بین نوجوانان مناطق ۱۵گانه شهرداری اصفهان 
انتخاب شده اند که در رده سنی ۹ تا ۱۹ سال قرار دارند.موسویان گفت: این مجموعه فیلم های کوتاه با 
این هدف تهیه شده که به نوجوانان بگوییم با اینکه امروز شرایط سخت اجتماعی بر جامعه ما حاکم 
شده و شاید با دیدن فیلم های مجازی تصور کنیم که اگر در کشورهای دیگر زندگی می کردیم شرایط 
بهتری داشــتیم؛ اما هرگز نباید فراموش کنیم که هویت ملی و اجتماعی ما تنها در کشور خودمان 
حفظ می شود و اگر بتوانیم به این هویت پر و بال بدهیم بدون شــک آینده و اتفاقات خوبی برای 

کشور ما رقم خواهد خورد.

16 بهمن؛ سی و سه پل نارنجی می شود
مسئول روابط عمومی موسسه خیریه محمدحسین رضوی  در خصوص تغییر رنگ پل های تاریخی 
در روز جهانی سرطان، اظهار کرد: چندین سال است که پل های معروف را در استان های مختلف در روز 
جهانی سرطان به رنگ نارنجی درمی آورند.الناز اسامی در خصوص فعالیت این موسسه خیریه ادامه 
داد: عاوه بر تحت پوشــش قرار دادن جوانان و نوجوانان مبتا به سرطان، در زمینه انجام پروژه های 
تحقیقاتی جهانی و کشوری از نظر مالی و علمی نیز فعالیت داریم. امسال خیریه محمدحسن رضوی 
عضو دائمی سازمان جهانی کنترل سرطان شد که در این سازمان جهانی حدود ۱۸۰ کشور عضو هستند. 
از ایران نیز این موسسه خیریه عضو این ســازمان جهانی شد تا به کنترل سرطان کمک شود.مسئول 
روابط عمومی موسسه خیریه محمدحسین رضوی با بیان این که امسال شعار روز جهانی سرطان » 
من هستم و من خواهم بود« است، خاطرنشان کرد: در تاریخ ۱6 بهمن مصادف با روز جهانی سرطان با 
هماهنگی با شهرداری اصفهان سی و سه پل و در تهران نیز پل طبیعت با نورپردازی به رنگ نارنجی که 
نماد سرطان است درمی آیند تا به آگاهی سازی درباره بیماری سرطان کمک شود و افراد مبتا بدانند 
که این بیماری قابل کنترل است. در فضای مجازی نیز هشتگ شعار روز جهانی سرطان راه اندازی شده 
است تا در فضای گسترده تری به موضوع بیماری سرطان پرداخته شود.وی با تاکید بر اینکه امسال به 
دلیل شیوع کرونا ویروس برنامه هایی که سال های قبل بوده برگزار نمی شود، تصریح کرد: امسال به 

دلیل بیماری کووید ۱۹ برنامه حضوری اجرا نمی شود و تنها نورپردازی پل ها را در برنامه خود داریم.

خبر ویژهخبر خوان

تعیین تکلیف 
 ساختمان های نیمه ساز

 در شهر اصفهان
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس ماده 
۱۱۰ قانون شــهرداری ها، ساماندهی و تعیین 
تکلیف ساختمان های نیمه ساخت رها شده 
در شــهر جزء تکالیف این نهاد است.حسن 
محمدحسینی افزود: بر اساس این قانون در 
خصوص زمین یا بنــای مخروبه ای که نقض 
کننده بهداشــت، پاکیزگی و موازین شــهر 
است، شــهرداری می تواند با طی یک فرآیند 
و دادن فرصــت زمانی به مالک یــا مالکان، 
آنها را موظف کند بر اســاس نظر شهرداری و 
کارشناســان مراحل تعیین تکلیف و تغییر 
وضعیت ســاختمان های نیمه ســاخت رها 
شــده را انجــام دهنــد، در غیر ایــن صورت 
شــهرداری می تواند در ایــن فرآیند مداخله 
کند و ســاختمان ها را از فضــای قبل خارج 
کند و حتی هزینه هایی که شــهرداری در این 
خصوص متقبل می شود از مالک یا مالکان با 
لحاظ ۱۰ درصد اضافه تر دریافت کند.مدیر کل 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: ســاختمان های نیمه کاره رها 
شده در شهر مشــکات مختلفی برای شهر و 
شهروندان ایجاد می کنند که یکی از خطرات 
نهفته، احتمــال ریزش ناگهانی ســازه های 
ســاختمان های نیمه کاره در اثر فرسودگی یا 
اســتحکام نداشتن اســت هم چنین تبدیل 
ساختمان های نیمه ساخت رها شده به محلی 
برای بیتوته افراد معتــاد و کارتن خواب نکته 
دیگری اســت که می تواند امنیت مردم را به 
خطر انداخته و باعث دغدغه خاطر شهروندان 
شود.وی خاطرنشان کرد: ســاماندهی این 
ساختمان ها به پاکیزگی، زیبایی و منظر شهر 
کمک می کند و تعیین تکلیف آنها رونق ساخت 
و سازها را همراه خواهد داشت.محمدحسینی 
اظهار کرد: طی ۱۰ ماه ســال جاری در بخش 
کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه 
فعالیــت و تعطیلی کارگاه های ســاختمانی 
متخلف یا بدون مجوز و پروانــه، از اقدامات  

مخرب فراوانی  جلوگیری شده است.

شهرداری خور به استناد مصوبه شماره ۲۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۱۷ شورای اسامی شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش 
تعداد ۹ پاک از اراضی مسکونی واقع در مجموعه مسکونی مهدیه )عج( شــهر خور از طریق آگهی تجدید مزایده و 

دریافت بهای آن بصورت نقد اقدام نماید )پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد( 

متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارک و شرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت اداری 

ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ به شهرداری خور مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری خور

علی اصغر خادمی- شهردار خورم الف:1089668

نوبت اول
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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مجمع الجزایر جهان: مجمع الجزایر جهان دبی ترکیبی از چند 
جزیره مصنوعی است که از شن های استخراج شده از آب های 
کم عمق خلیج فارس ساخته شده و شبیه نقشه زمین است. 
این مجمع الجزایر در نزدیکی ساحل محله جمیرای دبی قرار 
دارد و پروژه ساخت آن چند ســال به طول انجامید و چند بار 
به دلیل مشــکالتی که وجود داشــت پروژه متوقف شد. 300 
جزیره آن به اسم یک کشــور واقعی نام گذاری شده است.در 
حالی که برخی از پروژه ها عمدتا برای جذب ســاکنان منطقه 
برای خرید ملک  )مانند خانه های شــناور دریایی که در سال 
2017 افتتاح شد( هستند، برخی دیگر هم مثل جزیره حزب 
لبنان برای رویدادهای شرکت های خصوصی و احزاب عمومی 
مورد استفاده قرار می گیرد. »کشورهای« دیگر که برنامه ریزی 
شده بود تا سال 2006 راه اندازی شوند، شامل بریتانیا و سوئد 
بود. پروژه قلب اروپای این مجمع الجزایر با وجود آب و هوای 
بسیار گرم منطقه، میزبان برف خواهد بود و اینجا را به یکی از 
چند جاذبه دبی تبدیل می کند که مغایر با موقعیت جغرافیایی 

این شهر است. 
دبی مارینا:  دبی مارینا با 8 کیلومتر طول، به خاطر مناظری که 
در کنار آب می توانید به تماشا بنشینید، مسیری پرطرفدار است. 
اینجا پر از رســتوران ها و بارهای متنوع است، آما آنچه که این 

محله را برجسته تر می کند، ساختمان های مسکونی چشمگیر 
آن است. برج کایان که دومین برج مارپیچ بلند جهان است، 
در محله دبی مارینا قرار دارد؛ عــالوه بر آن، برج الیت رزیدنت 
که در زمان تکمیل ساخت آن در سال 2012، سومین برج بلند 
مسکونی دنیا محسوب می شــد، یکی از جذابیت های دبی 
مارینا محسوب می شود. شما می توانید با استفاده از تورهایی 
که با قایق اجرا می شوند، از این محله بازدید کنید و از چشم انداز 

آسمان خراش های آن لذت ببرید. 
پارک اند ریزورت :  کسانی که به دنبال تجربیات هیجان انگیز 
و پر از آدرنالین هستند، باید حتما سری به مجتمع تفریحی 
دبی پــارک اند ریزورت بزننــد. این پــارک موضوعی بزرگ، 
بزرگ ترین پارک موضوعی جهان اســت و شامل چند پارک 
کوچک می شود: لگولند دبی و پارک آبی لگولند، موشن گیت 
دبی )Motiongate Dubai(، پــارک بالیوود و ریورلند دبی 
)Riverland Dubai(. با خرید یک بلیت می توانید به تمامی 

بخش های این مجتمع سرگرمی دسترسی داشته باشید.
گردشگران می توانند تفریحات متنوعی را در مجتمع تفریحی 
دبی پارک انــد ریزوت تجربه کنند و به انــدازه کافی آدرنالین 
ترشح کنند. این مجتمع رستوران ها و غذاهای فوق العاده ای 
هم دارد که حتمــا باید امتحان کنید. اگــر نمی خواهید بلیت 

بخرید، می توانید به ریورلند دبی برویــد، چون در این بخش 
هزینه ورودی دریافت نمی شــود و می توانید از گشت و گذار 

در آن لذت ببرید. 
بازار طالی دبی:  گردشــگران و ساکنان این شــهر به یکی از 
قدیمی ترین جاذبه های گردشگری دبی که تنها بازار طالفروشی 
شهر است، می روند. این بازار پر از مغازه هایی است که به فروش 
جواهرات و طال مشغول هستند و همه چیز، از حلقه گرفته تا 
دستبند و سینه ریز و ... در این بازار پیدا می شود. اگر قصد خرید 
دارید، باید سعی کنید مثل مردم محلی رفتار کنید و چانه بزنید. 
در بازار طالی دبی بیش از 37۹ مغازه خرده فروشی وجود دارد 

و معامالت کالنی در این بازار سنتی انجام می شود. 
پارک آبی وایلد وادی : پارک آبی واید وادی یکی از جذاب ترین 
مکان هــای تفریحی دبــی، هم بــرای کودکان و هــم برای 
بزرگساالن است. گردشــگران می توانند در استخری که موج 
واقعی در آن شبیه سازی می شود، موج سواری کنند؛ همچنین 
اینجا می توانید چشــم اندازی فوق العاده از برج العرب را نیز 
مشــاهده کنید. در تابســتان خانم هایی که دوست ندارند در 
مکان های مختلط حضــور یابند، می تواننــد از بخش بانوان 
استفاده کنند. این پارک آبی با تم فورکلور عربی ساخته شده 

است. 

آشپزی

موس کدو حلوایی 
زنجبیلی

مواد الزم: خامه  2 پیمانه،عصاره وانیل  یک قاشق چای خوری،پوره 
کدو حلوایی  یک پیمانه،پنیر خامه ای 230 گرم،پودر شکر3 قاشق غذا 

خوری،شیرینی زنجبیل دار 1.5 پیمانه،شکالت سفید )برای تزئین( 110 گرم
طرزتهیه: مقداری از خامه را به همراه عصاره وانیل درون کاسه ای بریزید و به کمک همزن 

آن را خوب هم بزنید تا خامه حالت پفی و نرمی بیشتری به خود بگیرد و بعد چند دقیقه ای 
درون یخچال بگذارید. پنیر خامه ای و پوره کدو حلوایی را درون ظرفی بریزید و خوب باهم 

مخلوط کنید تا مخلوط نرمی به دست بیاید. سپس پودر شکر را اضافه کنید و دوباره خوب هم 
بزنید، میزان شیرینی مواد به ذائقه شما بستگی دارد.بعد از چند دقیقه خامه زده شده را از یخچال 

بیرون بیاورید و نصف آن را با مخلوط کدو حلوایی و پنیر خامه ای مخلوط کنید و خوب هم 
بزنید  و چند دقیقه ای درون یخچال قرار دهید.حاال شیرینی یا بیسکوییت زنجبیلی را به 

اندازه های دلخواه خرد کنید و کف ظرف مورد نظر بریزید.بعد از اینکه بیسکوییت های 
زنجبیلی را ته ظرف ریختید، روی آنها مخلوط کدو حلوایی و خامه بریزید  و دوباره 

بیسکوییت هارا روی الیه باالتر  قرار دهید. این کار را الیه الیه به ترتیب 
انجام دهید.سعی کنید الیه آخر را با خامه تمام کنید و سپس روی 

آن یک تکه شکالت سفید برای تزئین قرار دهید.

جاذبه های دیدنی دبی که نباید از دست دهید )2(

 دیزنی سریال »پلنگ سیاه« 
را می سازد

 کورش سلیمانی به گروه بازیگران 
»بچه مهندس 4« پیوست

سریالی در پادشاهی خیالی »واکاندا« که در فیلم سینمایی »پلنگ 
سیاه« شاهد آن بودیم برای دیزنی پالس ساخته خواهد شد. این 
سریال بخشی از قرارداد تلویزیونی است که دیزنی با رایان کوگلر 
امضا کرده و در آینده نیز پروژه های تلویزیونی دیگری توسط او ساخته 
خواهد شد.کوگلر پیش از این فیلم سینمایی »پلنگ سیاه« را نویسندگی 
و کارگردانی کرده بود.

با ادامه تصویربرداری »بچه مهندس 4« به کارگردانی احمد کاوری 
در تهران، کوروش ســلیمانی نیز به این پروژه اضافه شــد. سعید 
ســعدی تهیه کننده ســریال »بچه مهندس 4« ضمــن اعالم این 
 خبر گفت: تاکنون حدود 55 درصد از تصویربرداری به پایان رســیده 
و گروه در تالش هستند که سریال هر چه زودتر برای پخش از کنداکتور 
سیما آماده شود.

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

نشست خبری غالمرضا ســلیمانی، مدیرعامل هلدینگ صدرتامین و منصور 
یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه ایران 
کانمین برگزار شد.غالمرضا سلیمانی در این نشست طی سخنانی گفت: افتخار 
دارم عملکرد خانواده بزرگ هلدینگ صدرتامین که در این مجموعه 30 هزار نفر 

کارگر،کارمند و مدیر فعالیت دارند عنوان کنم.
وی افزود: در شرایط سخت تحریم که هیچ مشــاور خارجی نداشتیم و امکان 
وارد کردن تکنولوژی نیز وجود نداشت دستاوردهای بسیار خوبی به ثمر نشست 
و در اینجا شایســته می دانم از زحمات تالشگران بخش های مختلف تشکر و 
قدردانی کنم.مدیرعامل هلدینگ صدرتامین تصریح کرد: در مجموعه هلدینگ 
طی 10 ماهه گذشته سال ۹۹ نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته رشد 
تولید شــش درصدی را شــاهد بودیم و در این جنگ اقتصادی جهش تولید 
چشمگیری تحقق یافت. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در بخش فروش 
طی 10 ماهه سال ۹۹ نسبت به این مدت در سال ۹8 رشد 100 درصدی را داشتیم 
یعنی از فروش 2760 میلیاردی به عدد 5235 میلیارد تومان رســیدیم و این 

محصوالت در پروژه های مختلف کشور به کار گرفته شد.
وی در ادامه به فروش محصوالت ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: فروش 
امسال این کارخانه از 8300 میلیارد تومان طی ده ماهه سال جاری به 15 هزار 
و 185 میلیارد تومان رسیده است.غالمرضا ســلیمانی گفت: تعداد 15 پروژه با 
سرمایه گذاری بالغ بر 3400 میلیارد تومان در دست اقدام و پیشرفت قرار دارد 
که از این مسیر اشتغال زایی خوبی را شاهد خواهیم بود.وی ادامه داد: تاسیس 
شتاب دهنده معدنی صدرفردا نیز از جمله ســایر اقدامات هلدینگ بود که تنها 
در مسیر بومی سازی حدود 200 میلیارد تومان صرفه جویی در صنایع مختلف 

حاصل شده است.وی گفت: تولید ریل در ذوب آهن اصفهان افتخار بزرگی برای 
ایران به شمار می رود و هم اکنون از این محصول استراتژیک در شش محور راه 

آهن کشور استفاده می شود.
غالمرضا ســلیمانی بیان کرد: راه اندازی کوره بلند شــماره یک از جمله ســایر 
دستاوردهای ذوب آهن اصفهان است که با همت و تالش شبانه روزی کارگران 
این شرکت به ثمر نشســت.وی گفت: گواهی کشــف معدن طال در سیستان 
و بلوچســتان از ســایر اقدامات هلدینگ بود که حدود 73 میلیون تن ذخیره 
احتمالی برای آن برآورد شده است و ان شاءا... در اسفندماه کارخانه فرآوری 

آن را احداث می کنیم.
در ادامه منصور یــزدی زاده به عوامل موثــر بر قیمت ســهم پرداخت و گفت: 
سهامداران عالقه مند هستند انتظارات شــان از بازار سرمایه تامین شود؛ اما به 
دلیل چالش های مختلف به عنوان مثال شیوه نامه فوالد که بر تولید و صادرات 
ما تاثیر گذار است این انتظارات محقق نشده است.وی افزود: طی جلسه هفته 
گذشــته با مجمع نمایندگان اســتان، دغدغه های ذوب آهن در این خصوص 
مطرح شد تا ان شاءا... به شیوه ای عادالنه برنامه ریزی شود.مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان تصریح کرد: محصوالت این کارخانه مطابق با آخرین استانداردهای 
روز دنیا تولید می شود و صادرات به کشورهای مختلف انجام می  شود.وی گفت: 
قرارداد صادرات محصول ریل به کشور افغانستان نیز منعقد شد تا ایران از وارد 
کننده ریل به یک صادر کننده تبدیل شود.منصور یزدی زاده گفت: با حمایت های 
خوب هلدینگ ، معدن زغال را خریداری کردیــم و در ذخیره مواد اولیه که قبال 
فقط چند روز بود اکنون به اندکی ثبات رسیدیم؛ اما تولید سه کوره،تامین پایدار 

مواد اولیه را می طلبد.

طرح گازرسانی به شهرک صنعتی قمصر با اعتبار ســه میلیارد و 580 میلیون 
تومان روز سه شنبه همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر در آیینی با حضور 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان و جمعی از مسئوالن شهرستان کاشان 

به بهره برداری رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشــان در آیین بهره برداری از 
طرح گازرسانی به شهرک صنعتی قمصر با اشــاره به 2 مرحله بودن این طرح 
گفت: طرح گازرســانی به شــبکه داخلی ناحیه صنعتی به طول چهار کیلومتر 
و اعتبار یک میلیارد تومان اجرا شــده  است.حســین عبدا...زاده با بیان اینکه 
این طرح به کارفرمایی شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان در مدت 
یک سال اجرا شد، ادامه داد: گازرسانی به صنایع شهرک صنعتی قمصر نیز با 
ایستگاه تقلیل فشار و ظرفیت پنج هزار متر مکعب بر ساعت با اعتباری افزون 
بر 2 میلیارد و 580 میلیون تومان توسط شــرکت گاز به بهره برداری رسید.وی 
اجرای این طرح های گازرسانی را مطالبه چندساله واحدهای شهرک اعالم و 
اضافه کرد: با اجرای طرح های گازرسانی عالوه بر رفع موانع موجود شهرک از 
گاز پایدار برخوردار می شوند.معاون فرمانداری ویژه کاشان همچنین با اشاره 
به آغاز عملیات اجرایی طرح گازرســانی به مجتمع صنایع کارگاهی جوشقان 
قالی اظهار داشت: این طرح با ســرمایه گذاری ۹0 میلیون تومان به طول 700 

متر لوله گذاری در مدت 2 هفته اجرا می شود.به گفته وی، پس از بهره برداری 
طرح در این مجتمع صنایــع کارگاهی 40 واحد صنعتــی از گاز پایدار بهره مند 
می شوند.وی تاکیدکرد: طرح های گازرسانی از پروژه های زیرساختی، اساسی 
و قابل اهمیت برای معاونت عمرانی است که افزون بر کمک به صنایع، حرکت 
در مسیر استفاده از سوخت پاک، اشــتغال زایی، رونق و جهش تولید را نیز در 

اقتصاد کشور ایجاد می کند.
معاون فرمانداری کاشــان با تاکید بر دغدغه مدیرعامل شرکت گاز اصفهان در 
تحقق صرفه جویی مصرف گاز و جلوگیری از هدررفت انرژی در ساختمان گفت: 
با رغبت مشــترکان خانگی به صرفه جویی در مصرف انــرژی به دلیل مباحث 
اقتصادی، رعایت مبحث 21 مقررات ملی ساختمان ايران و ضرورت های نظام 
مهندســی به پیمانکاران و فعاالن صنعت ســاختمان محدودیت هایی ایجاد 
شده  است که ساخت و ساز هر روز نسبت به گذشــته با کیفیت بهتر می شود.

عبدا... زاده با قدردانــی از تعامل و همکاری شــرکت گاز اصفهــان و تاکید بر 
همکاری، همراهی و خرد جمعی در اجرای طرح های عمرانی افزود: معاونت 
هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان برای سرعت  بخشیدن به اجرای 
طرح ها حتی در برخی موارد حفاری ها، جهت لوله گذاری و توســعه شبکه در 

سطح کالن شهرستان همکاری کرده  است.

با توجه بــه اهمیت اطــالع از آخریــن وضعیــت پارامترهای کیفــی نواحی 
تولیدی، پروژه ای با عنوان »داشــبورد مدیریت کنترل کیفــی« طراحی و اجرا 
شد.محمــدمــهدی مــرنــدی، رییس کنــتــــرل کیــــفی فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: امروزه نقش مهم 
ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات در بقا و افزایش ســودآوری سازمان ها بر 
کسی پوشیده نیست. تمامی شرکت ها و سازمان های سرآمد دنیا دو موضوع 
نوآوری و کیفیت را ســرلوحه اهداف خود قرار داده اند و پیوسته در جهت بهبود 

مستمر کیفیت گام برمی دارند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت شــرکت فــوالد مبارکه از ابتــدای بهره برداری به 
افزایش کیفیت محصوالت و ارتقای روزافزون رضایت مشتریان عنایت ویژه ای 
داشــته اند، ادامه داد: در همین خصوص و با توجه به اهمیت اطالع از آخرین 
وضعیت پارامترهای کیفی نواحی تولیدی، پروژه ای با عنوان »تهیه داشــبورد 
مدیریت کنترل کیفی« طراحی و اجرا شد.محمــدمــــهدی مــرنــــدی در 
تشــریح چگونگی اجرای این پروژه گفت: این پروژه در دو فاز تعریف شد؛ در 
فاز اول آن که به اجرا رسیده، مهم ترین پارامترهای کیفی هریک از چهار ناحیه 
تولیدی مشخص و توســط نشــانگرهای مدرج برای مخاطبان نمایش داده 
 )Plan( می شود. در پایین هر نشانگر، عدد واقعی هر پارامتر و همچنین برنامه
سال و روی نیم دایره نشانگر نیز از پایین ترین عملکرد ساالنه به قبل با رنگ قرمز 
و از بهترین عملکرد به بعد با رنگ سبز نمایش داده شده است. عدد مربوط به 
برنامه سال، با رنگ آبی نوشته شده و روی نشانگر با یک خط آبی رنگ باریک 
مشخص شده است. عدد واقعی هر پارامتر در آن لحظه نیز با عقربه مشکی رنگ 
در نشانگر نمایش داده می شود.رییس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری 
 )Range( مداوم با بیان اینکه در ناحیه آهن ســازی پارامترهای درصد در رنج

متالیزاسیون )درجه فلزشدگی( آهن اسفنجی، درصد در رنج دانه بندی کمتر از 5 
میلی متر آهن اسفنجی و همچنین درصد در رنج کربن آهن اسفنجی به تفکیک 
نمایش داده می شوند، ادامه داد: در ناحیه فوالدسازی دو پارامتر درصد تختال 

بدون عیب و درصد تختال تولیدی مطابق سفارش نمایش داده می شوند.
مرندی گفت: در ناحیه نورد گرم نیز بازده کیفی کل نــورد گرم و همچنین بازده 
کیفی سهم نورد گرم نشان داده شده است و ناحیه نورد سرد دارای سه صفحه 
مجزاست. در قسمت محصوالت پوشش دار، بازده کیفی محصوالت گالوانیزه، 
رنگی و قلع اندود قابل مشاهده است. در قسمت محصوالت سرد، بازده کیفی 
محصوالت ســرد و اسیدشــویی و در صفحه دیگر نیز بازده کیفی محصوالت با 

کیفیت سطحی MA و MB نمایش داده می شود.
وی از اجرا شــدن فاز دوم این پروژه در ســال آینده خبر داد و گفت: اطالعات 
جزئی تری از پارامترهــای کیفی نواحی تولیدی مانند درصــد عیوب تختال به 
تفکیک ماشین های ریخته گری، درصد عیوب هریک از واحدهای ناحیه نورد 

سرد به طور جداگانه و... به داشبورد اضافه خواهد شد.
مرندی با تاکید بر اینکه دسترســی به این داشــبورد به معاونــان تکنولوژی و 
بهره برداری، مدیــران کنترل کیفی و مدیران نواحی تولیدی، واحد حراســت و 
رؤســای کنترل کیفی نواحی اعطا شده اســت، اظهار امیدواری کرد: اطالعات 
نمایش داده شده در این نشانگرها مورد اســتقبال و استفاده مدیران سازمان 
قرار گیرد.وی در خاتمــه از حمایت ها و راهنمایی های ارزشــمند مدیر کنترل 
کیفی و همچنین همکاری تمامی رؤســا و کارشناســان کنتــرل کیفی نواحی 
تولیدی و همچنین از زحمات همکاران واحد سیســتم ها و فناوری اطالعات و 
 شرکت ایریسا که در به ثمر رســیدن این پروژه نقش مهمی ایفا کردند، تشکر و 

قدردانی کرد.

جرثقیل سقفی 50 تنی ســالن جدید ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با اتکا به 
توان متخصصان داخلی و بدون حضور هرگونه مشاور یا کارشناس خارجی، پس 
از پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز مراحل ساخت، حمل، نصب و تست، مورد 
بهره برداری قرار گرفت.کارشناس اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی با اعالم 
این خبر افزود: با توجه به افزایش ظرفیت تولید در واحد ریخته گری و توسعه 
سالن انبار تختال، پروژه جرثقیل 50 تنی جهت نصب در سالن جدید انبار تختال 
در دستور کار قرار گرفت.احسان شــیروانیان، چابک سازی و افزایش سرعت 
جابه جایی تختال ها و در عین حال افزایش ایمنی را از اهداف کلیدی این پروژه 
برشمرد و افزود: در طراحی و ساخت این جرثقیل از به روزترین تکنولوژی های 
جهان اســتفاده شــده اســت.به گفته این کارشــناس فوالد مبارکه، جرثقیل 
مذکور امکان حمل تختال با دمای 700 درجه سانتی گراد را داراست. این قبیل 
جرثقیل ها به طراحی های پیچیده و تخصصی در قســمت های مختلف، مانند 
ایجاد سپر حرارتی و ایزوالسیون نیازمندند تا بتوانند از تجهیزات حساس و تابلو 
برق های نصب شده روی جرثقیل در محدوده دمای زیر 30 درجه و کامال ایزوله 

محافظت کنند.وی، قابلیت بازساخت )regenerative( را که باعث صرفه جویی 
در مصرف انرژی می شود، از ویژگی های دیگر این جرثقیل دانست و در توضیح 
این قابلیت گفت: هنگام پایین آوردن اجســام و یا ترمز کردن و اعمال گشتاور 
منفی به محور موتور، انرژی تولید می شــود که باید به نحوی از سیستم خارج  
شــود تا اضافه ولتاژ رخ ندهد. معموال این انرژی از طریق قرار دادن مقاومت و 
تبدیل شــدن به انرژی گرمایی تخلیه می شــود. این مقاومت ها به دلیل ارزان 
بودن و سادگی نصب به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در این 
جرثقیل از این مقاومت ها استفاده نشده و تکنولوژی به کاررفته در آن به گونه ای 
است که این انرژی به جای تخلیه و هدررفت، مجددا در چرخه مصرف جرثقیل 
قرار می گیرد و همین امر باعث صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی می  شود.

شیروانیان با بیان اینکه کالس کاری این جرثقیل M8/A8 است، گفت: فاصله 
بین ریل های حرکت طولی 35.5 متر و سرعت حرکت طولی جرثقیل 120 متر در 
دقیقه است. ضمن اینکه سرعت باالبری قالب اصلی آن 1.7 تا 17 متر بر دقیقه 

و سرعت باالبری قالب کمکی 1.2 تا 12 متر بر دقیقه است.

با اتکا به توان متخصصان داخلی انجام شد؛

ساخت و بهره برداری از جرثقیل سقفی 50 تن در سالن جدید ریخته گری مداوم
نظر مدیرعامل ذوب آهن در مورد قیمت سهام این شرکت

بهره برداری طرح گازرسانی به شهرک صنعتی قمصر کاشان آغاز شد

رییس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم خبر داد:

طراحی و اجرای داشبورد مدیریت کنترل کیفی در فوالد مبارکه
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