
وقتی همچنان با اولین بارندگی شدید، اصفهان را آب می برد و مسئوالن شهری را خواب؛

آماده باش و آزادباش!

7

هوای تازه در ریه اصفهانی ها!
 بارش باران، نصف جهان را به وجد آورد؛

5

مدیر عامل سازمان قطار شهری:
توسعه خط یک متروی 

اصفهان در مرحله 
مطالعات است

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان اعالم کرد:
پلمب 8 محل توزیع و 

 مصرف مواد مخدر 
در اصفهان 

رییس سازمان صمت استان خبر داد:
کاهش ۵۵ میلیون متر 

مکعبی مصرف ساالنه آب 
در صنایع اصفهان

استاندار چهارمحال و بختیاری:
طرح قانونی انتقال آب بن 
به بروجن  با مشکل مواجه  

شده است
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5

3
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 این غافلگیری در شرایطی رخ داده که از هفته گذشته مسئوالن هواشناسی استان خبر از بارندگی های شدید در روزهای پایانی هفته در استان داده بودند و 
جالب تر اینکه 28 مهرماه، معاون خدمات شهری شهردار گفته بود : »آمادگی و مقابله با وقوع احتمالی سیالب و انجام اقدامات الزم در خصوص آب گرفتگی و 

روان آب ها از جمله موارد قابل اهمیت و مورد توجه مدیریت شهری بوده است...«

تسنیم: نخســتین باران پاییزی اصفهان در یکی از شدیدترین شــکل های چند سال اخیر خود، 
سخاوت آسمان را نثار زمین کرد. این اتفاق مردم نصف جهان را خوشحال کرد؛ اما مشکالت مختلف 
ناشی از آب گرفتگی معابر و مشکالت ناشــی از آب گرفتگی در منازل برخی شهروندان اصفهانی، 
معضالتی را برای مردم شــهر اصفهان ایجاد کرد. با توجه به اعالم قبلی سازمان هواشناسی مبنی 
بر وقوع بارش  های جوی در روزهای پایانی هفته جــاری، بارش های پاییزی اصفهان از روز جمعه 

آغاز شد.
مشاهدات عینی خبرنگاران تسنیم  نشان می دهد که تداوم بارش ها در شهر اصفهان و شدت آنها 

باعث شد که آب گرفتگی در  معابر شهری به چشم بخورد .
مشکل آب گرفتگی که در سال های گذشته گاهی در شهر اصفهان به چشم می خورد، این بار به میزان 
قابل توجهی خودنمایی کرد و این مسئله در برخی شریان های ترافیکی شهر اصفهان نیز به چشم 
می خورد. با بروز مشکل آب گرفتگی، نیروهای معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان فعالیت 
خود را آغاز کردند و به گفته مسئوالن این معاونت، کلیه  اکیپ های حوزه خدمات شهری برای رفع 
مشکل آب گرفتگی در شــهر اصفهان مستقر شــدند. در این میان برخی از شهروندان و یا کارکنان 

دستگاه های خدمات رسان در جهت رفع مشکل آب گرفتگی اقدام به باز کردن دریچه منهول های 
فاضالب و هدایت آب های سطحی به داخل شبکه فاضالب شهری کردند که این عمل پس زدگی 

فاضالب به داخل منازل برخی از شهروندان و همچنین معابر اطراف را به همراه داشت.
با افزایش میزان آب گرفتگی در معابر اصفهان، این مشکل، معضالت ترافیکی را نیز در این شهر به 
دنبال داشت به طوری که تعداد تصادفات شهری در این زمینه افزایش قابل توجهی را نشان داد. 
چالش دیگر این روزهای بارانی تصادفات شهری و بین شهری اصفهان بود و آب گرفتگی معابر، 
بی توجهی مردم و موارد دیگر در این زمینه تاثیر داشــت. ســرهنگ محمدرضا محمدی، رییس 
پلیس راهور استان اصفهان وقوع 156 تصادف در بارندگی های اخیر در استان اصفهان را تایید کرد. 
اما چرایی مشــکالت موجود در ســطح شــهر اصفهان و آب گرفتگی نقاط مختلف شهر، از جمله 
انتقادات شهروندان اصفهانی به شمار می رفت، موضوعی که  در توضیح آن، معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان با اشاره به مسئله آب گرفتگی ها گفت: بارانی که به تازگی باریده شد طی چندسال 
اخیر اصفهان بی سابقه بوده که باعث بروز آب گرفتگی در برخی از مناطق شهر اصفهان شده و مسئله 

اصلی معاونت خدمات شهری اصفهان در این خصوص بوده است.

سیالب پاییزی در اصفهان، آب گرفتگی معابر  و منازل برخی شهروندان: 

غافلگیرکننده بود!

احمدی، سرپرست فرمانداری 
اصفهان شد

 استاندار اصفهان در حکمی محمدعلی احمدی را 
به سمت فرمانداری اصفهان منصوب کرد.

سید رضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان در حکمی 
محمدعلی احمدی را به سمت فرمانداری اصفهان 

منصوب کرد:
در حکم استاندار اصفهان آمده است:

»نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند 
شــما به موجب این ابالغ، جنابعالی را به ســمت 
سرپرستی فرمانداری اصفهان منصوب می کنم. 
امید است با استعانت از خداوند متعال و پیروی 
از ائمــه اطهــار)ع( در عمل به وظایــف قانونی و 
بهره گیری از توانمندی همــکاران آن مجموعه در 
راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و پیروی از منویات رهبر معظم 
انقالب اسالمی و سیاست های دولت مردمی به 

توفیقات ارزشمند نائل شوید.«
احمــدی در کارنامــه خود ســابقه مدیــر کلی 
دفتر سیاســی، انتخابات و تقســیمات کشوری 
استانداری اصفهان، رییس ســتاد احیای امر به 
معروف و نهی از منکر شهرستان اصفهان، معاون 
فرهنگی سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
و ریاســت شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

استان اصفهان را دارد.
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سقف سی وسه پل  اصفهان، نم داد! 

عکس روز

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

نباید از 
گاوچران های 
آمریکا تقلید 

کنیم

راه اندازی 
نمایشگاه های 

 فصلی کتاب
  در دستور 
کار قرار دارد

یکی از فعاالن رسانه ای با انتشار  این عکس از نم دادن سقف سی و سه پل اصفهان خبر داد.

27

بیکار شدن 1۵0 کارگر کارخانه ریسندگی 
شاهین شهر و صدایی که شنیده نشده است؛

نمک بر زخم!

 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان-امورپیمانها

 اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف: 1218841

نوبت اولدستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

موضوع مناقصهردیف
محل 

انجام کار
مدت انجام 

کار)ماه(
مبلغ برآورد)ریال(مبنای برآورد

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1

اجرای عملیات نهالکاری،مراقبت 
و آبیاری منطقه شمال  نصر 
آباد به مساحت 100 هکتار ) 
شماره نیاز در سامانه ستاد: 

)2000003457000008

شهرستان 
آران و بیدگل

11

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی  

سال 1400

8.249.583.925412.479.197

5 کشاورزی  
برای اشخاص 

حقوقی   3 
کشاورزی  برای 
اشخاص حقیقی

 1-محــل دریافــت اســناد مناقصــه : ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
  ) https://etend.setadiran.ir (

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ساعت 8 صبح روز یکشــنبه مورخ  1400/08/16  
می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1400/08/20
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روزسه شنبه مورخ 1400/09/02 

زمان بازگشایی پیشنهادها:ساعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1400/09/03 در محل 
سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  می باشد.

 2- محل تحویل اســناد مناقصه : ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
) https://etend.setadiran.ir(   ودر موارد خواسته شده در اسناد،دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شــرایط : کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید 
صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور.

4-صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رســیده باشد.در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز  وجوه 
سپرده به شمارهIR   260100004061042107670242 نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اســاس بخشنامه به شماره 

94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7   - هزینه آگهی بر عهده ی برنده مناقصه می باشد. 
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 به بهانه بازگشت »مغزمتفکر« به بارسلونا؛ 
این بار در قامت سرمربی

به خانه ات خوش آمدی 
ستاره!

چاپ اول
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درگیری شدید نیرو های امنیتی با معترضان در بغداد
درگیری های روزجمعه شهر بغداد، واکنش گســترده مقامات و رهبران سیاسی این عراق را در پی 
داشت. »شــیخ قیس الخزعلی«، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق عراق در واکنش به درگیری 
نیرو های امنیتی با معترضان به نتایج انتخابات، اقدامات نیرو های امنیتی این کشــور را به شدت 
محکوم کرد. به گزارش شبکه المیادین، خزعلی گفت: »ما به شدت متوسل شدن نیرو های امنیتی 
به سالح جنگی در درگیری با معترضان مسالمت آمیز را محکوم می کنیم و باید کسانی که به سمت 
معترضان تیراندازی کرده و آن ها را کشــته اند، محاکمه شــوند.« دبیرکل عصائب اهل الحق عراق 
همچنین گفت که آمران حمله هر کسی باشد باید محاکمه شود؛ چرا که این جنبش هرگز موافق هر 

گونه تالش برای سرپوش گذاشتن بر دستور دهنده و انجام دهنده نیست. 
وی خاطر نشــان کرد: »ما از همه تظاهرات کنندگان می خواهیم خویشتن داری کرده و به کسانی 
که به دنبال بهره برداری از این حوادث جهت تضییع حقوق شان هستند، فرصت ندهند.« خزعلی از 
نیرو های امنیتی خواست که در کنار مردم باشند چرا که در غیر این صورت آلت دست دیگران برای 
اجرای دستورات پلید خواهند بود. شهر بغداد از صبح جمعه شاهد جو امنیتی بود و نیرو های امنیتی 
و پلیس بعد از اعالم فراخوان گروه های معترض به نتایج انتخابات اخیر برای برگزاری تظاهرات در 
میادین و خیابان های اصلی این شهر به ویژه در منطقه الخضراء )منطقه سبز( حاضر شدند. اکثر 

سفارت ها و ادارات دولتی در این بخش از شهر قرار دارند.

اولین بیانیه رهبر طالبان
رهبر طالبان افغانســتان در بیانیه خود  که در چند حســاب کاربری توئیتری طالبان منتشر شده، 
هشدار می دهد: هر اشتباهی پیش بیاید، عواقب اعمال دنیا و آخرت بر عهده این فرماندهان است.

رهبر طالبان افغانستان درباره خطر ورود نفوذی ها و خائنان به این جنبش که کنترل افغانستان را 
به دست گرفته اند، هشدار داد. 

به نوشته روزنامه دیلی صباح، مال هبت ا... آخندزاده، رهبر طالبان افغانستان با اشاره به جدی بودن 
این تهدید بیانیه ای بی سابقه را منتشر کرده و از فرماندهان طالبان خواست تا رسته های خودشان 
را مورد بازبینی قرار دهند. وی در ادامه این بیانیه آورده است: تمامی فرماندهان و مقام های ارشد 
گروه های طالبان باید رســته های خودشــان را مورد بازبینی قرار داده و اگر شاهد یکسری موارد 
ناشناخته و فعال در داخل رسته های خود شدند که علیه دولت طالبان افغانستان فعالیت می کنند، 
باید مراتب را هر چه ســریع تر گزارش دهند. رهبر طالبان افغانستان همچنین در این بیانیه که در 
چند حساب کاربری توئیتری طالبان منتشر شده است، هشدار می دهد: هر اشتباهی پیش بیاید، 

عواقب اعمال دنیا و آخرت بر عهده این فرماندهان است.

»لوکاشنکو« از دست پوتین ناراحت شد
الکســاندر لوکاشــنکو، رییس جمهوری بالروس از والدیمیر پوتین، همتای روس خود به خاطر 
خودداری از دعوت وی به شــبه جزیره کریمه گالیه کرد. به گزارش شــبکه تلویزیونی روسیه ۲۴، 
لوکاشنکو در گفت و گوی ویدئویی با پوتین گفت که اوکراین حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای 
بالروسی بسته و به همین دلیل سفر به کریمه به طور مستقیم از بالروس به این مقصد )با استفاده 

از حریم هوایی اوکراین( ناممکن است. 
لوکاشــنکو در ادامه گالیه خود خطاب به پوتین گفت: والدیمیر والدیمیرویچ )پوتین( هر بار وعده 
می دهد ما را به همراه خود به کریمه ببرد و اقدامات جدید که در آنجا صورت گرفته را نشان دهد؛ اما 
تنها رفته است.  رییس جمهوری بالروس این سخنان را در نشست شورای عالی روسیه و بالروس 
که به طور مجازی و با شرکت سران و مقام های ارشد دو کشور برگزار شد، بیان کرد. در این نشست 
مجازی، ۲۸ برنامه مربوط به اتحاد روسیه و بالروس در عرصه هایی همچون اقتصادی و صنعتی 

تایید شد. 

اندیشکده شــورای آتالنتیک در مطلبی به قلم »لی چن سیم« و »نیکول 
گراجوسکی« نوشت: در 17 سپتامبر، در نشست سران سازمان همکاری 
شانگهای در دوشنبه، بلوکی که توسط روسیه و چین رهبری می شود، توافق 
کردند تا درخواست ایران برای عضویت در این سازمان را بپذیرند. تصمیم 
برای پذیرش ایران در این ســازمان که بعد از یک دهه تالش تهران صورت 

گرفت، نشان دهنده روابط رو به رشد ایران و روسیه است.
به عنوان بخشــی از تاکید ایران بر روابط با شرق، مشــارکت این کشور در 
سازمان همکاری شانگهای با هدف تهران برای تعمیق و نهادینه کردن روابط 
خود با چین و روســیه مرتبط است. خوب اســت به یاد داشته باشیم که 
سیاست نگاه به شرق ایران، در بحبوحه توقف مذاکرات بر سر احیای توافق 
هسته ای ۲015 با شدت بیشتری دنبال می شود. در حالی که روابط ایران با 
چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای بسیار مورد توجه قرار گرفته، 
اهمیت این سازمان برای روابط روسیه و ایران هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته 
است. در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، سیاست روسیه بین اتخاذ 
موضع مبهم در مورد عضویت ایران و ایفای نقش به عنوان برجسته ترین 
مدافع این کشور در نوسان است. در حالی که مسکو ریاست دوره ای سازمان 
همکاری شانگهای در اجالس سال ۲009 را بر عهده داشت، ایران پیش بینی 
می کرد که وضعیت ناظر خود را به عضویت کامل ارتقــا دهد. با این حال، 
روسیه از درج درخواست عضویت تهران به عنوان دستور کار در این اجالس 
امتناع کرد. اگر مسکو از تغییر وضعیت ایران در سازمان همکاری شانگهای 
دفاع می کرد، بر اثر ارتباط نزدیک تر با تهران، به ویژه به دلیل رویارویی های 
محمود احمدی نژاد با غرب بر سر برنامه هسته ای جنجالی اش، متحمل 
هزینه های زیادی می شد. همچنین در آن زمان، اولویت سیاست خارجی 
روسیه از ســرگیری روابط خود با واشنگتن بود. در ســال ۲010، سازمان 
همکاری شانگهای معیار جدیدی را برای عضویت معرفی کرد که کشورهای 
مشتاق عضو را که تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد بودند، کنار 
گذاشت. این واقعیت که چند روز قبل از اجالس سال ۲010، روسیه و چین به 
قطعنامه 19۲9 شورای امنیت سازمان ملل که تحریم های اقتصادی را علیه 
ایران اعمال می کرد، رای مثبت دادند، نشان داد که این اقدام علیه تهران بوده 
و ادعا می شد که روسیه با هدف بهبود روابط با آمریکا از این قطعنامه حمایت 
کرد. برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در سال ۲015، منجر به کاهش 
تحریم های چندجانبه علیه ایران شد. روسیه آمادگی خود را برای پذیرش 
ایران در سازمان همکاری شانگهای پس از روند پذیرش هند و پاکستان 
اعالم کــرد. در حالی که چالش های رویه ای عضویت هند و پاکســتان به 
ســازمان ممکن اســت روند عضویت تهران را کند کرده باشــد، مخالفت 
سرسخت تاجیکستان با عضویت ایران، مانع اصلی پس از امضای برجام 
بود. در نشست سال ۲016 سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، با وجود 
رفع تحریم های شورای امنیت، عضویت ایران حتی مورد بحث قرار نگرفت. 
بیانیه یک دیپلمات ناشناس روس در آن زمان فاش کرد که تاجیکستان 
به دلیل اختالفات دوجانبه با عضویت ایران مخالفت کرده است. اختالف 
تاجیکستان با ایران شامل اتهاماتی مبنی بر حمایت تهران از فعالیت های 
حزب ممنوعه نهضت اسالمی تاجیکستان می شــد. تنها چند ماه پس از 

خروج دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا از برجام در سال ۲01۸، 
حسن روحانی، رییس جمهور سابق، در دیدار با والدیمیر پوتین در حاشیه 
اجالس سران سازمان همکاری شانگهای در ژوئن ۲01۸، از حمایت روسیه 
از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد. ایران همچنین 
بخشی از پروژه جاه طلبانه اوراسیای بزرگ روســیه که چارچوبی مبهم و 
توســعه نیافته برای تقویت یکپارچگی ژئوپلیتیکی و اقتصادی در سراسر 
منطقه به شــمار می رود، بوده است. پوتین در ســخنرانی مجازی اش در 
اجالس سران سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر تصریح کرد که روسیه 
از تصمیم برای آغاز روند عضویت ایران در ســازمان همکاری شانگهای به 
دلیل مشارکت قبلی تهران در این سازمان و ایفای نقش یک بازیگر محوری 

در اوراسیا حمایت می کند. 
وی افزود: الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای بدون شک به تقویت 
اقتدار بین المللی این سازمان کمک خواهد کرد. به طور کلی، به نظر می رسد 
فراتر از تالش های روسیه برای پیوستن ایران به سازمان مورد بحث، مسکو 
ایران را به عنوان یک بازیگر مهم در امنیت منطقه می نگرد. در سطح منطقه 
ای، روسیه به طور سنتی ایران را به عنوان یک نیروی تثبیت کننده در برابر 
چالش ها و تهدیدهای مشــترک مانند قاچاق مواد مخدر، تروریســم و 
جنایات فراملی می داند. در حدود سال ۲007، سازمان همکاری شانگهای 
به کشورهای ناظر اجازه داد تا در جلسات وزیران، گروه های کاری و ساختار 
منطقه ای ضد تروریسم این سازمان شرکت کنند. این تصمیم به ایران اجازه 

داد در برخی از زمینه های یاد شده همچون قاچاق مواد مخدر، افراط گرایی 
و تروریسم به اشتراک گذاری اطالعات بپردازد.

پیش به سوی نظم جهانی چند قطبی؟
عضویت ایران نشان دهنده یک پیروزی دیپلماتیک برای تهران و رییس 
جمهور جدید این کشور است که سفرش به دوشنبه، اولین سفر خارجی وی 
به عنوان رییس جمهور بود. با این حال، به نظر نمی رسد روسیه قصد داشته 
باشد با پشت کردن به کشورهای عربی به سمت ایران متمایل شود. کمتر 
از یک ماه قبل از نشست دوشنبه، روسیه یک توافق نامه همکاری نظامی 
با عربستان سعودی در مسکو امضا کرد و از امارات متحده عربی همراه با 
اروگوئه و بنگالدش به عنوان یکی از اعضای بانک توســعه جدید بریکس 
استقبال کرد. عالوه بر این، اجالس سران سازمان همکاری شانگهای مصر، 
عربستان سعودی و قطر را به عنوان سه شریک گفت وگوی جدید پذیرفت 
که می تواند قدرت مانور تهران را کاهش دهد. بنابراین، همچنان روسیه از 
سیاست خود در خاورمیانه مبنی بر حمایت همزمان از طرف های مخالف 
پیروی می کند. با در نظر گرفتن مواضع متزلزل روســیه در مورد عضویت 
ایران در سازمان همکاری شانگهای، حمایت مسکو در نشست اخیر دوشنبه 
از تهران، ممکن اســت به این معنا باشــد که در نهایت مسکو صلح سرد را 
پذیرفته است. روابط آمریکا و روســیه از زمان جنگ سرد در پایین ترین 

نقطه ممکن قرار دارد.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاســخ به این 
سوال که با این حســاب چه چیزی جلوی ایران را 
پس از انقضای برجــام خواهد گرفت؟ گفت: موارد 
راســتی آزمایی و رصد کــه در برجام آمــده، تاریخ 

انقضا ندارد.
ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا عنــوان کرد که 
واشنگتن از»اهرم های فشار بسیار خوبی« در قبال 

ایران برخوردار است.
به نقل از »وی او ای«؛ ند پرایس، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا روز پنجشــنبه در کنفرانس خبری 
روزانه خود مدعی شد که ایاالت متحده اهرم های 
فشار بسیار خوبی، نه فقط خودش بلکه با همکاری 
متحدان و شــرکایش در منطقه، در مقابل ایران در 

اختیار دارد.
وی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به این سوال 
که آمریکا غیــر از تحریم ها چه اهرم های فشــار 
دیگری در اختیار دارد؟ گفت: برخی از این اهرم ها 
شناخته شده هستند و برخی هم در توافق هسته ای 

برجام گنجانده شده اند.
نــد پرایس افزود:ولــی در حال حاضــر، تمرکز ما 
روی نخستین گام اســت و آن این است که برنامه 
هســته ای ایران به محدودیت های مشخص شده 
بازگــردد و بار دیگر ایران به شــکل دائمــی و قابل 
راستی آزمایی، از دستیابی به تسلیحات هسته ای 

منع شود. 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاســخ به این 

سوال که با این حســاب چه چیزی جلوی ایران را 
پس از انقضای برجــام خواهد گرفت؟ گفت: موارد 
راســتی آزمایی و رصد کــه در برجام آمــده، تاریخ 

انقضا ندارد.
وی ادامه داد: چیــزی که ما به آن اتــکا می کنیم، 
ابزار های بین المللی اســت که در مورد آن مذاکره 
شده و تا همین سال های پیش در جای خود بود و به 
شکل دائمی و قابل راستی آزمایی، توانایی ایران را 
برای دستیابی به سالح هسته ای محدود کرده بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

بر بازگرداندن ایران به محدودیت های برجامی  متمرکز هستیم

»لیندسی گراهام«، نماینده جمهوری خواه و »جان بولتون«، مشاور امنیت ملی اســبق آمریکا از نحوه اجرای سیاست »فشار حداکثری« علیه ایران در دوران 
ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« انتقاد کرده اند. لیندسی گراهام یکی از سناتورهای جمهوری خواه است که جزو حامیان افراطی دونالد ترامپ محسوب می شود. 
بولتون، در دوران ریاست جمهوری ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب و به دلیل پاره ای اختالفات، اخراج شد. گراهام در انتقاد خودش می گوید که دونالد 
ترامپ توضیحی درباره هدف نهایی اش از اجرای سیاست فشار حداکثری ارائه نکرده اســت. گراهام گفت: »انتقادی از دولت ترامپ که بیش از همه برای من 
معتبر است این است که»هدف نهایی چه بود؟« شما از برجام که من از آن خوشم نمی آید خارج شدید ولی هدف نهایی تان چه بود؟« وی در ادامه گفت: »من 
دولت ترامپ را در این خصوص تحت فشار قرار دادم ولی آنها هیچ وقت برایم توضیح ندادند قرار بود مقصد نهایی چگونه باشد.« جان بولتون هم در یک سخنرانی 
جداگانه گفت که دولت ترامپ در اجرای سیاست فشار حداکثری »عملکردی ناقص« داشت.وی گفت: »ما می توانستیم کارهای خیلی بیشتری انجام دهیم. 
نمی خواهم در اینجا وارد دالیل و مسائل داخلی شوم،ولی همه با اجرای سیاست واقعی کارزار فشار حداکثری موافق نبودند. صرف نظر از این موضوع، استفاده 
موثر از تحریم های یکجانبه آمریکا اثرات مخربی روی اقتصاد ایران داشــت.« »دونالد ترامپ«، رییس جمهور سابق آمریکا اردیبهشت ماه سال 1۳97 با نقض 

تعهدات آن کشور از این توافق مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شد و سیاست موسوم به »فشار حداکثری« را در دستور کار قرار داد.

انتقاد »لیندسی گراهام« و »بولتون« از سیاست فشار حداکثری علیه ایران

کارشناس مسائل بین الملل: 

 بازگشت آمریکا به برجام 
برای استفاده از مکانیسم 

ماشه خطرناک است

تحلیل روز

وز عکس ر

سفر یک ماهه خاخام 
اعظم یهودیان ایران به 

آمریکا
سفر یک ماهه خاخام»یهودا گرامی« 
بــه منظــور شــرکت در کنفرانــس 
بین المللــی فرســتادگان »چاباد-

لوباویــچ« - بزرگ تریــن کنفرانس 
ســاالنه چابــاد در ایــاالت متحــده 
آمریکا- است.وی در جریان این سفر 
با بســیاری از خاخام های آمریکایی 
مالقات کرد، خاخام هایی که او را  مثل 

یک سلبریتی  گرامی داشتند.

امام جمعه اهواز:

 لباس پاره پوشیدن جوانان، چندش آور است
 امام جمعه اهواز،  انقالب اسالمی را برگرفته از فطرت انسان توحیدگرا دانست و گفت: مقام معظم رهبری 
تاکید کردند هدف ایران اسالمی و انقالب اسالمی ایجاد تمدن اسالمی است. حجت االسالم موسوی 
فرد، با اشاره به نحوه پوشش در جامعه اسالمی بیان کرد: توجه به پوشش خیلی مهم است  و اینکه یک 
جوان امروز لباس پاره می پوشد، بسیار چندش آور است. امام جمعه اهواز با اشاره به آیات مختلف قرآن 
کریم درباره سبک زندگی بیان کرد: باید گفتمانی در مقوله های گوناگون سبک زندگی اسالمی ایجاد شود 
چراکه ضعف در فرهنگ کار جمعی، افزایش آمار طالق، نبود انضباط الزم در فرهنگ رانندگی، رواج دروغ 

و کاهش ازدواج و فرزند آوری نمونه هایی از فاصله گرفتن از سبک زندگی اسالمی است.

امام جمعه اصفهان:

نباید از گاوچران های آمریکا تقلید کنیم
امام جمعه اصفهان گفت: آمریکا دزد اســت و اگر ما بخواهیم از گاوچران های آنها تقلید کنیم خود را 
بسیار کوچک کرده ایم، این را در صنعت نیز شاهد هستیم که محصوالت ایران به نام دیگر کشورها صادر 
می شوند و این در حالی است که ما باید نشان دهیم از همه کشورها باالتر هستیم. آیت ا...طباطبایی 
نژاد با بیان اینکه تک تک شهروندان باید حافظ فرهنگی ایرانی – اسالمی باشند، گفت: چنانچه مردم 

با شورای فرهنگ عمومی همکاری نکنند، این شورا موفق نخواهد بود.

توصیه نماینده مجلس به  منتقدان عملیات دریایی سپاه
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم گفت:  توصیه من به منتقدان عملیات دریایی سپاه و 
باز پس گیری نفت ایران این است که برای خود، شــأن قائل باشند و به جای حمایت از کشورشان از 
دشمن حمایت نکنند. منصور حقیقت پور، با اشاره به اظهار نظر برخی اصالح طلبان در طرفداری از آمریکا 
طی درگیری دریایی اخیر سپاه با آمریکایی ها بیان کرد: کسانی که این طرفداری ها را از آمریکا می کنند 
همان هایی هستند که شعار »نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران« از حنجره آنان خارج می شد. وی افزود: 
توصیه من به این افراد این است که برای خود شأن قائل باشند و به جای حمایت از کشورشان از دشمن 
حمایت نکنند و حق را به او ندهند. نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم اظهار داشت: اقدام 
سپاه در بازپس گیری محموله نفتی و بازگرداندن آن به ایران اقدامی کامال ستودنی است و ما باید به 

گونه ای عمل کنیم که هیچ کشوری جرأت نداشته باشد به منافع ملی ما چپ نگاه کند.

 اعالم موضع وزیر خارجه جمهوری آذربایجان
 درخصوص روابط با ایران

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت: اطمینان دارم که روابط ایران و جمهوری آذربایجان مانند 
همیشه در جهت مثبت توسعه خواهد یافت. جیحون بایرام اف افزود: ارزش هایی بین ایران و آذربایجان 
وجود دارد که ما را به عنوان دو همسایه نزدیک به هم پیوند می دهند و ما با هم می توانیم پروژه هایی را 
برای رفاه مردم و دولت خود اجرا کنیم. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با اشاره به این که در ماه های 
اخیر برخی سوءتفاهمات در روابط دو کشور بروز کرد و هر دو طرف اظهار نظرهای در این زمینه داشتند، 
گفت: ممکن است بین هر دو کشور، حتی با دیگر کشورهای همسایه، اختالف نظر وجود داشته باشد و 
این  استثنا نیست. ما طرفدار یافتن راه حل اختالف نظر موجود از طریق مذاکرات و در چارچوب روابط 
همسایگی هستیم و این موضع آذربایجان است. بایرام اف همچنین با اشاره به این که طی هفته های 
اخیر در رابطه با این مسائل تماس های تلفنی با همتای ایرانی داشته است، گفت: رایزنی های رسمی 
و غیررسمی از طریق مجاری دیپلماتیک انجام گرفته و فکر می کنم گام های مثبتی برداشته شده و در 

آینده نیز  برداشته  خواهد شد.

کافه سیاست

یک کارشــناس مســائل بین الملــل درباره 
محتــوای مذاکرات بــرای احیــای برجام 
خاطرنشــان کرد: تیم مذاکره کننــده باید به 
این مسئله توجه داشــته باشند که اگر طرف 
آمریکایی برای استفاده از مکانیسم ماشه به 
برجام برگردد، خطرناک اســت. حشمت ا... 
فالحت پیشه در پاسخ به این پرسش که چقدر 
تاخیر در بازگشت به مذاکرات احیای برجام در 
راستای منافع ملی کشور است؟ گفت: به طور 
صریح باید بگویم که هیچ دستاوردی نمی تواند 
این همه تاخیر را برای پایان دادن به تحریم ها 
علیه ایران توجیه کند. معتقدم نسبت به دوره 
ترامپ و نیز آنچه در آینده انتظار ما را می کشد 
زمان به ضرر ایــران در حال گذر اســت. وی 
ادامه داد: االن مشــخص است که با کاهش 
محبوبیت بایدن و تیم ایشان عمال قابل پیش 
بینی است که دموکرات ها در انتخابات میان 
دوره ای اکثریت شکننده در کنگره  را از دست 
خواهند داد و باعث می شود کانون های مانع 
ســاز ریاســت جمهوری آقای بایدن تقویت 
شــوند. فالحت پیشــه تصریح کرد: یکی از 
مواردی که االن تحت عنــوان اختالف اصلی 
ایران و بایدن است، تحریم های فرابرجامی 
است که توســط ترامپ به تحریم های کنگره 
وصل شــد. آن وقت پمپئو گفت که ساختار 
تحریم هــای حداکثــری را طوری شــکل 
می دهیم که اگر دولت بعدی کامال شبیه دولت 
اوباما بود هم نتواند این تحریم ها را بردارد. این 
یک ادعا بود؛ اما تاخیری که در بازگشــت به 
برجام و رفع تحریم ها شــاهد هستیم نشان 
می دهد که ایــن ادعا نبــوده و چالش هایی 
خارج از برجــام مثل چالش ایــران و رژیم 
اسراییل هم فعال شده اســت. این نماینده 
پیشین مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگر 
توافق هسته ای در دوره انتقال احیا می شد، به 
سود ایران بود، چون در تقابل ادبیات تحریم و 
دیپلماسی، ادبیات دیپلماسی موفق است تا 

عوامل تنش زا وارد صحنه نشوند. 

بین الملل

 اندیشکده شورای آتالنتیک: بعید است مسکو با پشت کردن به کشور های عربی 
به سمت تهران متمایل شود؛ 

همان سیاست همیشگی!
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مقاوم سازی مساکن روستایی اصفهان
معاون بازسازی و مسکن بنیاد مسکن اســتان اصفهان گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان برای مقاوم سازی 
خانه های روستایی استان تخصیص یافته است.قوی بیان اظهار کرد: از سال ۸۴ تاکنون ۹۵ هزار و ۱۴۶ 

فقره تسهیالت بانکی به استان اصفهان 
ابالغ شده که تعداد ۶۳ هزار و ۲۹۷ هزار 
فقره آن به پایان کار رســیده است. وی 
افــزود: از ابتدای ســال ۱۴۰۰کار مقاوم 
ســازی حدود ۱۰ هزار واحد روســتایی 
استان اصفهان آغاز شده و حدود ۷ هزار و 
۳۶۰ فقره ابالغ و تعداد ۳هزار و ۲۰۳ مورد 
به بانک ها برای عملیات ساخت معرفی 
شده است.معاون بازســازی و مسکن 
بنیاد مسکن اســتان اضافه کرد: امسال 

تسهیالت مقاوم سازی خانه های روستایی ۱۰۰ میلیون تومان با سود پنج درصد تصویب شده است. 
به گفته وی، تاکنون ۴۲درصد خانه های روستایی این استان با تعداد ۱۰ هزار واحد مقاوم سازی شده 

است.قوی بیان افزود: استان اصفهان پیشرو در مقاوم سازی خانه های روستایی است.

توزیع 1۹ هزار تن شکر در اصفهان
از ابتدای امسال تا کنون ۱۹هزار و ۴۲۰ تن شکر به نرخ دولتی دراستان اصفهان توزیع شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان از توزیع ۱۹هزار ۴۲۰ تن شــکر به نرخ دولتی در 
استان طی ۷ ماهه امسال خبر داد و گفت: امسال ســهمیه خانوار ها ۶ هزار و ۱۵۰ تن است که بین 
فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی ها و ورزشگاه ها توزیع شــده است.محسن ضیایی  اضافه کرد: 
ســهمیه شــکر دولتی گروه های صنفی و صنعتی در اصفهان ۱۲ هزار و ۱۲۰ تن است که به صنوف 
تولیدی، صنایع غذایی و واحد های تولیدی محصوالت شکر توزیع شده است.مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی گفت: از مجموع بیش از ۱۹ هزار تن شکر توزیع شده طی ۷ماه گذشته از سال جاری بیش 
از هزار و ۱۵۰تن طی ماه هــای محرم و صفر در بین هیئت های مذهبی و موسســات خیریه توزیع 

شده است.استان  اصفهان در حال حاضر از ذخیره قابل اطمینانی در تامین شکر برخوردار است.

سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان خبرداد:

سهمیه هر نفر، دو مرغ منجمد در هفته
سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام اســتان اصفهان گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار هرکیلو 
مرغ منجمد باید با قیمت ۲۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.مهدی نیلفروش اظهار کرد: 
ستاد تنظیم بازار کشور به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار مرغ ، واردات مرغ منجمد را 
مصوب کرده است.وی افزود: مرغ منجمد طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور باید به قیمت ۱۸ هزار 
و ۸۰۰ تومان به مغازه داران داده شود که ۲۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.سرپرست اداره 
کل پشتیبانی امور دام استان افزود: در سطح استان و شهر اخیرا ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن توزیع مرغ منجمد 
صورت گرفته اســت که محل های توزیع افزایش داده شده و هیچ گونه محدویتی وجود ندارد.وی 
سهم هر نفر را اینگونه بیان کرد: در اســتان اصفهان برای هر نفر با کارت ملی در سیستم رهتاب، دو 
عدد مرغ حدود ۵ کیلو داده می شود.نیلفروش درباره کیفیت مرغ های منجمد وارداتی بیان کرد: 
کیفت این مرغ ها مورد تایید و استقبال قرار گرفته است.سرپرســت اداره کل پشتیبانی امور دام 
استان اصفهان تصریح کرد: از کشور ترکیه برای تنظیم قیمت مرغ طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار 
مرغ منجمد وارد کشور می شود. مرغ با نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان در بیشتر فروشگاه ها 

و شهرستان ها عرضه می شود.

بیکار شدن ۱۵۰ کارگر کارخانه ریسندگی شاهین شهر و صدایی که شنیده نشده است؛

نمک بر زخم!

کار حتی به رســانه های معاند هم کشید.  پریا پارسا
قضیــه از اعتــراض ۱۵۰ کارگــر کارخانه 
ریسندگی شاهین شهر آغاز شد؛ کارگرانی که خواهان بازگشت به کار بودند 
و می گفتند چندماه است حقوق نگرفته اند. آنها مدعی بودند سابقه کار 
۱۷-۱۸ ساله در این کارخانه دارند و به خاطر نیاز مالی، بدون قرارداد کار 
کرده اند.مشکل این کارگران در آبان رسانه ای شد؛ اما شنیده می شود از 
اواسط تیر، این زخم کهنه سرباز کرده است. خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از نماینده کارگران نوشت که کارخانه از اواسط تیرماه به بهانه تعمیرات و 
بازسازی و تجهیز، رو به تعطیلی رفت و در آن زمان بیش از نیمی از پرسنل 
با وعده یک هفته تعطیلی اخراج شدند و مابقی هم اوایل شهریور به طور 
ناگهانی اخراج شدند. دلیل آن هم مشکالت بی شماری است که برای این 
شرکت به وجود آمده است؛ هم بدهی دارند و هم قادر به تامین مواد اولیه 
نیستند. محصوالت هم با حکم دادگاه برای پرداخت بدهی به اشخاص 
توقیف شده است. نماینده کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی شاهین 
شهر همچنین از بازگشت به کار ۳۰ نفر از کارگران پس از رسانه ای شدن 
اعتراضات و شکایت کارگران خبرداد؛ اما گفت که همچنان قراردادی امضا 

نشده است. 

اما روایت مسئوالن چیســت؟ رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
شاهین شهر می گوید: »شرکت کارخانه ریسندگی شاهین شهر در زمینه 

نساجی فعال و بعد از مورچه خورت با ۱۸۰ کارگر مشغول به کار بود، فعالیت 
این شرکت به گونه ای است که به صورت کارمزدی برای افراد کار می کرده، 
یعنی مشتری ها  مواد اولیه را تهیه می کردند و به این شرکت می دادند 
تا آن ها را  به نخ تبدیل کند. چند ماه گذشته به علت بدهی که  مالک این 
شرکت داشته افرادی از طریق دادگســتری های استان های مختلف 
مانند شهر  تهران علیه مدیرعامل شکایت کردند و حکم قضایی گرفتند 
که اموال این شخص را توقیف کنند و این احکام برای اجرا به دادگستری 
شاهین شهر ارسال شــد، پس از مطرح شدن این موضوع  جلساتی در 
فرمانداری شهرستان با حضور کمیسیون کار  تشکیل شد، اما سیستم 
دادگستری ملزم به اجرای حکم است. دادگستری محصوالت تولید شده 
این کارخانه را توقیف کرده و با توجه به حکم قطعی که طلبکاران داشتند 
این ماجرا باعث تعطیلی شرکت شده، در این موارد بحث اخراج کارگران 
مطرح نیست و کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران است.«شرکت 
به فروش گذاشته شده و سرنوشت بیش از ۱۵۰ کارگر هم نامعلوم است. 
با این حال رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاهین شهر تاکید می 
کند هرکسی شرکت را بخرد، باید حقوق کارگران را بدهد و آن ها را بر سر کار 
برگرداند. علی نقی درباره وضعیت قرارداد کارگران که به اداره کار شکایت 
هم کرده اند، می گوید: »اگر کارگران قراردادی ندارند  یا قرارداد آن ها سفید 

امضاست، رابطه استخدامی آنها دائمی تلقی می شود«.

اما حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی که خبرگزاری مهر چهارم آبان در گزارشی 
درباره وضعیت این کارخانه، از عدم موفقیت در تماس با وی خبرداده بود، 
گویا سرانجام متوجه مشکالت شرکت وکارگران ِ بیکارشده حوزه انتخابیه 
خود شد و در این باره مصاحبه کرد. حاجی دلیگانی درباره مشکالت شرکت 
»مانریس« گفت: »متاسفانه این کارخانه وام ۳۰ میلیارد تومانی که از بانک 
ملی دریافت کرده، نتوانسته پرداخت کند و اکنون این بدهی سه برابر شده 
یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان، همچنین این کارخانه به افراد خصوصی نیز 
حدود ۸۰ میلیارد تومان بدهکار اســت در صورتی که ارزش ماشین آالت و 
خود کارخانه به سختی با طلب طلبکاران برابری می کند. با این شرایط این 
کارخانه از تولید باز مانده و طلبکاران غیر بانکی با گرفتن حکم قضایی این 
اموال را توقیف کرده اند.«نماینده مردم شاهین شهر در مجلس، تنها راهکار 
حل مشکل را تشکیل جلسه ستاد دادگستری استان اصفهان و درخواست 
از بانک برای اکتفا به سود معمولی می داند و می گوید از دیگر طلبکاران هم 
مهلت گرفته شــود.درحال حاضر وضعیت این شرکت همچنان بالتکلیف 
است. رییس اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی شاهین شهر  که پیش از این 
گفته بود قطعا مشکل کارگران بیکارشــده حل می شود و به سرکار بازمی 
گردند، حاال در تازه تریــن مصاحبه خود عنوان کرده کــه۳۰ نفر از کارگران 
کارخانه ریسندگی این شهرســتان به کار بازمی گردند و بقیه نیروهای این 
واحدتولیدی نیز در یک تغییر و تحول جدید، به کار گماشته خواهند شد.علی 
نقی گفته که تعــدادی از کارخانه های دیگر خواهان بــه کارگیری کارگران 
بیکارشده این شرکت هستند و شــرایط برای استفاده از بیمه بیکاری هم 

برای آنها فراهم شده است.

اما نکته جالب در گزارش هایی که خبرگزاری های اســتانی از وضعیت 
شرکت ریسندگی شــاهین شهر منتشــر کردند، ابراز بی اطالعی برخی 
مســئولین از وضعیت این شــرکت و کارگرانش بود.  از جمله»کامران 
کالنی«، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان  که با گذشت 
چندروز از رسانه ای شدن این موضوع، در مصاحبه با خبرگزاری »مهر« 
ضمن ابراز بی اطالعی از وضعیت ایجاد شده برای این کارخانه گفته بود: 
»هنوز در این زمینه گزارشــی به اداره کار اعالم نشده است، اما باید توجه 
داشت که چنانچه در هر واحد صنعتی مشکلی پیش بیاید برای استیفای 
حقوق آنها رویه قانونی در هیئت های مختلف رسیدگی اجرا می شود و فقط 
اسنادی مورد قبول است که پشتوانه دقیق مالی داشته باشد.«ولی ا... 
هادیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان هم 
در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن ابراز بی اطالعی از وقوع چنین اتفاقاتی 
برای این شرکت ریسندگی گفت: در این زمینه تاکنون برای ما گزارشی 
ارسال نشده است اما چنانچه کارگران مطالبه خود را به صورت مکتوب 

ارائه دهند با اولویت دهی به آن خواهیم پرداخت!
در شرایط اقتصادی کنونی و تنگناهای معیشتی فراوانی که برای دهک 
های مختلف جامعه و به ویژه کارگران شکل گرفته، بیکارشدن ناگهانی تنها 

نمک بر زخمی است که مدت هاست عمیق شده است. 

معاون صنایع کوچک شرکت شــهرک های صنعتی 
استان اصفهان گفت: توسعه خوشه های صنعتی، مدل 
بسیار مناسبی برای توانمندسازی صنایع کوچک است 
که در دستور کار شرکت شــهرک های صنعتی استان 
قرار دارد.خوشه صنعتی )Industrial Cluster( به 
مجموعه ای از واحد های کســب و کار کوچک اطالق 
می شــود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش 
صنعتی متمرکز شــده اســت و با همکاری و تکمیل 
فعالیت هــای یکدیگر به تولید و عرضــه تعدادی کاال 
و خدمــات می پردازند و از چالش هــا و فرصت های 

مشــترک برخوردارند.معاون صنایع کوچک شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر ایجاد ۲ خوشــه صنعتی در استان اصفهان در 
حال مطالعه اســت و یک خوشــه صنعتی در مرحله 
توســعه قرار دارد.بهناز یزدی افزود: این مجموعه ها، 
تا پایان ســال به پنج خوشــه افزایش می یابد.وی 
ایجاد خوشه های کسب و کار را یکی از الگو های موفق 
سازماندهی صنایع کوچک برشمرد و گفت: خوشه های 
صنعتی، کاستی های موجود در صنایع کوچک را برطرف 
کرده و مزیت های مختلــف صنایع را تقویت می کند.

معاون صنایع کوچک شرکت شــهرک های صنعتی 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: اجرای خوشه های 

صنعتی بــا مشــارکت واحد های تولیــدی، دولت و 
دانشگاه شکل می گیرد که ادامه فعالیت آن منوط به 
همکاری هر چه بیشتر این ســه ضلع خواهد بود.وی 
ادامه داد: بسیاری از مجموعه های صنعتی معضالت 
و مشکالت مشــابهی دارند که با تشکیل خوشه های 
صنعتی، رفع این مشــکالت و تقویت آن هــا در کنار 
یکدیگر و در قالب یک شبکه پایدار بهتر انجام خواهد 
شد.یزدی با بیان اینکه مجموعه فعالیت های صنایع 
کوچک به نشست های مشترک و ارتباط های حضوری 
وابسته است، خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته به 
دلیل شــیوع کرونا اینگونه نشست ها خیلی کمرنگ 

شده و تاثیر بدی بر فعالیت های شرکت داشته است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان:

 توسعه خوشه های صنعتی در دستور کار
 شرکت شهرک های صنعتی اصفهان قرار دارد

خبر روز

 اجرای طرح های اجرایی روسازی ترکیبی بتن غلطکی
 و آسفالت ماستیک برای اولین بار در استان اصفهان

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان  اصفهان با بیان اینکه انتخاب نوع روســازی نیازمند در نظر گرفتن 
فاکتورهای فنی و اقتصادی است، عنوان کرد: برخی از این موارد شامل حجم ترافیک، هزینه، نوع خاک، 
شرایط آب و هوایی، مواد و مصالح، مالحظات ساخت و ساز، نگهداری و مسائل زیست محیطی است.

علیرضا قاری قرآن افزود: یکی از روسازی هایی که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده 
قرار می گیرد، روسازی بتنی است بنابراین  با توجه به افزایش هزینه آسفالت، استفاده از این روش حائز 
توجه است.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: همواره سیاست کاری ما ایجاد شرایط 
برای اجرای روش های نوین علمی پژوهش محور و پروژه های پژوهشی کاربردی بوده است  بنابراین دو 
پروژه مهم در سطح سرویس دهی بزرگراهی دارای ترافیک های سنگین و اقلیم متنوع با گرادیان دمایی 
را تعریف کردیم.وی افزود: بر این اســاس مواردی همچون انتخاب پیمانکاران واجد شرایط به روش 
مناقصه قانونی، برگزیدن مهندسان مشاور به روش مناقصه و ممیزی دقیق فنی شرکت های پیمانکاری 
منتخب به عنوان مجریان طرح های اجرایی روســازی ترکیبی بتن غلطکی و آسفالت ماستیک انجام 
پذیرفت. قاری قرآن با بیان اینکه این روش برای اولین بار در استان اصفهان انجام می شود، اظهار کرد: 
هم اکنون مراحل اجرایی پروژه ها شــامل محورهای مبارکه- مجلسی- بروجن به طول ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
متر و محور نایین- انارک- خور- طبس )حدفاصل چوپانان مشــجری( به طول ۳۰ کیلومتر با تعریف 
باند دوم بزرگراهی در حال انجام است.وی اضافه کرد: این مراحل اجرایی منطبق بر برنامه زمان بندی، 
رعایت ضوابط فنی حداکثری و ساختار شکست منظم به برآوردهای پیمان های موصوف است.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص مهم ترین شــاخصه های این پروژه ها عنوان کرد: از جمله 
مهم ترین شاخصه ها شامل مستندسازی نشریه )۳۵۴( سازمان برنامه و بودجه، روش های تثبیت 
قشرهای روسازی اساس و یا زیراساس با ســیمان، طراحی و تعیین ضخامت بتن، به روش PCA و 
مقایسه تطبیقی با روش AASHTO، بررسی مدل های طراحی متنوع، بررسی محورهای منفرد و دوگانه 
و اعمال تصحیحات آن، طراحی بر مبنای ترافیک های ترکیبی، چندین الیه ای روی هم و بررسی تاثیرات 
آن، طراحی روکش آسفالتی به روش FWD و در نتیجه انتخاب ایده   آل  ترین طرح براساس آنالیزهای 
فنی و اقتصادی مبتنی بر مالحظات برآوردهای اولیه ارسالی به دفتر نظارت است.   وی بیان داشت: این 
روسازی به صورت ترکیبی و اجرای نوع صلب یا بتنی به عنوان الیه آستر و اجرای آسفالت ماستیک به 
عنوان الیه رویه اولیه و پیش بینی اجرای الیه توپکا برای یک دوره ۱۰ ساله و بهره برداری ایده آل ترافیکی 

در محورهای دارای ترافیک سنگین در یک بازه زمانی ۱۸ تا ۲۰ سال طراحی شده است.  

بهره برداری از پروژه باند دوم مبارکه-مجلسی-بروجن تا 1402
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت پروژه مهم 
احداث باند دوم مبارکه- مجلسی- بروجن اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح های اولویت دار اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان است زیرا این محور بسیار حادثه ساز و پر ترافیک بوده و حدود ۵۵.۵ کیلومتر 
آن در استان اصفهان قرار دارد.بهزاد شاهسوندی با بیان اینکه حدود ۱۵ کیلومتر از این محور در سنوات 
گذشته به بهره برداری رسیده، اذعان داشت: عدم تامین منابع مالی و وجود معارضان موجود در محور 
مثل اراضی کشوری و موانع دیگر، باعث توقف چندین ساله پروژه شده بود.معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در سال ۱۳۹۸ برای تکمیل پروژه تصمیم گیری و در 
سال ۱۳۹۹ این مسیر به مناقصه گذاشته شد که جمع کل آن ۱۱۰ میلیارد تومان بود.وی با بیان اینکه ۷.۵ 
کیلومتر از پروژه تکمیل شده ، عنوان کرد: ۲۸.۵ کیلومتر دیگر از پروژه طبق زمان بندی در حال انجام است 
و پیش بینی می شود این پروژه در سال ۱۴۰۲ تکمیل شــود که در واقع با تکمیل آن یکی از پر خطرترین 

محورهای استان به بهره برداری می رسد.  
وی خاطرنشان کرد: یکی از ابتکارات این پروژه اســتفاده از بتن غلطکی به جای آسفالت است و برای 
اولین بار در استان انجام می شود که عالوه بر کاهش در هزینه ها، نسبت به آسفالت دوام بیشتری دارد.  

کافه اقتصاد

اخبار
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان مطرح کرد:

بارش های بی اثر  بر  ذخیره سد
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: بحران کاهش حجم آب سد زاینده رود همچنان ادامه دارد.محمد شفایی با اشاره به وضعیت سد زاینده 

رود بعد از بارش های چند روز گذشته، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۷۶ میلیون مترمکعب است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۱۲ درصد سد زاینده رود آب دارد و با توجه به حجم پایین بارش های باالدست، این بارش ها اثری بر ذخیره سد زاینده نداشته 
است.مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه ورودی سد زاینده رود ۸.۴ مترمکعب بر ثانیه است، گفت: متاسفانه بارش های حوضه زاینده 
رود و سرچشمه های کوهرنگ در مقایسه با مناطق شرق و شمال استان اصفهان آنچنان نبوده و موجب افزایش ذخیره سد زاینده رود نشده است.وی تاکید کرد: 

بحران کاهش حجم آب سد زاینده رود همچنان ادامه دارد به همین منظور نیازمند صرفه جویی در بخش های مختلف هستیم.

برداشت طالی سفید 
از مزارع شهرستان 

خداآفرین
شهرســتان خداآفرین در استان آذربایجان 
شرقی با برداشت بیش از پنج تن در هکتار 
پنبه، رتبه نخســت را در به خــود اختصاص 
داده است. برداشت پنبه بیشتر در شهرستان 
خداآفرین و در بخش گرمادوز تولید می شود 
و هر ســاله از آبان ماه تا دی ماه برداشــت 
می شود. برداشت محصول پنبه در خداآفرین 

به صورت سنتی و دستی صورت می گیرد.

وز عکس ر

رییس سازمان صمت استان خبر داد:

کاهش ۵۵ میلیون متر 
مکعبی مصرف ساالنه آب 

در صنایع اصفهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان گفت: میزان مصرف ســاالنه صنایع از 
منابع آب استان امســال در مقایسه با ابتدای 
ســال ۱۳۹۰ حــدود ۵۵ میلیــون متر مکعب 
کاهش یافته اســت.ایرج موفــق اظهار کرد: 
برنامه ابالغــی وزارت نیرو ابتــدای دهه ۹۰ در 
بخش صنعت اســتان اصفهــان مصرف ۱۸۵ 
میلیون متر مکعــب آب خام در ســال بود که 
طی یک سال اخیر این رقم به ۱۳۰ میلیون متر 
مکعب رسید و معادل ۵۵ میلیون متر مکعب 
کاهش پیدا کرد.وی با اشــاره به عملکرد سال 
گذشته صنایع مهم استان در صرفه جویی آب و 
برداشت از زاینده رود، گفت: در حال حاضر ۵۵ 
میلیون متر مکعب پســاب تولیدی در استان، 
جایگزین آب خام شده است.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان 
اینکه صرفه جویی به معنای جایگزینی آب خام 
با آب خاکستری اســت، اظهار داشت:صرفه 
جویی آب در شهرک های صنعتی پنج درصد، 
فوالد مبارکه ۲۰ درصــد، ذوب آهن ۱۷ درصد، 
پاالیشــگاه اصفهان ۲.۳ درصد و سایر صنایع 
استان اصفهان ۱۰.۲ درصد محقق شده است. 
وی با اشــاره به نیاز صنایع به آب گفت: امکان 
توقف جریان تولید وجود نــدارد و این جریان 
برای ادامه کار به مصرف آب نیاز خواهد داشت.
موفق اضافه کرد: بخــش صنعت فقط صنایع 
فلزی را شامل نمی شود و صنایع دیگری هم در 
این بخش از جمله صنایع غذایی وجود دارد که 
نیاز به آب دارند.رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان با اشاره به نام گذاری 
سال ۱۴۰۰ با عنوان »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع 
زدایی ها« تاکید کرد: اختصاص سهم پساب به 
صنایع و واحد های تولیدی به نوعی در راستای 
حمایت از تولید و مانع زدایی در این زمینه است.
موفق گفت: بر اساس برنامه سازگاری با کم آبی 
قرار است ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از طریق 
پساب در افق ۱۴۰۵ به صنعت استان اصفهان 

داده شود .
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معاون صنایع سازمان صمت چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

کارخانه حجاب شهرکرد؛ ایستاده بر قله مقاومت
آتش زیر پاتیل های رنگرزی همچنان داغ و پرحرارت اســت و دســتگاه 
چاپ نام »حجاب ایران« با عالمت انحصاری را هــر یک متر به یک متر 
حک می کند و دستگاه برش، طاقه هایی در عرض های ۱۱۲ تا ۱۷۳ سانتی 
متر در ۱۵ نوع ساده و بیش از ۱۰۰ نوع طرح دار را برش می زند تا روانه بازار 
شوند، این جا در فالت مرکزی ایران، کارخانه »حجاب« درهفت کیلومتری 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری از سال ۹۵ یکه تاز تولید چادر 

مشکی ایران شده است.
ایران با مصرف ساالنه ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمربع چادرمشکی، بزرگ ترین 
بازارمصرف این کاالســت که فقط هفت تا ۱۰ درصد آن در کارخانه حجاب 

شهرکرد تولید می شود و بقیه آن واردات است.
به گفته فروشندگان چادر مشکی در بازار شهر ری استان تهران، واردات چادر 
مشکی در انحصار ۱۰ نفر است، از طرفی رحمانی وزیر وقت صمت در آذر سال 
۹۸، مافیا در واردات چادر مشــکی را انکار کرد و گفت: وقتی تولید نیست، 
واردات آزاد است و محدودیتی نداریم، اما از واردات مجاز حمایت می کنیم.

افســانه محرابی، مدیرکل صنایع نساجی و پوشــاک ایران هم قاچاق را 
مشکل اصلی ناکامی در تامین نیاز کشور به این کاال دانست.

وی افزود: ممکن است یک شرکت بازرگانی یا یک گروه سازمان یافته در 
بخش قاچاق یا واردات از طریق خالف اظهاری در گمرکات، با شناســایی 
نیاز ها نسبت به واردات غیررسمی این کاال اقدام کنند و همین امر افزایش 

ریسک سرمایه گذاری در تولید را همراه دارد.
محرابی، عضو سابق هیئت علمی جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: 
برای راه اندازی خط تولید ۱۰ میلیون مترمربعی حجاب شهرکرد ۲۰ میلیون 
یورو هزینه شده است.وی  اضافه کرد: در سال ۹۴ ظرفیت تولید سه کارخانه 
»حجاب شهرکرد«، »کرپ ناز« و »یزدبافت« ساالنه ۲۶ میلیون مترمربع 
بود و این رقم در ســال ۹۷ به ۱۰ میلیون مترمربع کاهش یافت و از ســال 
۹۵، بار تولید چادرمشکی را فقط کارخانه حجاب شهرکرد با تولید ساالنه ۱۰ 
میلیون متر مربع به دوش می کشد.مدیر انجمن تولید کنندگان محصوالت 
حجاب گفت: افزایش قیمــت و بی ثباتی نرخ ارز، بهره باالی تســهیالت 
بانکی، بروکراسی حاکم بر دستگاه های دولتی، عدم حمایت صحیح دولت 
از بخش تولید و صنعت کشور و واردات بی رویه کاال با کیفیت های متفاوت 
از مبادی غیررســمی از جمله موانع و مشکالت گریبانگیر واحد های تولید 

چادرمشکی در کشور است.

خیز بنیاد مستضعفان برای تولید 26 میلیون متر چادر مشکی
رییس بنیاد مستضعفان شهریور ماه گذشته در بازدید از تنها کارخانه تولید 
چادر مشکی کشور در شــهرکرد، از برنامه بنیاد مستضعفان برای افزایش 

تولید این کارخانه تا سقف ۲۶ میلیون متر انواع چادر مشکی در سال خبر داد.
سید پرویز فتاح در حاشیه سفر به استان چهارمحال و بختیاری با حضور در 
کارخانه حجاب شهرکرد اظهار داشت: این مجموعه مشتمل بر سه کارخانه 
است که با تولید انواع پارچه، زمینه اشتغال نزدیک به ۵۰۰ نفر را به صورت 
مستقیم در ۲ اســتان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان فراهم کرده 
است.این مجموعه عالوه بر تولید چادر مشکی، انواع فاستونی، پارچه های 
مانتویی، پارچه های مقنعه، شال و روسری، لباس کار، پارچه های صنعتی 

و منسوجات خانگی از جمله پارچه های پرده ای را تولید می کند.
فتاح گفت: در حال حاضر این کارخانه ساالنه ۱۰ میلیون متر مربع انواع چادر 
مشکی را تولید می کند و در صورت تکمیل طرح توسعه ای مجموعه، ظرفیت 

تولید چادر مشکی تا سقف ۱۶ میلیون متر قابل افزایش است.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد پس از افزایش ظرفیت تولید به ۱۶ میلیون 
متر انواع چادر مشکی در سال، زمینه افزایش ظرفیت تولید ۱۰ میلیون متر 

مربع دیگر به ظرفیت چادر مشکی در این مجموعه، فراهم شود.
رییس بنیاد مستضعفان در پایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه با فعالیت 
این مجموعه تولیــدی و کیفیت باالی محصوالت ایــن کارخانه، برخی از 
نمونه های وارداتی از بازار چادرمشکی کشور خارج شده و این مهم با تکیه بر 

تکنولوژی باالی تولید در این کارخانه محقق شده است.

برنامه ریزی برای افزایش تولید کارخانه حجاب، در سه مرحله

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری هم بر 
قله ایستادن کارخانه حجاب شهرکرد را نماد مقاومت در برابر همه نامالیمات 
چادرمشکی ایران دانست و گفت: سنگ اندازی بانک صنعت و معدن برای 

این واحد صنعتی مشکل ساز بوده و هست.
محمدکاظم منزوی  افزود: بانک عامل با پیشنهاد ها برای تعیین تکلیف و 
تسویه تسهیالت اعطایی به کارخانه مخالفت کرده، به طوری که نرخ ارزی 
که چند سال پیش این واحد دریافت کرده است، سه هزار و ۳۰۰ تومان بود، 
اما بانک نرخ ارز را با نرخ فعلی محاسبه می کند، این موضوع ظلمی آشکار 
است در حالی که طبق مصوبه ستاد رفع موانع تولید، نرخ سود تسهیالت 
باید منطقی و طبق یک فرمول خاص محاسبه شود که این مهم از دو سال 

پیش در حال پیگیری است.
منزوی، از تالش ها برای افزایش ظرفیت تولید تا پایان سال جاری هم خبر 
داد و با اشــاره به تاب آوری تنها تولید کننده چادرمشکی درمقابل واردات 
گفت: این واحد صنعتی با همه مشــکالت مالی بــرای تولید ۱۶ میلیون 
مترمربع چادرمشــکی برنامه ریزی کرده اســت که به طــور قطع محقق 

خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
 طرح قانونی انتقال آب بن به بروجن

 با مشکل مواجه  شده است
اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: طرح های انتقــال آب بین حوضه ای، چالش ها و 
مشــکالت جدی برای این استان ایجاد کرده اســت.اقبال عباســی افزود: طرح های انتقال آب 
بین حوضه ای مورد نظر در این استان مانند تونل بهشت آباد، سد های کوهرنگ ۳، سد ونک سولگان 
و گالب چالش های زیادی به وجود آورده است.عباســی اضافه کرد: طرح قانونی انتقال آب بن به 
بروجن برای تامین آب آشامیدنی ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری اکنون با مشکل 
مواجه شــده و عده ای خودروی پیمانکار این طرح را آتش زدند، اما برخوردی با این افراد نشد در 
حالی که این مسئله باید پیگیری شود.وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی برای سرعت بخشی 
به روند چند اجرا و بهره برداری از طرح انتقال آب بن به بروجن از اهرم نظارتی خود اســتفاده کند.

عباسی گفت: کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی دستور توقف این طرح قانونی را صادر کرده 
در صورتی وضعیت طرح بن به بروجن مربوط به منابع رو زمینی و ســطحی است.وی افزود: این 
در حالی است که طرح تونل بهشت آباد مجوز های زیست محیطی را نگرفته، اما در مسیر اجرا قرار 
گرفته است.عباســی اضافه کرد: در روند اجرای طرح تونل کوهرنگ ۳ به تعهدات مالی پیمانکار 
در زمین های مردم عمل نشده و معیشت مردم با مشــکل مواجه شده است و در این راستا وزارت 
نیرو باید پاسخ گو باشد.وی ادامه داد: در صورت رفع مشکالت مرتبط با آب چهارمحال و بختیاری، 
سایر معضالت این استان و حتی بخش عمده ای از مشکل بیکاری رفع خواهد شد.عباسی گفت: 
هم اکنون امکان تخصیص آب در ۶ شهرستان شهرکرد، بروجن، اردل، فارسان، کیار و بن وجود ندارد 
و ۳۱ طرح کشاورزی در چهارمحال و بختیاری معطل تخصیص آب است.وی افزود: از کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی درخواست می شود برای رفع 

مشکالت آبی این استان از توان قانونی خود استفاده کند.
عباسی با اشاره به سخت گذری و کوهستانی بودن مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری یادآور شد: 
این عامل هزینه های گازرسانی در چهارمحال و بختیاری را از ۱۲۰ میلیون ریال به ازای هر علمک را تا 
۳۵۰ میلیون ریال افزایش داده است. استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در صورت احداث 
گلخانه ها در شهرک های کشاورزی، دولت زیرساخت ها را تا درب ورودی شهرک تخصصی تامین 
می کند.وی با اشاره به کم بودن میزان تســهیالت اشتغال عشایری و روستایی گفت: سهم بخش 

کشاورزی در این تسهیالت ناچیز است و به سرعت تمام می شود.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و باغی سامان 
ممنوع است

رییس کل دادگســتری چهارمحال و بختیاری در بازدید از حوزه قضایی شهرســتان سامان اظهار 
داشت: بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز 
از نهاد های ذی ربط ممنوع اســت و دستگاه قضایی استان در راســتای حفظ حقوق بیت المال با 

خاطیان و متخلفان برخورد می کند.
حمدرضا بهرامی افزود: با توجه به اراضی حاصلخیز شهرستان سامان و قرار گرفتن این شهرستان 
در حاشیه رودخانه زاینده رود ممکن است زمین خواران و افراد سودجو قصد دست درازی به اراضی 
ملی و سرمایه های مردمی را داشته باشند که باید مسئوالن مربوطه ضمن هماهنگی و تعامل مستمر 

از هرگونه سوء استفاده های احتمالی در این زمینه پیشگیری و از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت سرکشی دوره ای مسئوالن قضایی بر کار دفاتر و ارتباط با همکاران 
قضایی و اداری، تسریع در رسیدگی به کار مردم و حفظ کرامت انسانی شهروندان در مراجع قضایی 

را از مهم ترین ارکان سیاست های قوه قضاییه برشمرد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/127 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 
شــرق اصفهان تصرفانه مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را بــه این منطقه ثبتی ارائه 
نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 140060302210003312 مورخ 1400/06/30 مالکیت 
آقاي رســول کریمي به شناســنامه شــماره 594 کدملي 1288353898 
صادره از اصفهان فرزند حمیدرضا در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
396/71 مترمربــع مفروزی از پالک شــماره 155 فرعــي از 2249 اصلي 
)انتقال عادی مع الواســطه از طرف ورثه مرحوم شــاهپور کامه ذیل صفحه 
 79 دفتر امالک جلد 23( واقع در اصفهان بخش شــش حــوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
2- رای شــماره 140060302210003313 مورخ 1400/06/30 مالکیت 
آقاي عوضعلي دیاني فرد به شناسنامه شــماره 13 کدملي 1291773479 
صادره از اصفهان فرزند رضا قلي در ششــدانگ یکدرب باغ با بنای احداثی 
بــه مســاحت 24022/44 مترمربع مفــروزی از پالک شــماره 2187/3 
باقیمانده که در راســتای استاندارد ســازی به پالک 2187/30855 تبدیل 
شــده )انتقال عادی از طرف آقــای رضا انصاری فرزند احمــد ذیل صفحه 
 121 دفتر امالک جلــد 25( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک

 جنوب شرق اصفهان
3- رای شــماره 140060302210003472 مورخ 1400/07/11 مالکیت 
آقاي اکبر فالحتي به شناسنامه شماره 472 کدملي 1291163379 صادره 
از اصفهان فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 235/31 مترمربع مفروزی از پالک شماره 99 اصلي )انتقال عادی 
مع الواسطه از طرف آقای یوسف خاکی فرزند جواد موضوع سند انتقال شماره 
42812 مورخ 1337/10/06 دفترخانه 19 اصفهان( واقع در اصفهان بخش 

شش حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
 1400 /07  4- رای شــماره 140060302210003473 مــورخ 11/
خانــم معصومه روحاني قهســاره بــه شناســنامه شــماره 2933 کدملي 
1288168349 صــادره از اصفهــان فرزند اصغر در ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 235/31 مترمربع مفروزی از 
پالک شــماره 99 اصلي )انتقال عادی مع الواســطه از طرف آقای یوسف 
خاکی فرزند جواد موضوع ســند انتقال شماره 42812 مورخ 1337/10/06 
 دفترخانه 19 اصفهــان( واقع در اصفهان بخش شــش حــوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
5- رای شــماره 140060302210003474 مورخ 1400/07/11 مالکیت 
آقاي احسان خوانساري به شناسنامه شماره 2562 کدملي 1290633878 
صادره از اصفهان فرزند حســین در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با 
بنای احداثی به مســاحت 1983/82 مترمربع مفروزی از پالک شــماره 1 

فرعي از 2271 اصلي )انتقال عادی مع الواســطه از طــرف آقای تقی رافت 
فرزند محمدرضا موضوع توافق نامه شــماره 18627 مورخ 1334/11/26 
دفترخانه 56 اصفهان( واقع در اصفهان بخش شش حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
6- رای شــماره 140060302210003476 مورخ 1400/07/14 مالکیت 
آقاي حسن صالحي به شناســنامه شــماره 1031 کدملي 2411633157 
فرزند مصطفي در ششــدانگ یکبــاب مغازه به مســاحت 45/17 مترمربع 
مفــروزی از پالک شــماره 1178 فرعــي از 2248 اصلــي )انتقال عادی 
مع الواســطه از طــرف آقای فتح الــه انصــاری مربوط بــه صفحه 590 
 دفتر امــالک جلد 60( واقــع در اصفهان بخش شــش حــوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
 1400 /07  7- رای شــماره 140060302210003477 مــورخ 14/
مالکیت آقاي فرید رأفت به شناسنامه شماره 44185 کدملي 1280867442 
صادره از اصفهــان فرزند تقي در ششــدانگ یک قطعه زمیــن محصور با 
 بناي احداثي در آن بــه مســاحت 2266/92 مترمربع مفــروزی از پالک

 شــماره 1 فرعــي از 2271 اصلــي )بموجــب اظهارنامه ثبتی باســتناد 
احکام شــماره 730 مــورخ 1358/05/28 و 362 مــورخ 1358/07/10 
 دادگاههاي بدوي اســتان( واقع در اصفهان بخش شــش حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
تاریخ انتشار اول : 1400/08/01
تاریخ انتشار دوم : 1400/08/16

م الف: 1208058  ناصر صیادی  رییس اداره ثبت اسناد وامالک جنوب 
شرق اصفهان    

مفاد آراء
8/128 برابر آرا صــادره هیات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 7547-1400/06/20 هیات دوم آقای سعید کرباسیان 
به شناسنامه شماره 242 کدملی 1286741440 صادره اصفهان فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 319 متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 721 فرعی از 6  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 206 دفتر 453 امالک
ردیف 2- رای شماره 5582-1400/04/29 هیات ســوم آقای سعید حاج 
عنایتی گورتانی به شناســنامه شــماره 424 کدملی 1284701816 صادره 
اصفهان فرزند اسماعیل در به نسبت سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 229/44 متر مربع از پالک شماره 110 فرعی از 15  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
متقاضی مورد ثبت صفحات 50 الی 55 دفتــر 156 و صفحات 553 و 556 
دفتر 380 و صفحه 16 دفتر 389 امالک و صفحه 384 دفتر 355 امالک بنام 

متقاضی و خانم رضوان سلیمانی گورتانی
ردیــف 3- رای شــماره 5581-1400/04/29 هیات ســوم خانم رضوان 
سلیمانی گورتانی به شناسنامه شماره 1589 کدملی 1283434261 صادره 

اصفهان فرزند رمضان در به نســبت سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 229/44 متر مربع از پالک شماره 110 فرعی از 15  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
متقاضی مورد ثبت صفحات 50 الی 55 دفتــر 156 و صفحات 553 و 556 

دفتر 380 و صفحه 16 دفتر 389 امالک و صفحه 384 دفتر 355 امالک 
ردیف 4- رای شماره 5787-1400/05/05 هیات دوم خانم فاطمه خلیلیان  
گورتانی به شناســنامه شــماره 57 کدملی 1290037493 صادره اصفهان 
فرزند اسمعیل در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
258/62 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 333 فرعی از 15  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه های 

146 و 263 دفترهای 489 و 488 امالک
ردیف 5- رای شماره 5788-1400/05/05 هیات دوم آقای حسین خلیلیان 
گورتانی به شناســنامه شــماره 1 کدملی 1289975841 صادره اصفهان 
فرزندحسن در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
258/62 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 333 فرعی از 15  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه های 

146 و 263 دفترهای 489 و 488 امالک
ردیف 6- رای شــماره 5607-1400/05/02 هیات چهارم آقای حســن 
رســتمی به شناســنامه شــماره 240 کدملی 1755925484 صادره اهواز 
فرزند عباس در نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 259/83 متر مربع از پالک 397 فرعی از 15  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیــت متقاضی و صغری 
محمدی طبق سند الکترونیکی شماره های 139720302025023238 و 

139720302025023237 امالک
ردیف 7- رای شــماره 5608-1400/05/02 هیات چهــارم خانم صغری 
محمــدی زهرانی به شناســنامه شــماره 1054 کدملــی 1284653765 
صــادره اصفهــان فرزند مصطفــی در نســبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 259/83 متر مربع از پالک 397 
فرعی از 15  اصلــی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
اصفهــان از مالکیت متقاضی و حســن رســتمی طبق ســند الکترونیکی 
 شــماره هــای 139720302025023238 و 139720302025023237 

امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/16 
م الف: 1209909 شــهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان 
مفاد آراء

8/129 برابر آرا صــادره هیات هاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شماره 7502-1400/06/20 هیات دوم خانم زهرا تیموری 
جروکانی به شناسنامه شماره 1220 کدملي 1283060159 صادره اصفهان 

فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106/34 متر مربع 
از پالک شــماره 3115 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رضا فالح جونی از ســند شماره 14130 

مورخ 1343/09/08 دفترخانه شماره 26 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/01 
م الف: 1218217 شــهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

 8/130 شــماره نامه: 140085602015002850 -1400/08/11 نظر به
 اینکه خانم مولود شیخی ورنامخواستی فرزند ابراهیم با وکالت مع الواسطه 
علیرضا عبدالهی به موجب وکالتنامه شــماره 42115 مورخ 1400/06/01 
دفترخانــه 130 ورنامخواســت  به اســتناد 2 برگ استشــهادیه محلی که 
 هویت و امضاء شــهود رسما گواهی شــده، مدعی است که ســند مالکیت
 ششــدانگ یکباب خانــه پــالک 1409 فرعــی از 59- اصلــی واقع در 
ورنامخواســت لنجان بخــش 9 ثبت اصفهــان که در صفحــه 321 دفتر 
 78- امالک این اداره ذیل شــماره 7741  به نام وی، ثبت و ســند مالکیت 
به شــماره چاپی 084615 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگری انجام 
 نشــده و به علت جابجایی مفقود شــده اســت لذا چون نامبرده درخواست
 صدور ســند مالکیت المثنی نمــوده، طبق ماده 120 اصالحــی آئین نامه 
 قانون ثبت، مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک موصوف یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تایخ انتشــار 
 ایــن آگهی تــا 10 روز پس از آن بــه ایــن اداره مراجعه و اعتــراض خود 
را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا ســند معامله ارائه نشود، اداره 
ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقــررات صادر و به متقاضی تســلیم 
خواهد کــرد.  ضمنًا تمامت ششــدانگ پالک فوق به موجب نامه شــماره 
140009990027679643 مورخ 1400/08/04 شــعبه اول اجرای احکام 
 مدنی دادگستری شهرســتان لنجان )زرین شهر( بازداشــت غیابی گردید. 
م الف: 1217770 مصطفی شمســی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

زرین شهر) لنجان (
فقدان سند مالکیت 

8/131 طبق تقاضــای وارده 79312 مورخ 28 / 7 / 1399 و باســتناد دو 
 برگ استشــهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رســما گواهی گردیده 
خانم پری مشــرقی فرزند حبیب اله مدعی اســت ســند مالکیت ششدانگ 
قطعه زمین پالک 8 فرعی مجزا شــده از 7 فرعــی از 1111 اصلی واقع در 
بخش 1 حوزه ثبتی کاشان که در صفحه 503 دفتر 40 ذیل شماره 3774 به 
 نامش ثبت و سند مالکیت صادر و تســلیم گردیده . به علت جابجائی مفقود 
و تاکنون پیــدا نگردیده و تقاضای صدور ســند المثنی را نمــوده . لذا طبق 
تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئین نامه ثبــت مراتب آگهی تا هر کس مدعی 
 انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد
 از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
 را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . بدیهی است چنانچه 
 ظرف مهلت مقــرر اعتراضی واصل نگــردد یا در صــورت اعتراض اصل
 سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شد . م الف: 1218295 مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک کاشان 



یکشنبه 16 آبــــان  1400 / 01 ربیع الثانی 1443 / 07 نوامبر 2021 / شماره 3387
برای نخستین بار در کشورصورت گرفت؛

راه اندازی خط تولید دستگاه های تصفیه هوا در اصفهان
با تکیه بر دانش فنی متخصصان اصفهانی، خط تولید انواع دستگاه های تصفیه هوا با بازدهی کامل 
راه اندازی شد.مدیر عامل این مجموعه صنعتی گفت: پس از ۱۰ سال کار تحقیقانی متخصصان این 
 uv شرکت موفق به طراحی و تولید دســتگاهی شدند که بدون اســتفاده از یون، اوزن و المپ های
می تواند هوا را به صورت کامل تصفیه و ضدعفونی کند. حسین قریشی افزود: دستگاه های تصفیه 
هوای موجود در بازار از فناوری هایی مانند یون، اوزن و المپ های uv برای ضد عفونی کردن محیط و 
تصفیه هوا استفاده می کنند که بر اساس تحقیقات سازمان حفاظت از محیط زیست، این دستگاه ها 
با تولید اوزن خود باعث تخریب سیستم تنفسی می شوند.وی گفت: در تکنولوژی جدید که ruk نام 
دارد با استفاده از صفحاتی با آلیاژ خاص در سطح نانومتر ساختار DNA و RNA میکروارگانیسم ها 
که شامل قارچ ها و ویروس ها ) به  ویژه ویروس کرونا ( است به صورت کامال تخصصی از بین می رود.

این پژوهشگر اصفهانی افزود: در شرایطی که دنیا با ویروس کرونا درگیر است این دستگاه با نصب 
در مکان هایی سربسته می تواند از انتشار بیماری ها و ویروس ها به طور کامل جلوگیری و آن را از بین 
ببرد.قریشی گفت: قابلیت حذف بو، دود، سایر ریز ذرات زیر دو نیم میکرومتر، قابلیت استرلیزه کنندگی 
بسیار قوی هوا و حذف سریع گاز های آالینده از مهم ترین ویژگی های این دستگاه است.وی گفت: 
خط تولید دســتگاه تصفیه هوا در دو مقیاس خانگی و صنعتی با هزینه ای بیش از ۵۰ میلیارد ریال 
راه اندازی شده و قادر است ساالنه ۵ هزار دستگاه تولید و به بازار عرضه کند.مدیر عامل این مجموعه 
صنعتی افزود: این فناوری با شماره ۹۲۹۶۷ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت به ثبت رسیده است.

رشد 212 درصدی پرداخت الکترونیکی صدقات مردم اصفهان
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با اشاره به اینکه 
صدقات و جذب مشارکت های مردمی با استفاده از شیوه های نوین در استان در حال انجام است، 
بیان داشت: پیش از این جمع آوری صرفا به صورت دستی انجام می شد ولی با توجه به الکترونیکی 
شدن خدمات و محدودیت های ناشی از بیماری کرونا، عالوه بر اجرای شیوه سنتی از روش های نوین 
کمک گرفته شده تا صدقات و کمک های نیکوکاران در کمترین زمان جمع آوری شود.طاهری با بیان 
اینکه استفاده از شــیوه های الکترونیکی در پرداخت صدقات، عالوه بر کاهش هزینه ها، در تسریع 
امدادرسانی نیز موثر است، ادامه داد: اصفهانی ها در استفاده از روش های الکترونیکی در پرداخت 
صدقه استقبال و رشد ۲۱۲ درصدی را در ۷ ماهه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت 
کردند.معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان، با تاکید بر اینکه بیش از ۴۱۳ هزار 
مشترک طرح صدقات در قالب مشترکین صندوق های معابر، اماکن، منازل و اصناف در سطح استان 
وجود دارد، گفت: صدقات جمع آوری شده مردم براساس موازین شرعی در سرفصل های مختلف از 
قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن و معیشت مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند 

هزینه می شود.

برگزاری مدرسه پاییزه آموزش های کاربردی ویژه مبلغان
اداره آموزش های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان »مدرسه پاییزه آموزش های کاربردی 
مبلغان« را برگزار می کند. مدرسه پاییزه کاربردی شامل ســه مدرسه پاسخگویی، مدرسه مهارتی و 
مدرسه روانشناسی است. این مدرسه در ۸ رشته از جمله مدیریت اعتیاد در خانواده، مدیریت مسائل 
جنسی در خانواده، مشــاوره پیش از ازدواج ذیل مدرسه روانشناســی، مهارت منبر و مرثیه خوانی، 
مهارت تدبر در قرآن ذیل مدرسه مهارتی، مهارت پاسخگویی به شبهات سیاسی، مهارت پاسخگویی 
به سواالت اعتقادی و مهارت پاسخگویی به سؤاالت تربیتی ذیل مدرسه پاسخگویی برگزار می شود.

گفتنی است که دوره های مهارت پاسخگویی با مشارکت و همکاری نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی 
اصفهان برگزار می شود.

بارش باران، نصف جهان را به وجد آورد؛

هوای تازه در ریه اصفهانی ها

بارش باران، روز جمعه پاییزی رویایی را 
 نرگس طلوعی

برای اهالی مختلف اســتان به خصوصا 
مرکز شهر اصفهان رقم زد. براساس آخرین گزارش هواشناسی، میزان 
بارش در اصفهان به چهار میلی متر رسید تا یک روز پاییزی زیبا همراه 

با بارش رحمت الهی شکل بگیرد.
بعد از هشدارهای پی درپی هواشناســی و آماده باش در  بسیاری از 
استان های کشور برای ورود سامانه ای بارش زا در مناطق مختلف، این 
سامانه خوشبختانه بر خالف گذشته در مناطق مرکزی و اصفهان هم 
پرباران ظاهر شد تا باالخره نصف جهان بعد از مدت ها انتظار، پاییزی 
بارانی را تجربه کند. اولین باران پاییزی، غبار را از چهره شهر های استان 
اصفهان شســت وطراوت هوا را به مردم دیار زاینــده رود هدیه داد. 
قطرات باران با گوهر های خودش لطافت و پاکیزگی را به ارمغان آورد 

و جان تازه ای به زمین بخشید.
بر اساس پیش بینی های انجام شده، گذر امواج ناپایدار نسبتا قوی 
در آســمان اصفهان بارش های باران و تگرگ را در مناطق مختلف به 
همراه داشت که در روز جمعه بیشترین بارش ها در شهرستان نطنز با 

۵۰ میلیمتر ثبت شد.
  آن طور که اداره پیش بینی هواشناســی اســتان اعالم کرده است: 
»میانگین بارندگی اســتان به ترتیــب از گلپایگان بــا میانگین ۳۹، 
اردستان ۳۵.۱، داران ۳۵، بوئین و میاندشت ۳۰، کاشان ۲۹، خوانسار 
۲۸، چادگان ۲۰.۴، آران و بیدگل ۱۸.۶، مهاباد اردستان ۱۷.۲، بادرود 
۱۷، زواره ۱۵.۴، نائین ۱۲.۳، میمه ۱۱.۸، زرین شــهر ۱۰، شهرضا ۹.۱ 
دهاقان و نجف آباد هشت، فریدون شــهر ۶.۹، علویجه ۶.۳، مبارکه 
پنج، اصفهان چهار، مورچه خورت ۳.۴، دهــق ۳.۱، دولت آباد ۲.۶ و 

ورزنه ۲.۳ میلیمتر بوده است.«
بارش رحمت خدا سرانجام به آلودگی هوای اصفهان خاتمه داد و نصف 
جهان پس از مدت ها باالخره نفس کشــید. بعــد از مدت ها باالخره 
بارش باران هوارا تلطیف و پای خانواده ها  را به بوستان ها باز کرد تا از 

این هوای زیبا لذت ببرند و شکر گزار این نعمت الهی باشند.
بر اساس اعالم سامانه پایش هوا، هوای کالن شهر اصفهان با میانگین 
شاخص AQI ۳۹ پاک است.به شکل جزئی تر، هوا در ایستگاه های 
استانداری ۴۰، جی ۳۹، رهنان ۱۸، ســجزی ۴۴، شاهین شهر ۴۵، 

 فرشــادی ۲۳، فیض ۴۰، مبارکه ۲۹، ورزشــگاه میثاق ۳۷ و انقالب
 AQI ۵۰ است.در شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ به معنی هوای پاک، 
از ۵۱ تا ۱۰۰ به معنی هوای ســالم، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ به معنی ناسالم برای 
گروه های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ به معنی ناسالم برای عموم و از ۲۰۱ تا 

۳۰۰ به معنی بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
 آن طور که کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
خبر داده این ســامانه بارشــی تا فردا هم در نیمه غربی استان فعال 
اســت و بارش برف در ارتفاعات این مناطق پیش بینی می شود. به 
گفته حجت ا...علی عسکریان، بارش باران  امروز در مناطق مرکزی و 

شمالی استان نیز  پیش بینی می شود.
همچنین، به دنبال هشدار سازمان هواشناسی نسبت به ادامه بارش 
ها، امدادگران و نجات گران جمعیت هالل احمر و کارکنان ســازمان 
خدمات شهری شهرداری جهت ارائه خدمات به موقع و موثر در استان 

های تحت تاثیر در آماده باش کامل قرار گرفته اند.
 در روز جمعه، بارش باران موجب آب گرفتگی در خیابان ها و معابر شد 

که مشکالت بسیاری را برای شهروندان به وجود آورد.

این سامانه بارشی تا فردا هم در نیمه غربی استان فعال 
است و بارش برف در ارتفاعات این مناطق پیش بینی می 
شود. به گفته حجت ا...علی عسکریان، بارش باران  امروز 
در مناطق مرکزی و شمالی استان نیز  پیش بینی می شود

اخبار جامعه

عضو هیئت علمی دانشــکده علوم ریاضی دانشگاه 
صنعتی اصفهان گفت: کســب مهارت برنامه نویسی 
برای آموزش ریاضی و قرار گرفتن آن در برنامه درسی 
دانش آموزان در مدارس ضروری است.آرمین جوادی 
بابیان اینکه دانــش آموزان درس ریاضی را بیشــتر 
به صورت نظری و مسائل محض فرامی گیرند، افزود: 
آن ها مهارت مدل سازی و کاربرد ریاضی در حل مسائل 
دنیای واقعی را چنــدان فرانمی گیرند و همین امر به 
ایجاد چالش هایی مانند آشنا نشدن پایه ای و مفهومی 
با ریاضی منجر می شــود.وی اظهار داشت: آشنایی 
دانش آموزان بامهارت برنامه نویسی به ویژه زبان های 

ســاده مانند »پایتون« و »اســکرچ«، کد نویسی و 
طراحی الگوریتم بــه آن ها برای پیدا کــردن بهترین 
راه حل جهت حل مسئله ریاضی کمک می کند.پایتون 
)Python( از ســاده ترین زبان های برنامه نویســی 
برای خواندن و یادگیری محسوب می شود، اسکرچ 
)Scratch( نیــز یک زبان برنامه نویســی تصویری 
است که برای کودکان طراحی شــده است.این استاد 
دانشــگاه بابیان اینکه در زمان حاضر، برنامه نویسی 
فقط در دوره متوســطه و به صورت محدود به دانش 
آموزان کشورمان آموزش داده می شود، اظهار داشت: 
این در حالی است که در برخی از کشورها این مهارت 
از سنین پایین تر و به صورت گســترده تر آموزش داده 
می شود.وی بابیان اینکه آموزش زبان برنامه نویسی 
اسکرچ از کالس چهارم ابتدایی امکان پذیر است، تاکید 

کرد: این زبان برنامه نویسی برای دانش آموزان بسیار 
ساده و مفید بوده و به آموزش مفاهیم ریاضی و حل 
مسائل کاربردی کمک زیادی می کند.جوادی با اشاره 
به اینکه ابزار برنامه نویســی و مفاهیم ریاضی ۲ بال 
اصلی آموزش ریاضی هستند، تصریح کرد: الزم است 
که آموزش مهارت برنامه نویسی از سنین پایین تر وارد 
نظام آموزشی کشورمان شود زیرا امروزه دنیا به سمت 
علم داده و هوش مصنوعی حرکت می کند و یادگیری 
چنین مفاهیم و مهارت هایی به پیشــرفت دانش و 
فناوری کشورها منجر می شود.وی با تاکید بر اینکه الزم 
است نظام آموزشی کشور در این زمینه بازنگری شود، 
اضافه کرد: بیشــتر معلمان ریاضی نیز با این مبحث 
چندان آشنا نیستند و الزم اســت دوره های آموزشی 

موردنیاز برای آن ها ارائه شود.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان:

 کسب مهارت برنامه نویسی برای آموزش ریاضی 
در مدارس ضروری است

برگزاری یادواره 
سرسفره  شهدا در 

نجف آباد
یادواره  شــهدای ۸سال دفاع 
مقدس وشهدای مدافع حرم 
نجف آباد به همت حوزه های 
مقاومت بسیج دانش آموزی 
نجف آباد در ســالن شهروند 

برگزار شد.

در نشست تخصصی تبیین طرح گفتمان فاطمی مطرح شد:

جایزه جهادی بانوان به صورت ملی برگزار می شود
رییس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع  مقدس از اجرای طرح جایزه جهادی 
بانوان به صورت ملی خبر داد.نشســت تخصصی تبیین طرح گفتمــان فاطمی با حضور رییس 
سازمان نشــر آثار و ارزش های مشــارکت زنان در دفاع  مقدس، مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری اصفهان، عضو کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
و نمایندگان دستگاه های اســتان در حوزه بانوان و دفاع مقدس در دفتر تخصصی بانوان آفتاب 
وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان برگزار شــد.بحث و تبادل 
نظر درباره چگونگی برگزاری طــرح جایزه جهادی بانوان در گام دوم انقــالب از جمله محور این 
نشست بود. این جایزه با هدف پاسداشــت مجاهدت ها و خدمات بانوان جهادگر، شناسایی و 
شبکه سازی بانوان جهادگر، استعدادیابی و استعدادپروری و توانمندسازی و توان افزایی بانوان 

برگزار خواهد شد.
رییس سازمان نشر آثار و ارزش های مشــارکت زنان در دفاع  مقدس کشــور در این نشست با 
بیان اینکه از ابعاد گوناگون شــخصیتی و ســیره حضرت زهرا)س( غفلت کرده ایم، درباره طرح 
گفتمان فاطمی بیان کرد: سیره حضرت زهرا)س( و زنان شهید و ایثارگر دفاع مقدس می تواند 
برای جامعه ما هویت بخش و نجات بخش باشــد که در همین راســتا طرح گفتمان فاطمی قرار 
است به منظور تبیین سیره حضرت زهرا)س( در سطح کشور برگزار شود.مریم مجتهدزاده گفت: 
باید تالش کنیم نقش زنان در فرآیند تحقق تمدن نوین اسالمی را محقق کرده و در این زمینه به 
برنامه ریزی و هموار کردن مسیرها بپردازیم.وی همچنین با اشاره به پیشنهاد و ارائه طرح جایزه 
جهادی بانوان در گام دوم انقالب اسالمی برای معرفی بانوان شاخص جهادگر از سوی مسئوالن 
اصفهانی، افزود: امیدوارم نخســتین دوره این جایزه به صورت ملی و همزمان با میالد حضرت 

زهرا)س( برگزار شود.
 رییس ســازمان نشر آثار و ارزش های مشــارکت زنان در دفاع  مقدس با اشــاره به دغدغه های
  زنان ایثارگــر ادامــه داد: آمادگی داریــم طرح پیشــنهادی در حوزه بیمــه زنــان ایثارگر را به

  نماینــدگان مجلــس ارائــه دهیم تا مــورد بررســی و تصویــب قــرار گیرد.همچنیــن عضو 
 کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــورای اســالمی شــهر اصفهان در این نشســت 
 ابراز امیــدواری کرد هر شــخص در هر جایگاهــی که قــرار دارد بتواند با اقدامــات خود قدمی

 در راه پاسداشت شهدا بردارد.
فرزانه کالهدوزان افزود: متاســفانه فرهنگ ایثار، فداکاری و خدمت رســانی به دیگران در نسل 
جدید نسبت به نسل گذشــته کمتر شده و خودمحوری در فرهنگ ما ریشــه دوانده است و باید 
برای احیای فرهنگ ایثار تالش کنیم تا نسل جدید نیز لذت و شیرینی آن را لمس کند.وی ادامه 
داد: شهر و اســتان اصفهان با وجود تمام ظرفیت های مثبت، با مشکالت فراوانی مواجه است. 
اصفهان دیگر کشــش توســعه صنایع را ندارد و باید به جای قطب صنعتی و اقتصادی به قطب 
گردشگری تبدیل شود. در این راستا گلستان شهدا و تخت فوالد اصفهان می توانند ظرفیت خوبی 
برای گردشگری ایثار و شــهادت باشند و زندگی شــهدا و بزرگان مدفون در آنها برای گردشگران 
جذاب است. شورای شهر اصفهان نیز از توسعه گردشــگری ایثار و شهادت حمایت خواهد کرد.

در ادامه، معاون امور استان های سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس با 
بیان اینکه نقش زنان در دفاع مقدس مغفول مانده است، بیان کرد: از زمانی که سواد خواندن و 
نوشتن پیدا کردم به مطالعه سیره معصومین)ع( و زنان صدر اسالم پرداختم که ثمره آن بهره مند 
شــدن از روحیه جهادی بود. با شروع جنگ و در ۱۵ ســالگی به عنوان امدادگر به کردستان رفتم 
که با وجود منافقان و کومله، هر لحظه امکان شــهادت، جانبازی یا اســارت من وجود داشت در 
حالی که چهار عضو دیگر خانواده من نیز در جبهه حضور داشتند.شــهناز اشکیان تاکید کرد: برای 
 تربیت نســل جهادی باید از کودکی به فرزندان خود آموزش دهیم تا از تهاجم فرهنگی دشــمن

 در امان باشند.

وز عکس ر

سوال روزگزارش

ماجرای خالی بودن 
مخزن ماشین آتش نشانی 

بوئین میاندشت چه بود؟
طی روزهای گذشته کلیپی در فضای مجازی 
منتشر شــد که در آن اعالم شده بود ماشین 
آتش نشــانی شــهرداری بوئین میاندشت 
بدون داشــتن آب کافی برای اطفای حریق 
به محل حادثه اعزام شده است.محمدرضا 
توسلی با اشاره به انتشــار کلیپی در فضای 
مجازی مبنی بر خالی بودن مخزن دستگاه 
آتش نشــانی برای اطفای حریــق یک باب 
مغازه ابزار فروشی در شهر بوئین میاندشت، 
اظهار کرد: پس از  اعالم حادثه یک دستگاه 
خودروی آتش نشــانی شــهرداری به محل 
اعزام می شــود؛ اما  فشــار جمعیت موجب 
پاره شدن شــیلنگ خودرو  و  نرسیدن  مواد 
اطفای حریــق به داخل مغازه می شــود که 
با اعزام خودروی کمکــی و  تالش ماموران 
آتش نشــانی ســرانجام حریق اطفا شــد. 
فرماندار بوئین میاندشت با تکذیب خبری در 
فضای مجازی مبنی بر اعزام دستگاه اطفای 
حریق آتش نشانی پس از گذشت ۴۵دقیقه 
از آتش سوزی به محل حادثه، گفت: حادثه 
ســاعت ۶:۱۵ دقیقه به واحد آتش نشــانی  
اعالم و رأس ســاعت ۶:۲۱ دقیقه ماموران 
آتش نشانی با یک دستگاه خودرو در محل 
حادثه حاضر  بودند یعنی  تنها شش دقیقه 

طول کشیده است.
توســلی گفت: آتش ســوزی در مغازه ابزار 
فروشــی به دلیل وجود بیــش از حد مواد 
اشــتعال زا مانند  رنگ و تینر در مغازه  اتفاق 
افتاده اســت.احمد عبدالهی نیز در این باره 
اظهار کــرد: پس از اعالم حریــق مغازه ابزار 
فروشی به سامانه ۱۲۵  ماموران آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری بویین میاندشت 
بالفاصله در مــدت زمان ۶ دقیقــه به محل 
حادثه رسیدند.شــهردار بویین میاندشــت  
افزود: فشــار جمعیت کمک کننــده به مهار 
حریق موجب کنده شدن شیلنگ خودروی 
آتش نشانی شــد؛ اما تا رســیدن دستگاه 
خودروی کمکی ۱۶ کپســول آتش نشــانی 

استفاده شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از پلمب ۸ باب منزل مسکونی که به محل توزیع و مصرف مواد مخدر تبدیل شده بودند، خبر داد. سرهنگ حمیدرضا اکبری  بیان داشت: 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در راستای برخورد قاطعانه با خرده فروشان مواد مخدر با اشرافیت و هوشمندی باالی خود، انجام تحقیقات میدانی و به 
کارگیری یک سری اقدامات پلیسی چندین محل توزیع و مصرف مواد مخدر را در ۲ نقطه از مناطق حاشیه ای شهرستان اصفهان شناسایی کردند.وی افزود: ماموران پس 
از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی به مناطق مذکور اعزام و طی عملیاتی ویژه و ضربتی با حکم مقام قضایی نسبت به پلمب ۸ باب منزل مسکونی که به 
محل توزیع و مصرف مواد افیونی بدل شده بودند، اقدام کردند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ازدستگیری تعدادی از خرده فروشان مواد مخدر و تحویل آنها به مرجع 
قضای خبر داد و گفت: پاک سازی محالت از لوث وجود فروشندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر در دستور کار جدی تمامی کالنتری ها و پاسگاه های این فرماندهی 

قرار دارد و در این راستا از شهروندان می خواهیم هرگونه اطالعاتی در این زمینه را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

پلمب 8 محل توزیع و مصرف مواد مخدر در اصفهان 



تیم ملی کشتی آزاد در بهمن ماه عازم ینگه دنیا می شود.حسن یزدانی یکی از بهترین و بنام ترین کشتی گیران تاریخ ایران محسوب می شود. او نه تنها در ایران 
که در دنیا هم محبوبیت دارد.یزدانی  در آمریکا هم به دلیل شکست تیلور تبدیل به چهره معروفی شــده است. بهمن ماه امسال قرار است تیم ملی کشتی آزاد 
ایران به مصاف آمریکا برود. اتفاقا مسئوالن فدراسیون کشتی آمریکا تاکید دارند حســن یزدانی هم در این سفر باشد تا باردیگر با تیلور رودررو شود. مدیر فنی 
تیم های ملی کشتی آزاد در این باره می گوید: »به هر حال حسن کشتی گیری محبوب و مطرح است ولی آمریکایی ها نمی توانند بگویند چه کسی باشد و چه 
کسی نباشد. احتماال ما با تیم کامل می رویم ولی باز مربیان باید در این باره تصمیم گیری کنند.«محسن کاوه  اضافه می کند: »ما ابهت کشتی خود را در رقابت 
های جهانی اسلو نشان دادیم. بعد از این رقابت ها خیلی ها تقاضا دارند تا به ایران بیایند و با ما بازی یا تمرین داشته باشند. درباره سفر به آمریکا هم باید بگویم 

مربیان تیم ملی خودشان می دانند چه تیمی را ببرند.« 

تاکید آمریکایی ها به سفر »حسن یزدانی« به این کشور
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»کی روش« درخواست لیورپول را نمی پذیرد
اردوی آماده سازی تیم ملی مصر جهت انجام دو بازی حساس برابر آنگوال و گابون به زودی آغاز 
خواهد شد.شاگردان کارلوس کی روش روزهای 12 و 16 نوامبر 21 و 25 آبان دو مسابقه حساس 
مرحله انتخابی جام جهانی را در هفته های پنجم و ششم این مرحله برگزار خواهند کرد.به نوشته 
رسانه های مصری، کارلوس کی روش در این اردو نشست ویژه ای با محمد صالح ستاره باشگاه 
لیورپول در خصوص درخواست این باشگاه برای استفاده از این بازیکن تا روز سوم ژانویه برگزار 

می کند.
کی روش با درخواست لیورپول مخالف است و در این نشست به ستاره تیم ملی مصر اعالم می 
کند که باید طبق برنامه  قبل از آغاز مســابقات جام ملت های آفریقا که از نهم ژانویه در کامرون 
آغاز خواهد شد، به اردوی تیم ملی کشورش ملحق شود و نمی تواند طبق خواسته لیورپولی ها با 
تاخیر خودش را به تمرینات برســاند.این در حالی است که باشگاه لیورپول به فدراسیون فوتبال 
مصر اعالم کرده تا سوم ژانویه به حضور صالح نیاز دارد و پس از این تاریخ، ملی پوش مصری می 

تواند به جمع شاگردان کی روش اضافه شود.

جانشین »آگوئرو« از لیگ چین می آید؟
ســدریک باکامبو، دوباره مورد توجه بارســلونا قرار گرفته است.بارســلونا در نظر دارد که پس از 
مصدومیت آگوئرو، خط حمله اش را تقویت کند و مهاجم کنگویی گزینه ایده آلی است. باکامبو 
در حال حاضر با تیم گــوان پکن قرارداد دارد؛ اما در روز اول ژانویه بــا اتمام قراردادش به بازیکن 
آزاد تبدیل خواهد شد.بارسلونا در تابستان گذشته نیز شرایط جذب باکامبو را دنبال می کرد ولی 
باشگاه چینی مخالفت کرد و حاضر به انتقال رایگان وی نشــد و در نهایت مدیران بارسا به سراغ 
لوک دی یونگ رفتند. حاال به نظر می رسد که این انتقال بسیار محتمل است.این سومین باری 
است که بارسلونا شــرایط خرید باکامبو را دنبال می کند. در پایان فصل 20-2019 نیز باکامبو به 
گزینه ای برای جانشینی سوارز تبدیل شده و انتقال وی تقریبا نهایی شده بود. قرار بود که باکامبو 
از چین به بارسلونا سفر کند؛ اما در آخرین لحظه بارسا انتقال را منتفی کرد.باکامبو، تجربه حضور 
در اللیگا بین ســال های 2015 تا 2018 را دارد. او در باشــگاه ویارئال 105 بازی داشت که 47 گل 
ثبت کرد. این بازیکن در باشگاه گوان پکن در 87 بازی 58 گل داشته و میانگین 0.67 گل در هر 

بازی را ثبت کرده است.

دندان عقل، بالی جان هافبک جوان آبی ها
فهرست بازیکنان مدنظر گرت ساوت گیت برای حضور در دو بازی آخر مرحله انتخابی جام جهانی 
2022 قطر اعالم شد و نام میســون مونت نیز در این فهرست به چشــم می خورد؛ اما شاید این 

بازیکن نتواند در اردوی تیم ملی انگلیس حاضر شود.
توماس توخل در کنفرانس خبری خود تایید کرد که مونت در فهرست چلسی  حضور دارد اما هنوز 
صددرصد آماده نیست و شاید دیرتر از موعد مقرر نیز به اردوی تیم ملی انگلیس اضافه شود.این 
سرمربی آلمانی درباره شــرایط هافبک جوان تیمش گفت:» شرایط میسون کمی عجیب است. 
او مریض بود. دردی که از ناحیه دندان عقل داشــت باعث شد که او بیمار شود چون عفونت کرده 
بود. میسون روز پنجشــنبه به تمرینات برگشت اما وزن از دســت داده چون در طول این مدت 
نتوانسته درست غذا بخورد و تحت درمان نیز بوده اســت. «او در ادامه اضافه کرد:» باید ببینیم 
که شــرایط چطور پیش می رود. او در فهرســت تیم قرار دارد ؛ اما ما باید منتظر واکنش بدنش 
باشــیم چون به نظر می رســد که او نیاز به انجام درمانی جدی دارد. اگر همــه چیز خوب پیش 
برود، انتظار می رود که او بتواند به اردوی تیم ملی ملحق شود. اما  قطعا باید درمانی جدی برای 
 دندان عقلش دریافت کند. بنابراین ممکن اســت کمی دیرتر به تیم ملی برســد یا شاید نتواند 

در اردو حاضر شود.«

به بهانه بازگشت »مغزمتفکر« به بارسلونا؛ این بار در قامت سرمربی

به خانه ات خوش آمدی ستاره!

... و »مهنــدس«  پریا پارسادوست
باالخره بــه خانه 
خودش برگشت. این فراق 6 ساله سرانجام تمام 
شــد تا مغزمتفکِر آبی اناری ها این بار در قامت 
سرمربی دوباره پا به »نیوکمپ« بگذارد آن هم در 
حالی که میلیون ها هوادار بارســلونا در سرتاسر 
جهان با شور و شــوقی وصف ناشدنی در انتظار 
بازگشــت او به خانه اش بودند؛ به جایی که 17 
سال خاطره و تاریخ سازی را در زمینش به جای 
گذاشــته بود و از روزی که رفت، اصال قرار همین 

بود که حتما یک روز دوباره برگردد.
و حاال او دوباره برگشته است تا شاید به روزهای 
سیاه بارسا پایان بدهد. قدمش برای آبی اناری 
ها همیشه خوب بود و خوش یمن. حضورش در 
زمین همیشه متضمن اتفاق های شیرین می شد 
و حاال شیرین ترین اتفاق همین حضور دوباره او 
در جایی اســت که به آن تعلق دارد؛ بارسلونا. او 

بخشی انکارناپذیر از هویت این باشگاه است. 
سال 200۳ که »فرانک رایکارد« به بارسا آمد هنوز 
کســی »ژاویر هرناندز ای کروز« جوان را 
نمی شناخت؛ اما دو سال قهرمانی پیاپی 
آبی اناری ها در اللیــگا در 2005-2004 
و 2005-2006 باعث شــد تا نام ژاوی 
هم به عنوان یک بازیساز باهوش بر 
سر زبان ها بیفتد. اگرچه آن روزها 
رونالدینیو، چهره بزرگ بارســایی 
ها بود؛ اما کســی نمی توانست 
ژاوی و پاس هایــش را نادیده 
بگیرد. پاس های تودل برویی 
کــه خیلــی زود او را به مقام 
»مغزمتفکر« بارسلونا رساند. 
در بارسلونا هم روزهای خوش 
داشــت و هم ناخوش. فصل 
2007-2008 کــه رایکارد هم 
از بارسا جداشــد، خیلی برای 
ژاوی، اســپانیا و بارسا  خوب 
پیــش نرفت؛ اما ایــن دوران 
خیلی طول نکشــید. او در یورو 
2008 با پاس هــای دیدنی اش 
غوغا به پا کرد. پاس گل او به تورس 
در دیدار فینال مقابــل آلمان نه تنها 
باعث شــد که ماتادورها پس از چند 

دهه دوباره قهرمان اروپا شوند بلکه او هم به عنوان 
بهترین بازیکن تورنمنت انتخاب شد.

و سال های پس از آن که ترکیب ژاوی-اینیستا در 
بارسا غوغا می کرد. همان سال هایی که همه جا 
سخن از تیکی تاکا بود. فلسفه جدیدی در فوتبال 
به پا شده بود که قلب تپنده اش، پاس های ژاوی 
بود. قدرت او در جریان بخشــی به بازی، پاس 
های زیاد و دقیقش او را به هافبکی بی بدیل نه 
تنها در این دوره بلکه حتی به عقیده خیلی ها به 
بهترین هافبک میانی تمام دوران تبدیل کرده بود. 
در واقع نبض تیم های بارسا و اسپانیا تا مدت ها 
با موتور پاس هــای ژاوی می زد. خودش زمانی 
گفته بود »آن کسی که توپ را در اختیار دارد آقای 
میدان اســت« و او »آقای میدان« ِ بارسلونا بود 
حتی اگر سال ها زیر سایه سنگین سوپر ستاره 
 هایی مثــل رونالدینیو یا مســی آن قدر که باید

 دیده نشد. 
نســل طالیی ماتادورها و آبی اناری ها زیرسایه 
قدرت بازیســازی و پاســکاری »ژاوی« و البته 
»اینیســتا« کاری کردند کارســتان. دنیا محو و 
غرق تیکی تاکای بارســلونا شده بود و کیف می 
کرد؛ اما هر اوجی یک فرودی هم دارد و به ویژه 
پس از یورو 2012 انگار کــه ژاوی هم از این همه 
در اوج بودن ارضا شده بود. کم کم روزهای افول 
ماتادورها فرارســید و ژاوی هم همــان اعجوبه 
همیشــگی نبود و در نهایــت 2014 از تیم ملی و 
در 2015 بارسا خداحافظی کرد هرچند تا آخرین 
روزهای حضورش در بارسلونا، هنوز هم »امید« 

آبی اناری ها بود.
 ستاره فوق العاده محبوب برای احیای تیمی که 
فوق العاده دوستش دارد، برگشته است. بارسلونا 
در رده نهم اللیگا حضور دارد. چندین سال حضور  
روی نیمکت مربیگری الســد و کسب موفقیت 
های فراوان این تیم، باعث شده تا کسی فکرنکند 
او »بی تجربه« است. ژاوی همه فاکتورهای الزم 
برای نشستن روی نیمکت بارسا را دارد و نه تنها 
هم تیمی ها و هواداران بارسا در اسپانیا که میلیون 
ها هوادار این تیم در سرتاســر دنیــا بی صبرانه 
منتظر دیدن دوباره ستاره جذاب و محبوب شان 
در نیوکمپ، این بار در قامت »آقای ســرمربی« 
هستند با این پیام که » به خانه ات خوش آمدی 

ژاوی عزیز«.  

خبر روز

چرا بازی لبنان – ایران بدون تماشاگر برگزار می شود؟ 
بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال لبنان ،دیدار این تیم با ایران در روز 20 آبان بدون حضور تماشاگر 
برگزار می شود. این در حالی است که لبنانی ها در تالش بودند این بازی با حضور تماشاگر برگزار 
شود. حتی لبنانی ها به این موضوع معترض شدند. خیلی ها دوست دارند بدانند چرا این دیدار 
بدون حضور تماشاگر برگزار می شود در حالی که تاکید فیفا به بازگشت تماشاگران به استادیوم 
هاســت. هاشــم حیدر، رییس فدراســیون فوتبال لبنان در این خصوص به روزنامه النهار می 
گوید:»ما همه تالش خودمان را برای تغییر این تصمیم انجام دادیم و با مسئوالن مربوطه مذاکره 
کردیم. ضمانت های الزم در خصوص موضوعات امنیتی را ارائه دادیم اما این تصمیمی است که 
از جانب فیفا و AFC گرفته شده و توضیحات کافی در این خصوص به ما ارائه داده نشد در حالی 
که مذاکرات انجام شده نیز سودی نداشت.موضع فدراسیون لبنان از ابتدا مشخص بوده و تمامی 
تالش ها را به کار بستیم تا دو بازی خانگی پیش رو با حضور تماشاگران در صیدا برگزار شود. این 
تصمیم از جانب فیفا و AFC گرفته شده و با وجود همه تالش هایی که انجام شد حاضر به تغییر 
عقیده در این خصوص نشدند. تمامی تالش های ما بی نتیجه بود در حالی که سعی کردیم ابعاد 
مثبت حضور تماشاگران و عالقه فوتبال دوســتان لبنانی به تماشای این بازی و تشویق تیم ملی 
کشورشان را منتقل کنیم؛ اما به این موارد هم توجهی نکردند و در نهایت نتوانستیم نظر فدراسیون 

جهانی را تغییر بدهیم.«

رونوشت »میثاقیان« از دست »مهاجری« 
اکبر میثاقیان این روزها یک مهره دســت راســت خودش دارد که برای فوتبال مشهد شناخته 
شده است.او که پیش از این ســابقه همکاری با بهتاش، پســر کوچکش را در تیم های مختلف 
داشت، حاال فرزند ارشد خانواده، بهزاد میثاقیان را کنار خودش آورده و از کمک های او استفاده 
می کند.بهزاد در حواشی تغییر و تحوالت کادرفنی در آرام کردن فضا نقش موثری داشت و مدام 
کنار پدرش دیده می شــد و حاال با حضورش روی سکوهای ورزشــگاه انقالب کرج و حضور در 
عکس های یادگاری کادرفنی شــهرخودرو، می شــود گفت میثاقیان روی پسر بزرگش حساب 

ویژه ای باز کرده است. 
بهزاد میثاقیان، مدیر مدرســه فوتبال اکبر در مشهد اســت و از فضای فوتبالی دور نیست و البته 
به واسطه پدرش، در بین فوتبالی های مشهد، شناخته شده اســت.رضا مهاجری هم در ابتدای 
کارش در سیاه جامگان، پسر بزرگش عماد را به عنوان مربی بدنساز به کادرش اضافه کرد و گرچه 
بعدها راه پدر و پسر از هم جدا شــد و عماد به تراکتور و مس رفسنجان رفت؛ اما امسال مهاجری 
او را به شهرخودرو برد و االن هم در غیاب پدر، کار بدنسازی شاگردان میثاقیان را انجام می دهد.

درخشش ادامه دار مهاجم سابق استقالل در پیکان
محمدحسین فالح، مهاجم جوان استقالل که فصل گذشته در سه بازی با هدایت محمود فکری 
برای دقایقی برای آبی پوشــان به میدان رفت، در لیگ بیســت و یکم مورد قبول فرهاد مجیدی 
قرار نگرفت و در فهرســت خروجی آبی ها در بازار نقل و انتقاالتی تابستانی جای گرفت تا از جمع 
بازیکنان استقالل خارج شــود.فالح با جدایی از اســتقالل و پیوســتن به پیکان، در بازی های 
پیش فصــل آمادگی های باالی خود را نشــان داد و اتفاقا بــا پیراهن پیکان در دیدار دوســتانه 
پیش فصل توانســت به اســتقالل هم گل بزند؛ این مهاجم جــوان در آغاز لیگ بیســت و یکم 
هم توانســته به خوبی اعتماد مجتبی حســینی را جلب کند و حاال در پایان هفته چهارم کارنامه 
جالب توجهی را از خود به جای گذاشته است.مهاجم جوان پیکان که برخالف روزهای حضورش 
در استقالل توانسته جایگاه خوبی در ترکیب خودروســازان پیدا کند، در روز پیروزی 2 گله پیکان 
مقابل هوادار، توانست زننده یکی از گل های برتری تیمش باشد و روز جمعه هم در جریان کام بک 

زیبای شاگردان مجتبی حسینی نقش آفرین بود.

مستطیل سبز

 لیگ یک در شروع کار
 زیر بار انتقادات به داوری 

پس از برگزاری بازی های هفته ســوم لیگ 
دسته اول، خیبرخرم آباد توانسته با 9 امتیاز 
صدرنشین شــود و تیم ملوان با 7 امتیاز در 
رتبه دوم قرار گرفته و ســه تیم خوشه طالیی 
ساوه، قشقایی شیراز و شهرداری همدان هم 
6 امتیازی هســتند و رتبه های سوم تا پنجم 
جدول مســابقات را به خودشان اختصاص 
داده اند.در شــرایطی که هنوز تنور مسابقات 
داغ نشده و شــکل تیم های باالیی و پایینی 
و همینطور میانی جدول مشــخص نشــده 
و آرایش درســتی بــه خود نگرفته، شــاهد 
اعتراض های شدیدی از سوی برخی مربیان 
نســبت به عملکرد داوران بوده ایم. در هفته 
سوم ســهراب بختیاری زاده ســرمربی تیم 
فوتبال استقالل خوزستان  و مهدی رجب زاده، 
ســرمربی تیــم فوتبال قشــقایی شــیراز 
اعتراض های تندی نسبت به عملکرد داوری 
داشــتند.مهدی رجب زاده در پایــان دیدار 
تیمش برابر ملوان کــه با پنالتی دقیقه 96 به 
سود شاگردان مازیار زارع در استادیوم سردار 
جنگل رشت به پایان رســید، اینطور در مورد 
قضاوت داور مهدی جبرییلی داور مســابقه 
صحبت کرد:» من تازه آمده ام و نمی خواهم در 
مورد داوری صحبت کنم ولی متاسفانه فوتبال 
ما اسیر اشتباهات داوری است. فکر می کنم 
بازیکن حریف خیلی تابلو خودش را انداخت 
روی زمین و یک پنالتی برای شــان گرفت«. 
یکی دیگر از اعتراضات قابل توجه داوری در 
خرم آباد رقم خورد و سهراب بختیاری زاده که 
تیمش با نتیجه 2 بر  یک بازی را مقابل خیبر 
واگذار کرده بود و حامــد رنجبر صولتی، داور 
مسابقه پنالتی ای که برای استقالل خوزستان 
گرفته بود را مردود اعالم کرد، اینطور در مورد 
قضاوت او صحبت کرد:»  تیم ما در این دیدار 
به اندازه خیبر شانس گل داشت اما قضاوت 
داور، بــازی را تحت تاثیر قرار داد. لرســتان 
ظرفیت فوتبالی بسیار خوبی دارد، ولی داور 
در سوت زدن و قضاوت شک داشت و روزی 
که من بیش از همه اشتباه کردم، داور پنالتی 

را هم از ما گرفت.« 

فوتبال جهان

وز عکس ر

تجلیل از داور 
اصفهانی پیش از 

دربی اصفهان
پیش از دربی اصفهــان از امید 
سعیدفر، داور اصفهانی که با 2۳ 
سال قضاوت در فوتبال کشور از 
دنیای داوری خداحافظی کرده با 
حضور خداد افشاریان و جمعی 
از مسئوالن باشــگاه سپاهان، 
ذوب آهــن و هیئــت فوتبــال 

اصفهان تقدیر به عمل آمد.

رییس اسبق کمیته  مربیان هنری ژیمناستیک  در 
خصوص وضعیت نابسامان و بالتکلیفی فدراسیون 
ژیمناستیک اظهار کرد: در حال حاضر همه چیز در 
فدراسیون ژیمناستیک به هم ریخته و مسئوالن باید 
یک تصمیم اساســی برای این رشته بگیرند. چند 
ماه است که زمان ریاست درگاهی به اتمام رسیده؛ 
اما او با وجود همه مشــکالت، اختالفات، خشم و 
عصبانیتی که نســبت به خیلی از اعضای خانواده 
ژیمناستیک نشان داده همچنان بر صندلی ریاست 
تکیه زده است. هیچ فکری هم برای او نمی شود. از 

این روند عجیب در تعجب هستم.
بیژن جوانبخت در ادامه در خصوص آســیب هایی 
که در این شرایط به رشــته ژیمناستیک وارد شده ، 
گفت: آســیب زیادی به مجموعه این رشته رسیده 
اســت. افراد زیادی که ســال ها در ایــن مجموعه 

زحمت کشیده اند اکنون خانه نشــین شده و مورد 
بی مهری قرار گرفته اند. در این فدراسیون کارهای 
خاص انجام شــد. اکنون هم درگاهی رد صالحیت 
شده؛ اما طبق اساسنامه جدید گویا می تواند مجددا 
ثبت نام کند. نمی دانم این چه سیســتمی است و 
این خانم مگر چقدر عالقه مندی به این رشــته دارد 
که با وجود نارضایتی اکثر خانواده ژیمناستیک باز 
هم فدراســیون را رها نمی کند. وی در پایان گفت: 
امیدوارم درگاهی به تفکرات خصمانه خود نســبت 
به خانواده ژیمناســتیک پایان دهد. او هر کجا که 
می نشیند می گوید 44 سال در این رشته سابقه دارد 
و 10 ســال مربی تیم ملی بوده است! من نمی دانم 
چه زمانی او مربی تیم ملــی بوده که ما نمی دانیم. 
من از او می خواهم شاگردان تیم ملی اش را معرفی 
کند تا ما هم بشناسیم. شاید زمانی عضو تیم ملی 

بوده باشد؛ اما مربی تیم، من یادم نمی آید. از وزیر 
ورزش تقاضا دارم که با توجه به اینکه خاک خورده 
ورزش است، در ورزش زحمت کشیده و استخوان 
خرد کرده نگاه ویژه به این ورزش کند و برنامه ریزی 
درستی برای این رشته  داشته باشد  تا شر مشکالت 

کنونی از سر ژیمناستیک کم شود.

آقای وزیر، لطفا شر مشکالت را از سر ژیمناستیک کم کنید!

عکس: صاحب نیوز
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شهردار اصفهان با آیت ا... جوادی دیدار کرد

علی قاسم زاده ،شهردار اصفهان با حضور در منزل آیت ا... شیخ اسدا... جوادی از اساتید حوزه و دانشگاه 
و شاگرد حاج آقا رحیم ارباب با وی دیدار کرد. این عالم که پدر شهیدان مرتضی و مصطفی جوادی است، 
در این دیدار با بیان اینکه از ابتدای طلبگی به آیت ا... ارباب ارادت داشتم و در مسجدی که ایشان در آن نماز 
می خواندند حضور پیدا می کردم و در همان مسجد هم درس می دادم، اظهار کرد: آیت ا... ارباب به خواندن 
نمازهای طوالنی انس داشتند، جمعه ها که آیت ا... ارباب به این محله می آمدند از شهرهای اطراف اصفهان 
برای نماز به ما می پیوستند به گونه ای که جاده های اطراف بسته می شد. حضور برخی پزشکان هم در نماز 
ایشان قابل تامل بود. این استاد حوزه و دانشگاه که جزو خانواده های چند شهیدی منطقه ۹ است، گفت: 
برخی مسئوالن جهات اسالم و شرع را در برخی اوقات رعایت نمی کنند، اما دعا می کنیم خدا به شما کمک 
کند و کامل مفید باشید. آیت ا... جوادی با اشــاره به زندگی در دوران جمهوری اسالمی اظهار کرد: کمال 
رضایت را داریم که در این زمان زنده ایم چراکه ما در دوره هایی زندگی کرده ایم که جرأت برخی مسائل و 
حرف زدن را نداشتیم، پدر من روحانی بود اما حاضر نبود که این لباس را زمین بگذارد و بارها به این خاطر 
به زندان رفت. شهردار اصفهان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از رهنمودهای آیت ا... جوادی، از همراهی 

ایشان با مردم و مدیریت شهری در حل و فصل امور شهر قدردانی کرد.

گام بلند شورای شهر  برای رفع مشکالت زیست محیطی اصفهان
اعضای  شورای شــهر اصفهان با هدف آشنایی بیشــتر با توانمندی های متخصصان شرکت بهیار صنعت 
سپاهان، از این شــرکت دانش بنیان بازدید کردند. این بازدید پیرو جلســات قبلی مدیران این شرکت در 
کمیسیون های تخصصی اقتصادی و خدمات شهری شورای اسالمی انجام شد.شرکت دانش بنیان بهیار 
صنعت سپاهان با سابقه ۲۰ سال فعالیت و ارائه خدماتی از جمله تولید ماسک و بومی سازی دستگاه هایی 
که نمونه داخلی ندارد، ظرفیت های خود را به منصه ظهور رسانده است.هدف از بازدید اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان از این شرکت آشنایی بیشتر با توانمندی های متخصصان آن بوده که در این بازدید مقرر شد، 
با توجه به طرح های تحقیقاتی در دســت اجرا در حوزه حفاظت از محیط زیست در بخش آب و آالیندگی 
زباله های شهری، با تصویب شورای اسالمی شــهر اصفهان، تفاهم نامه مشترک بین شهرداری اصفهان و 
شرکت دانش بنیان بهیار صنعت به انجام برسد.مدیریت شهری با نگاه بلند مدت و با همت ویژه برای حل 
مسائل زیست محیطی اصفهان که در چارچوب اختیارات شهرداری است، در حوزه تصفیه و شیرین کردن 
آب و نیز فرآیند های نوین مدیریت زباله که تولید ارزش افزوده از زباله های شهری، حفظ محیط زیست و 

درآمد های پایدار شهری را به دنبال دارد با این شرکت تفاهم نامه امضا خواهد کرد.

در صورت تامین منابع مالی؛

کیلومتر چهار تا هفت رینگ چهارم تا سه ماه آینده تکمیل می شود
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی کیلومتر دو و نیم تا چهارم حلقه 
حفاظتی که جزو اولویت های نخست رینگ چهارم بوده با تجهیز کارگاه آغاز شده است.مجید طرفه تابان با 
بیان اینکه کیلومتر چهار تا هفت رینگ توسط سازمان عمران شهرداری در حال اجراست، افزود: در این مسیر 
سه تقاطع غیر همسطح وجود دارد که همه آنها اجرا شده است؛ از یک هفته پیش نیز مسیر ترافیکی برقرار 
شده و خودروها از مسیر موجود به سمت مسیر جدید هدایت شدند و در حال حفاری برای تکمیل زیرگذر 
جاده هستیم.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: زیرگذر قهجاورستان چند ماه قبل 
تکمیل شد که امیدواریم با تامین منابع مالی مورد نیاز تا سه ماه آینده سه کیلومتر مسیر از رینگ )حدفاصل 
 کیلومتر چهار تا هفت( به طور کامل تکمیل و تحویل مردم شــود.طرفه تابان بــا بیان اینکه ۳۷.۵ درصد از 
 کیلومتر دو و نیم تا چهارم مســیر رینگ آزادســازی شــده اســت، ادامه داد: تقاطع غیر همسطح بهاران 
 در این بخش قــرار گرفته که با تکمیــل مطالعات ترافیکی و طراحی اجرا خواهد شــد. این مســیر طبق 
 قرارداد در مدت زمان هشــت ماه اجرا می شــود که امیدواریم بــرای ۶۲.۵ درصد آزادســازی باقی مانده

 مسیر نیز برنامه ریزی الزم انجام شود.

وقتی همچنان با اولین بارندگی شدید، اصفهان را آب می برد و مسئوالن شهری را خواب؛

آماده باش و آزادباش!

فیلــم اخراجی هــای یــک »ده نمکی«،  پریا پارسا
سکانسی داشت که فرمانده، مانور تمرینی 
برای رزمنده ها برگزار می کند و اکبرعبدی)بایرام( و بقیه رفقای او که به اجبار 
ســر از جبهه درآورده اند، از ترس زیر تانک پناه مــی گیرند و بعد فرمانده 
آزادباش می دهــد و می گوید که نمایشــی و تمرینی بــود و اکبر عبدی 

می گوید: »حاال که مارو ترکوندی میگی آزادباش«؟!
این سکانس، حکایت ما و آب گرفتگی های شهری پس از بارندگی های روز 
جمعه در اصفهان و صحبت های آقای شهردار است. علی قاسم زاده دیروز 
گفت که »حجم باالی بارش ها باعــث آب گرفتگی در برخی معابر و ایجاد 
مشکل برای تعدادی از منازل شهروندان شد که با توجه به پیش بینی صورت 
گرفته و آماده باش نیروهای خدمات شهری و آتش نشانی و سرعت عمل 
در رسیدگی به موارد، مشکل رفت و آمد در سطح شهر و آب گرفتگی منازل 
برطرف شد.«حاال که شهروندان اصفهانی ســاعت ها از بابت آب گرفتگی 
معابر شــهری و کوچه و خیابان ها و اتوبان های اصفهان متضرر شدند و 
خسارت دیدند، صحبت از »مدیریت شهری« و »آماده باش« می شود! 
این سخن شــهردار در حالی مطرح شد که حداقل تا ســاعت ها پس از 
بارندگی در شبکه های اجتماعی، تصاویری که شهروندان و خبرنگاران در 
این شبکه ها منتشر می  کردند، نشان می داد مشکل آب گرفتگی هنوز حل 
نشده است.  اینکه شهردار در مصاحبه خود اعالم می کند »به نظر می رسد 
شدت بارش های جمعه طی چند سال اخیر بی سابقه بوده است« احتماال 

نشان از این دارد که مسئوالن باز هم »غافلگیر شده اند!« 
و ایــن غافل گیری در شــرایطی رخ داده که از هفته گذشــته مســئوالن 
هواشناسی اســتان خبر از بارندگی های شدید در روزهای پایانی هفته در 
استان داده بودند و جالب تر اینکه ۲8 مهرماه، معاون خدمات شهری شهردار 
گفته بود : »آمادگی و مقابله با وقوع احتمالی ســیالب و انجام اقدامات 
الزم در خصــوص آب گرفتگی و روان آب ها از جمله مــوارد قابل اهمیت و 
مورد توجه مدیریت شهری بوده اســت... پیرو انتشار برخی از اخبار مبنی 
بر احتمال شروع بارش های پاییزی در سراسر کشور و همچنین آمادگی در 
مقابل حوادث، اقدامات مناسبی توسط شهرداری اصفهان برنامه ریزی و 
اجرایی شده است.«این آماده باش و اقدامات الزم و اقدامات مناسب اما 
حداقل در ساعات ابتدایی بارندگی، نمود عینی و عیان نداشت! شهر تقریبا 
قفل شده بود و معابر را آب برده بود و فاضالب ها پس زده بود، با این حال 
شهردار می گوید تا ســاعت 14 روز جمعه تقریبا تمام مشکالت مربوط به 

آب گرفتگی حل شد. 
معاون خدمات شــهری شهرداری هم کمی قبل از ســاعت 14 روز جمعه 
در مصاحبه ای اعالم کرد: »تمامی اکیپ های خدمات شــهری در مناطق 
مختلف شــهرداری از دو روز پیش به حالت آماده باش درآمده و با انجام 
برنامه های پیشگیرانه در صدد رفع آب گرفتگی ها هستند« و البته اشاره کرد 
که همچنان در بزرگراه شهید خرازی مشــکل دبی ورودی آب وجود دارد. 
بقایی این را هم گفته که آب گرفتگی معابر یکی از چالش های تکراری طی 

سالیان گذشته اصفهان بوده و برای رفع این معضل به بررسی نقاط مستعد 
این مشکل و اصالح زیرساخت ها نیاز داریم.اما مدیرعامل سازمان آتش 
نشانی نیز همان زمان)کمی قبل از ســاعت 14( از ۷۰۰ مورد امداد خواهی 
جهت رفع آب گرفتگی منازل به سازمان آتش نشانی اصفهان خبرداده و گفته 

که تاکنون تنها بیش از ۲۰۰ مورد آن رفع شده است.
در کنار مشکل آب گرفتگی معابر و ترافیک شدید، پس زدگی فاضالب ها 
هم مشکل دیگری بود که بارندگی های روز جمعه در اصفهان ایجاد کرد. در 
همین باره »مهرداد خورسندی« روابط عمومی شرکت آبفا در گفت وگو با 
ایسنا اعالم کرد که حدود 4۶4 حادثه به شرکت آبفا اعالم شد که از این تعداد 
۳۷۲ حادثه مربوط به پس زدگی فاضالب بود کــه به حدود ۲18 مورد آن 
رسیدگی شد.خورسندی درباره پس زدگی فاضالب در خیابان های مختلف 
شهر هم توضیح داد: »زمانی که حجم زیادی باران وارد شبکه فاضالب می 
شود به دلیل اینکه در این شبکه فضایی برای روان آب ها طراحی نشده و 
تنها برای جمع آوری فاضالب منازل مسکونی، واحدهای تجاری و ... است، 
بنابراین آب باران از طریق برداشتن دریچه های چاه فاضالب و نبود چاه جمع 
آوری باران در بسیاری از خانه ها، وارد شبکه فاضالب می شود. با توجه به 
اینکه اکثر لوله های فاضالب بتنی است، بنابراین زمانی که آب با فشار وارد 
شبکه فاضالب می شود این شبکه با ریزش دچار گرفتگی می شود...«و 
خالصه مشکالت یکی دوتا نبود و این باعث شــد تا در نهایت رحمت خدا 

تبدیل به »نقمت« هم شود! 
آب گرفتگی پل ها )به عنوان مثال پل غدیر، رینگ و ...( هم ثابت می کرد 
احتماال مدیران شهری حواس شان به »الیروبی« هم نبوده است! موضوعی 
که یکی از شهروندان در کامنتی که پای پست یکی از اعضای اسبق شورای 
شهر اصفهان گذاشته بود، مطرح شــد و این عضو سابق شورا هم در پاسخ 
نوشت: »پس دوستان زحمت الیروبی را نکشیدند چون تجهیزات دفع آب 
هست.« دوســتان البته درباره هدررفتن این همه روان آب های ناشی از 
بارش های جوی هم حرفی نمی زنند. روان آب هایی که نقش موثری برای 
تغذيه سفره های آب زيرزمينی، كاهش فرونشست زمين، رفع خشكسالی 
و تامين آب فضای سبز دارد كه از قضا در این شرایط به شدت برای اصفهان 
ضروری و حیاتی است. آب های سطحی حاصل از باران باید به رودخانه ، 
جوی و چاه های جذبی که شــهرداری احداث می کند، سرازیر شوند و این 
فرآیند اگر به درستی اعمال شود نه تنها آسیبی به تاسیسات فاضالب شهری 
وارد نمی شود، بلکه تبعات زیست محیطی را هم به حداقل می رساند، اما 
همچنان و حتی حاال که اصفهان با بحران بی آبی و خشکسالی و فرونشست 
زمین دست و پنجه نرم می کند، مکانیزم درستی برای هدایت روان آب ها در 

شهر ایجاد نشده و نمی بینیم!
مشکالت شهر را گویا فقط مردم باید حل کنند. مدیرکل روابط عمومی آب 
منطقه ای اصفهان گفته که حتی بارش های چند روز گذشــته هم باعث 
نشده حجم آب پشــت ســد زاینده رود تغییر کند و مردم باید در مصرف 
آب صرفه جویی کنند. مردم باید صرفه جویی کنند چون مسئوالن شهری 
 کماکان مشغول دید و بازدید هستند و اگر هم مشکلی پیش آمد، ما باید

 علی الحساب پناه بگیریم تا رفع خطر شود و بعد آزادباش بدهند!

تیم های ســرای کتابخوانی، اصفهــان الین و اتاق 
قرمز پس از ارزیابــی هیئت داوران بــه عنوان تیم 
های برتر نخســتین رویداد کارآفرینی نوجوان کارآ 
معرفی شدند.رویداد کارآفرینی نوجوان کارآ از تیرماه 
امسال به شــکل متمرکز و با برگزاری جلسات اتاق 
فکر با حضور رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی، مسئول خانه جوان، مسئول خانه 
نوجوان و مدیر عامل مرکز نوآفرینان امین، با هدف 
کارآفرین پــروری نوجوانان و والدین و افزایـــش 
آگاهی و مهارت در حــوزه کارآفرینی آغاز به کار کرد.

به گفته سیدصالح خشــوعی رییس اداره فرهنگی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان، پس از اطالع رسانی در تمام مناطق شهری 
به ویژه فرهنگسراها برای شرکت در این رویداد حدود 
۲4۰ نفر از نوجوانان و جوانان ثبت نام اولیه داشتند و 
پس از برگزاری پیش رویدادهایی با موضوع طراحی 
مســیر شــغلی برای والدین و نوجوانان و ارزیابی 
اولیه به وسیله تست رغبت شناســی شغلی هالند 
برای 1۵۰ نفر، در نهایت 11۰ نوجوان به طور مستمر در 
کارگاه های برنامه توسعه فردی، ترسیم نقشه ذهنی، 
بوم مدل کســب و کار، مسئله شناسی و راه حل یابی 
و نیــز کارگاه های تخصصی صداپیشــگی، طراحی 
و نقاشی، عکاســی، تئاتر و بازیگری، نویسندگی و 
داستان نویسی شرکت کردند. همچنین برای بیش 

از 1۰۰ نفر از والدین کارگاه های تخصصی برگزار شد.
این تالش ها و برگزاری جلســه ایده پردازی رویداد 
نوجوان کارآ در نهایت منجر به ارائه ۲۲ ایده شــد که 
۹ ایده به مرحله تیم ســازی و ورود به مرحله نهایی 
رسیدند. این نوجوانان و جوانان به مدت 1۲۰ ساعت 
در جلسات مشــاوره و منتورینگ تخصصی شرکت 

کرده و بوم مدل کسب و کار خود را تکمیل کردند.
گروه کهکشان صفر و یک پرومینو، گروه ایده نوجوان 
کارآ، گـــروه رســانه آنالین نوجوان) نوبین(، گروه 
ققنوس، گـروه اتاق قـرمز، گروه هاتف، گروه اصفهان 
الین، گروه اپ مجری و گروه سرای کتابخوانی تیم 
های راه یافته به مرحله نهایی بودند که صبح جمعه 
14 آبان در فرصت تعیین شده ایده های کارآفرینانه 
خود را از جنبه هایی چون راه حل، ماموریـت، ارزش 
پیشنهادی، استراتژی ورود به بازار کار، مقایسه با رقبا 
و برآورد بازار در حضور مسئوالن شهری، کارآفرینان 
اصفهانی، هیئت داوران و والدین خود در هنرسرای 

خورشید به معرض قضاوت هیئت داوران گذاشتند.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان با حضور در اختتامیه 

رویداد »نوجــوان کارآ«، گفت: باید ایمان داشــته 
باشیم نوجوانان می توانند با کمک، همراهی و دعای 
خیر والدین و باور داشتن آنها به جایگاه های بزرگی 
برســند.مجتبی شــاه مرادی ضمن تقدیر از حضور 
خانواده ها در این مراســم از والدین خواســت قدر 
نوجوانان خود را بدانند و اظهار داشــت: به واســطه 
فرزندان نوجوان خود شــاهد دنیــای متفاوت آنها 
هستم. دنیای نوجوانان نسل امروز دنیای متفاوتی 
نسبت به نسل گذشته اســت و اجراهای اخیر  این 
موضوع را به خوبی نشــان داد که بیانگــر تفاوت و 
فاصله دیدگاه های نوجوانان با والدین آنهاست.وی 
افزود: باید بــاور کنیم که در زمانــه متفاوتی زندگی 
می کنیم و ایمان داشــته باشیم نوجوانان می توانند 
با کمک، همراهی و دعــای خیر ما والدیــن و باور 
داشتن آنها به جایگاه های بزرگی برسند.وی خطاب 
به نوجوانان حاضر در اختتامیــه رویداد نوجوان کارآ 
تصریح کرد: به عنــوان یکی از مســئوالن فرهنگی 
شــهر اصفهان تمام قد از شــما حمایت خواهم کرد 
و امیــدوارم طرح های خوبی ماننــد »توان هفت« 
به همت شــما در شــهر اصفهان تداوم یابد.معاون 
فرهنگی شهردار اصفهان ادامه داد: تالش می کنیم 
زمینه را برای رشد فرزندان شهر اصفهان فراهم کنیم 
و درخواست من این است که به برخی ناامیدی ها و 
فضاهای یأس آلود توجــه نکنید، چون اصفهان زیبا 
و دوست داشــتنی و ایرانی که قلب همه ما برای آن 
می تپد، به انرژی و توان نوجوانان و جوانان نیاز دارد 
و آینده بسیار روشنی در انتظار اصفهان و ایران است.

شاه مرادی خطاب به مسئوالن شهر و کشور تصریح 
کرد: امروز مســئولیت ما بسیار سنگین تر از گذشته 
است و بسیاری از مهاجرت ها و فضای ناامیدی که 
گاهی بر زندگی فرزندان ما سایه می افکند، ناشی از 
بی تدبیری های ماست. امیدوارم در هر مسئولیتی 
همت کنیم و با اراده جمعی اتفاقــات خوبی را رقم 

بزنیم و تنها کافی اســت که زمینه ها را فراهم آوریم 
و به موفقیت باور داشته باشــیم.در آیین اختتامیه 
ایــن رقابت ها، هیئــت داوران متشــکل از ابراهیم 
زرگران، امیرفربد فرید، محمدحسین اژه ای و محمد 
قطبی پشت میز داوری مستقر شدند و سپس گروه 
های شرکت کننده روی صحنه حضور یافتند که هر 
گروه چهــار دقیقه برای ارائه طرح فرصت داشــتند 
و سه دقیقه نیز به پرســش و پاسخ هیئت داوران و 
پاسخگویی به سواالت آن ها درباره طرح اختصاص 
داشت.در ادامه حجت االسالم محمد قطبی خطاب 
به نوجوانان شــرکت کننده در رویداد گفت: فعالیت 
شــما به طور جدی شروع می شــود و فارغ از بحث 
برگزاری رویــداد، باید برای عملیاتــی کردن برنامه 
هایتان تالش کنید.وی ادامــه داد: به عنوان داور در 
رویدادهای کارآفرینی زیادی در شــهرهای مختلف 
کشور حضور داشته ام؛ اما معتقدم سطح ایده های 
ارائه شده در اصفهان از دیگر شهرها باالتر است که از 
شهرداری اصفهان بابت برگزاری دوره های کارآفرینی 
و توجه ویژه به نوجوانان تشکر می کنم.محمد حسین 
اژه ای، دیگر داور رویداد کارآفرینی نوجوان کارآ ابراز 
امیدواری کرد و افزود: تجربه ای که نوجوانان در طول 
برگزاری این رویداد و با شرکت در دوره های آموزشی 
و فراگرفتن اصول کارآفرینی به دســت می آورند، 
برای آینده آن ها تاثیرگذار خواهد بود.امیرفربد فرید، 
یکی دیگر از داوران این رویداد نیز با بیان اینکه از ارائه 
نوجوانان لذت بردم، یادآور شــد: رشد کارآفرینی در 
جامعه، نیازمند فرهنگ و قانون بوده و خوشــحالم 
که شهرداری اصفهان به این موضوع ورود پیدا کرده 
است.وی تصریح کرد: در قوانین کسب و کار 1۳ معیار 
در نظر گرفته شده که ایران در زمره پایین ترین رده ها 
جای گرفته؛ اما از لحاظ پتانسیل کارآفرینی رتبه نهم 
را دارد و ضروری است که برای استفاده از این حجم 

توانایی برنامه ریزی کالنی انجام گیرد.

نوجوانانی که »کارآ« شدند ؛

 معرفی تیم های برتر رویداد کارآفرینی »نوجوان کارآ«
مدیر عامل سازمان قطار شهری:

توسعه خط یک متروی اصفهان در مرحله مطالعات است
مدیر عامل ســازمان قطار شهری اصفهان گفت: توسعه خط یک و ســه متروی اصفهان در مرحله 

مطالعات است که با تامین منابع مورد نیاز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
محمدرضــا بنکدار هاشــمی با اشــاره 
بــه خطــوط متــروی اصفهــان، اظهار 
کرد: اصفهــان دارای چهــار خط درون 
شــهری مترو اســت؛ خط یک از پایانه 
قــدس در خیابان امام خمینــی آغاز و 
با گــذر از خیابــان کاوه، چهارباغ پایین، 
چهارباغ عباسی، میدان آزادی و خیابان 
هزارجریب، در پایانه صفــه خاتمه پیدا 
می کند؛ این خط دارای ۲1 کیلومتر طول 
و ۲۰ ایستگاه در حال بهره برداری است.

وی افزود: خط دو از ایستگاه دارک در منطقه شمال شرق شهر اصفهان آغاز شده و با طی حدود 1۵ 
کیلومتر و با گذر از میدان قدس و میدان امام علی )ع( به میدان امام )ره( می رسد و با گذر از میدان 
امام حسین )ع( و بزرگراه شهید خرازی به ایستگاه کهندژ می رسد، این خط دارای 1۶ ایستگاه است 
که 1۳ ایستگاه از آن در حال احداث بوده و تا پایان سال عملیات اجرایی سه ایستگاه دیگر نیز شروع 
می شود. مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان تصریح کرد: خط سه از میدان آزادی آغاز و پس 
از طی 8.8 کیلومتر و با گذر از خیابان دانشگاه و بلوار کشــاورز به پل یزد آباد می رسد. در خط چهار 
متروی اصفهان به طول ۵.۵ کیلومتر با چهار ایستگاه که در امتداد خط یک حرکت می کند، از پایانه 
قدس شروع شده و پس از گذر از خیابان امام خمینی و میدان استقالل با طی حدود چهار کیلومتر 
به ایستگاه دانشگاه صنعتی اصفهان می رسد.بنکدار هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه خط یک و سه 
در مرحله مطالعات اســت که با تامین منابع مورد نیاز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. در طرح 
توسعه خط دو نیز با اضافه شدن فاز دو از ایستگاه کهندژ  تا میدان شهدای خمینی شهر، طول خط به 
۲4 کیلومتر می رسد. این چهار خط که یکی از آن ها توسعه خط یک است، بخشی اجرا شده بخشی 
در حال اجرا و بخش دیگری در مرحله  مطالعاتی قرار دارد که با تامین منابع مالی عالوه بر خط دو، 
خطوط سه و چهار نیز را عملیاتی خواهیم کرد.وی ادامه داد: مابقی خطوط برون شهری است مانند 
اصفهان - بهارستان که توسط شهرداری بهارستان و خط اصفهان - شاهین شهر نیز حدود یک سال 
است که توسط شهرداری شاهین شهر در حال اجراست.بنکدار هاشمی خاطرنشان کرد: در نهایت 
تمامی خطوط مانند شبکه به هم متصل می شود و مدیریت بهره برداری خطوط، توسط شرکت مترو 

منطقه اصفهان انجام خواهد شد.

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان منصوب شد
شهردار اصفهان با صدور حکمی »حســن محمدحسینی« را به ســمت مدیر منطقه 11 شهرداری 
اصفهان منصوب کرد.»علی قاســم زاده« در متن حکم خود خطاب به حسن محمدحسینی آورده 
است:»در فصلی نو از حکمروایی شــهری و در آغازین سال های گام دوم انقالب اسالمی با عنایت 
به شناختی که از تخصص و توانمندی های ارزشمند شما دارم، جنابعالی را به سمت »مدیر منطقه 
11 شهرداری اصفهان« منصوب می کنم.در این مسیر از شما می خواهم در افق نگاه و اندیشه رهبر 
حکیم انقالب با نگاهی تحول آفرین و با ارتباط موثر با شهروندان و جلب مشارکت آنان در ارائه خدمت 
صادقانه به مردم همت گمارید تا اصفهان بیش از پیش شهر زندگی باشد.امید است صرفا رضایت 
خداوند متعال را در امور و تصمیم هایتان در نظر بگیرید و با اســتفاده از تجارب همکاران در انجام 

وظایف آن منطقه موفق و پیروز باشید.«

با مسئولان

خبر روزبا مسئولان

مدیرکل ارشاد اصفهان: 

راه اندازی نمایشگاه های 
 فصلی کتاب در دستور 

کار قرار دارد
مدیرکل ارشــاد اســتان اصفهــان پیرامون 
برنامه های اداره کل ارشــاد اسالمی استان 
اصفهان به مناسب ۲۵ آبان ماه، اظهار داشت: 
آبان ماه، مناســبت های بســیار زیادی دارد 
که یکی از آنها هفته کتاب اســت که ۲4 آبان 
آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه دارد. 
دیگر مناســبت، ۲۵ آبان ماه روزی اســت 
که ۳۷۰ شــهید در اصفهان تشییع شد که به 
دنبال آن هســتیم که این روز، به عنوان روز 
ایثار و شهادت اصفهان قرارگیرد.رمضانعلی 
معتمــدی افــزود: برنامه هــای فرهنگی 
و هنری متنوعــی را پیرامون دو مناســبت 
هفته کتــاب و ایثار و شــهادت برنامه ریزی 
کرده ایم. یکی از ظرفیت هایی که امســال به 
ظرفیت های سال گذشته اضافه شده است، 
حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در 
برنامه های این مناسبت هاســت که بتوانیم 
از ظرفیــت کمیســیون فرهنگی بــرای رفع 
مشکالت فرهنگی و تقویت زیرساخت های 
فرهنگــی در اصفهان بهــره گیریم.مدیرکل 
ارشاد اســتان اصفهان، پیرامون تسهیلگری 
فعاالن حوزه نشــر با توجه به مناسبت هفته 
کتاب و کتابخوانــی، بیان کرد: مــا در ابتدا 
به دنبال راه انــدازی نمایشــگاه های کتابی 
که می توانیم در ســطح اســتان به صورت 
فصلی به منظــور تقویت ناشــران برگزاری 
کنیم هستیم، همچنین باید زمان هایی این 
نمایشگاه ها را برگزار کنیم که کتابفروشی های 
ما به مشکل برنخورند بدین معنا که زمان ها 
را به گونــه ای برنامه ریــزی کنیــم کــه هم 
کتابفروشی ها فروش خود را داشته باشند و 
هم نمایشگاه های اثر مورد نظر خود را داشته 
باشند.وی خاطرنشان کرد: دولت دو سامانه 
کارا و ســامد را برای کسانی که مشاغل شان 
در حوزه کرونا آســیب دیده است اختصاص 
داده که می توانند با ثبت نام در این سامانه و 
ثبت درخواست، از تسهیالتی که دولت برای 
این منظور برنامه ریزی کرده، بهره مند شوند.
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عجیب ترین جاهای دیدنی ایران را می شناســید؟ به نظر 
شــما عجیب چه معنایی دارد؟ یعنی چیزی که شــما را به 
تعجب وامی دارد. حاال این تعجــب می تواند از روی زیبایی 
بیش از حد یک مکان باشد یا شاید ویژگی های دیگری مانند 
ترســناک بودن یا بکربودن. قبول دارید؟ شــناخت مناطق 
عجیب ایران برای کســانی که به دنبال مقاصد گردشگری 
خاص هســتند قطعا دل پذیر خواهد بود. افــراد ماجراجو 
دوست دارند به نقاطی سرک بکشند که دارای ویژگی خاص 
و عجیبی است. در این مقاله هم قصد داریم از عجیب ترین 
جاهای دیدنی ایران برای تان بگوییم.در ادامه با مکان هایی 
آشنا می شوید که عجیب به شمار می روند. این عجیب بودن 
در بعضی موارد به خاطر ســاختار طبیعی آنهاســت، گاهی 
به خاطــر اتفاقات عجیــب و در برخی موارد هــم به خاطر 

داستان های ترسناکی که پیرامون شان ساخته شده است.
قبرستان سفیدچاه: اگر اهل دیدن فیلم های وحشتناک 
باشید حتما دیده اید که همیشه یک پای ثابت سکانس های 
این فیلم ها، قبرستان هایی مخوف در شب است. چرا این قدر 
از قبرستان ها می ترسیم؟ واقعا جای ترس و وحشتی وجود 
دارد؟ اگر واقع گرا و به دور از خرافات باشیم که قطعا ترسی از 
قبرستان ها نخواهیم داشت؛ اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
گاهی دچار ترس و وحشت می شــویم.مثال اگر قبرستان 

سفیدچاه را بشناسید، شاید حاضر نباشید که در شب به آنجا 
بروید. این قبرستان که می تواند یکی از عجیب ترین جاهای 
دیدنی ایران باشد در بهشهر مازندران قرار دارد. سنگ قبرهای 
این گورستان به شکل عمودی باالی مزار هر فرد قرار گرفته  و 
روی آنها شــکل ها و حکاکی هایی عجیب دیده می شــود. 
قدمت قبرســتان ســفیدچاه به دوره تیموریان برمی گردد.
 حرف وحدیث ها درباره ســفیدچاه زیاد اســت. مثال برخی

 از ساکنان حوالی این مکان بر این باورند که خاک گورستان 
 طوری اســت کــه مانــع از پوســیدن مرده ها می شــود.

  مطالعــات تاریخــی نیاز اســت تــا متوجه شــویم چرا 
 سبک و سیاق گذاشــتن ســنگ قبر مردگان در این مکان

  به ایــن صورت بــوده و حکاکی هــای روی مزارهــا دقیقا 
چه معنایی داشته اند.

روســتای دوقلوها: دوســت داشــتید که دوقلو به دنیا 
می آمدید؟ شما هم در جامعه دوقلوها جای دارید؟ به نظر ما 
که دوقلوبودن بسیار پدیده جالبی است. فکر کنید که هر روز 
از خواب بیدار شوید و با شخصی عینا شبیه خودتان روبه رو 
باشید یا اگر هم دوقلوی هم سان نیستید، شخصی را ببینید 
که در یک زمان و یک روز و از یک مبدأ با شما پایش را به این 
جهان گذاشته است.احساس جالب و در عین حال عجیبی 
است. حال تصور کنید که به روستایی می روید که بیشتر افراد 

آن را دوقلوها تشــکیل می دهند. اعجاب انگیز است، نه؟ در 
روستایی به نام شهرآباد در ابرکوه یزد، بیشتر بچه هایی که به 
دنیا می آیند، دوقلو هســتند. اگر به کالس های درسی این 
روستا سری بزنید، احســاس می کنید که به دوبینی دچار 
شده اید چون تقریبا پشت هر نیمکتی شاهد دو فرد شبیه به 
هم یا همان دوقلــو هســتید.ازدواج ها در این روســتای 
کم جمعیت بیشتر به شــکل فامیلی اســت و شاید دالیل 
ژنتیکی عاملی برای دوقلوزایی در میان ساکنان روستا باشد. 
کســانی که به این روستا ســر زده اند، معتقدند که در حین 
گشــت وگذار در آن، آدم های تکراری زیادی می بینید. چون 

دوقلوهای هم سان این روستا زیادند. 
جنگل جیغ: یکی دیگر از عجیب ترین جاهای دیدنی ایران 
جنگل جیغ اســت. فکر کنید که بعد از تاریک شــدن هوا و 
خداحافظی خورشــید زیبا با جنگل، صدایی مهیب از جیغ 
موجوداتی ناشــناخته در میان درختان طنین انداز می شود. 
وحشتناک است و از آن بیشتر، بسیار عجیب.این وضعیت 
جنگلی در نزدیکی طرقبه در مشهد است. یعنی خورشید که 
طلوع می کند، صداهایی شبیه جیغ در جنگل می پیچید. این 
جیغ شــبیه صدای حشــرات یا به هم خــوردن برگ های 
درختان، در عبور باد نیســت بلکه جیغی مبهم و ناشناخته 

است که دلیل آن مشخص نیست.

آشپزی

کیک اسکاسکی 
مواد الزم برای تهیه  مرنگ: سفیده  

تخم مرغ4 عدد، شکر سه چهارم پیمانه
 مواد الزم برای کیک:کره یا مارگارین125 گرم، شکر یک دوم پیمانه، زرده  

تخم مرغ4 عدد، آرد یک پیمانه، وانیل کمی، بیکینگ پودر یک قاشق چای خوری
 مواد الزم برای کرم: کره200 گرم، شیرعسلی ساده یک 

قوطی، گردو یک پیمانه  خرد شده، وانیل کمی
روش تهیه: سفیده ها را با میکسر زده و شکر را به تدریج اضافه کنید تا شکر حل شده و سفیده ها کامال 

فرم بگیرند. این مایه را روی دو سینی که با کاغذ پوشانده اید پهن کرده و به مدت 40 دقیقه در فر با دمای 
180 درجه سانتی گراد بپزید. برای درست کردن کیک، کره را به همراه شکر بزنید تا با هم مخلوط شوند 
سپس زرده ها را یکی یکی اضافه کنید. آرد، وانیل و بیکینگ پودر را نیز اضافه کرده و بعد از مخلوط شدن، 
مایه را روی سینی که کاغذ انداخته اید پهن کرده و در فر با دمای 180 درجه  سانتی گراد بپزید و بگذارید 

خنک شود. سپس کره نرم شده را با میکسر بزنید تا نرم و لطیف شود. شیرعسلی را به تدریج 
اضافه کنید تا کرم صافی به دست آید. در آخر وانیل را هم اضافه کنید. برای درست کردن این 

شیرینی یک قسمت از مرنگ را روی صفحه گذاشته با کرم بپوشانید و گردوی خرد 
شده بپاشید. سپس نان پخته را روی گردو ها گذاشته مجددا با کرم پوشانده 

و گردوی خرد شده بپاشید. سپس الیه دوم مرنگ را گذاشته با کرم 
پوشش دهید و با گردوی خرد شده تزیین کنید.

عجیب ترین جا های دیدنی ایران که احتماال نمی شناسید

»ریست« به کره جنوبی می رود پخش فصل جدید »خندوانه« از دوشنبه
 فیلم سینمایی »تعارض« به کارگردانی محمدرضا لطفی و تهیه کنندگی 
سیدامیر سیدزاده که با نام »ریست« راهی جشنواره های خارجی شده 
است، در ادامه حضور بین المللی خود به بیست و یکمین جشنواره 
بین المللی فیلم های روستایی آپوریا در کشور کره جنوبی راه پیدا 
کرد.جشنواره آپوریای کره جنوبی که بیست و یکمین دوره خود را برگزار 
می کند، با هدف حمایت از فیلم سازان و کشف استعدادهای برتر تشکیل 
شده تا ایده های فیلمسازان به دید مخاطبان ملی و بین المللی برسد. 

صفحه رسمی »خندوانه« با اطالعیه ای اعالم کرده است: پیش تولید 
سری هشتم این برنامه با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 
مربوط به کرونا، به تازگی شروع شده و قرار است این برنامه از ساعت 
23 روز 17 آبان و در چهار شب متوالی  پخش شود .درباره جزییات 
فصل جدید »خندوانه« توضیحاتی داده شده است: در فصل هشتم 
»خندوانه« عالوه بر آیتم های ثابت و پرطرفدار، آیتم های جدیدی 
طراحی شده تا تماشاگران این برنامه را سرگرم کند.

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

پایداری جریان گاز و گذر از فصل سرما، با توجه به افزایش مصرف گاز، مستلزم صرفه 
جویی همه اقشار جامعه در مصرف این نعمت بزرگ است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اصفهان، با توجه به سرمای هوا و احتمال اعمال محدودیت مصرف 
گاز در زمستان پیش رو  مدیرعامل این شرکت، گفت: در صورت توجه نکردن مصرف 
کنندگان به صرفه جویی هر چه بیشتر در مصرف گاز، در پاره ای از نقاط سطح استان  
احتمال  اینکه با کمبود گاز مواجه شویم، زیاد است. از این رو هم استانی های عزیز 
باید تا عبور اوج سرما از کشور ضمن صرفه جویی در مصرف گاز، به نکات ایمنی نیز 

توجه کنند. 
مهندس علوی ، استفاده از پوشش مناسب، شیرهای ترموستاتیک، رعایت دمای 
رفاه 18 درجه در زمستان و پوشش مناسب موتورخانه ها و تعمیرات الزم آنها را به 
عنوان بخشی از راه های مصرف بهینه گاز توصیه کرد. وی، بیان داشت: دو جداره و 
عایق کردن در و پنجره ها، نصب پرده های ضخیم و قطور و ... که تغییرات ساختاری 
و اساسی در ساختمان و فضای زندگی ایجاد می کند، راهکارهایی ساده و کوتاه برای 
کاهش مصرف است و البته راه های فوری و ســاده تری هم هست که در ادامه به 

برخی از آنها  اشاره می شود:

کمی بیشتر لباس بپوشید
بهتر است صرفه جویی را از ساده ترین راه ها شروع کنید. با کم کردن دمای خانه و 
پوشیدن لباس گرم می توانید در مصرف گاز صرفه جویی قابل توجهی داشته باشید؛ 
یعنی با کم کردن فقط یک درجه از دمای خانــه، می توانید هزینه هایی را که صرف 

گرمایش منزل می شود تا پنج درصد کاهش دهید.

دو جداره کردن پنجره ها
یک پنجره با شیشه تک جداره تقریبا 10 برابر یک دیوار عایق کاری شده هم اندازه 
خود تلفات حرارتی دارد. برای کاستن از مشکالت ناشــی از پنجره ها، می توان از 
راه های مختلف یک الیه هوای ساکن بین محیط داخل و خارج ایجاد کرد، با انجام 
این کار تلفات حرارتی پنجره به نصف کاهش می یابد. برای ایجاد این الیه هوا راه های 
مختلفی وجود دارد. برای دو جداره کردن پنجره یک جداره موجود می توان یک الیه 
دیگر از شیشه یا اکریلیک شفاف دیگر روی آن نصب کرد و فضای بین آنها را کامال 
درزبندی کرد. در این فضا باید مقداری ماده جاذب رطوبت قرار داد تا رطوبت این 

فضا را کامال بگیرد.

عایق های ویژه پنجره
این عایق ها را که به شکل برچسب های شفاف ساخته می شوند به راحتی می توان  
روی شیشه پنجره ها چسباند و بخشی از خواص پنجره های دو جداره را در آنها به 
وجود آورد. این برچسب ها باعث می شوند ورود گرما در تابستان تا 80درصد کاهش 
یابد. عالوه بر این انواع کم تابش این محصوالت   )Low-E( قادرند تلفات حرارتی 
و زمستانی را نیز تا 30درصد کاهش دهند. راه دیگر برای باال بردن کارآیی پنجره های 
موجود، نصب ورقه های پالستیکی شفاف روی پنجره هاست. این ورقه های شفاف 
را می  توان توسط چسب های دوطرفه طوری به شیشه چسباند که چند میلیمتر با 

آن فاصله داشته باشند. 
کار ساده تری که می توان انجام داد این است که طی چند هفته از سال که هوا خیلی 

سرد است روی پنجره ها نایلون کشید و دور تا دور آن را با چسب نواری پهن چسباند. 
با این کار در درجه اول شرایط آسایش باالتری برای ساکنین ایجاد می شود و در کنار 

آن در مصرف سوخت نیز صرفه جویی می شود.

پرده ها
نصب پرده های کامال چین دار که پنجره را بپوشــاند، می تواند جلوی اتالف حرارت 
را به مقدار زیادی بگیرد. این پرده ها در فصل تابستان نیز جلوی تابش خورشید را 
می گیرند و به خنک نگه داشتن داخل ساختمان کمک شایانی می کنند، به ویژه 
اگر آستر براق داشته باشند.  به اندازه بودن و نصب صحیح پرده بسیار مهم است. 
پرده باید طوری باشد که هوا نتواند پشت آن آزادانه حرکت کند. برای این کار می توان 
فاصله ریل پرده تا دیوار را با چیزی مانند تخته پرکرد یا گیره ها را طوری به پرده زد که 
خود پرده تا دیوار ادامه پیدا کند. همچنین می توان پایین پرده را با وسیله ای روی 

دیوار ثابت  نگه داشت.

اجاق گاز
یکی از بزرگ ترین دالیل اتالف ســوخت در منازل، اســتفاده نادرست از اجاق گاز 
اســت. زیاد کردن بیش از حد شــعله، قرار دادن ظروف کوچک روی شعله های 
بزرگ و ظروف بزرگ روی شــعله های کوچک، از مهم ترین اشــتباهاتی است که 
برخی خانم های خانه دار مرتکب شده و باعث هدر رفتن 40 درصد سوخت اضافی 

می شوند. در ضمن، حواس تان باشد که شعله اجاق گازتان باید آبی بسوزد.

حمام
در حمام به جای باز گذاشتن یک ســره دوش آب، مقداری آب گرم در وان بریزید 

و پس از شست وشوی کامل ، فقط برای آب کشی نهایی از دوش استفاده کنید.

درها
یکی از راه های صرفه جویی سوخت در فصل زمستان، بستن کامل درهای منزل و 
حتی اتاق هاست. اگر اتاق سردی دارید که داخل آن بخاری یا هیچ وسیله گرمازایی 
روشن نیست، باید در طول زمستان در آن را ببندید تا از ورود سرما به داخل خانه تان 

جلوگیری کنید.

اتاق خواب
برای این که 10 درصد در مصرف سوخت صرفه جویی  کرده باشید، می توانید از اتاق 
خواب تان شروع  کنید. در زمســتان هوای اتاق را آن قدر گرم نکنید که مجبور به باز 
گذاشتن پنجره ها شوید. پنجره ها و کانال کولر را خوب عایق بندی کنید. در زمستان 
تخت تان را از پنجره دور نگه دارید تا زیادی سردتان نشــود و مجبور به زیاد کردن 
رادیاتورها نشوید. از قرار دادن بخاری بزرگ در اتاق کوچک یا بخاری کوچک در اتاق 

بزرگ هم پرهیز کنید که این کار انرژی زیادی را هدر می دهد.

دودکش
وجود هرگونه ترک در دودکش می تواند مقدار زیادی از انرژی گرمایشی را هدر دهد. 
پس دودکش هایتان را سالی یک بار بررسی کنید و اگر دیدید که شکسته اند یا ترک 

 خورده اند، از یک تعمیرکار بخواهید که آنها را برای تان تعویض کند.

اتاق  زیر شیروانی یا خرپشته
اکثر خانه ها یک اتاق کوچک به نام خرپشته در پاگرد آخرین طبقه شان دارند که از 
آنجا می توانند به پشت بام دسترسی داشته باشند. وجود هرگونه منفذی مثل پنجره 
شکسته یا دیوار ترک خورده در این محوطه می تواند اسباب اتالف انرژی گرمایشی 

در زمستان و انرژی سرمایشی در تابستان را فراهم آورد.

آبگرمکن
برای صرفه جویی بیشتر در مصرف سوخت باید دمای آبگرمکن تان را روی 60 درجه 
سانتی  گراد و حتی کمتر، تنظیم کنید. اگر درجه آبگرمکن شما بیشتر از 75 درجه 
سانتی گراد باشد، یعنی شما دارید سوخت زیادی را هدر می دهید. آبگرمکن های 
قدیمی و آنهایی که برچسب مصرف انرژی شان در رده C یا پایین تر است، سوخت 

زیادی را هدر می دهند.

رادیاتور
برای جلوگیری از به هدر رفتن سوخت و انرژی گرمایشی، لوله های  آب گرم و رادیاتور 
مرکزی را عایق بندی کنید و هرچند وقت یک بار به شــوفاژخانه سر بزنید تا از نبود 
هرگونه ترکیدگی یا شکاف در لوله ها مطمئن شــوید. درجه رادیاتور مرکزی را هم 

خیلی زیاد نکنید و آن را بر اساس سرما یا گرمای هوا تنظیم کنید.

سیستم گرمایشی و سرمایشی
وقتی قصد خرید بخاری یا کولر را برای منزل تان دارید، حتما به بزرگی خانه تان توجه 
داشته باشید. بزرگ و پرقدرت بودن یک وسیله همیشه نشانه برتر بودن آن نیست. 
پس اولین راه صرفه جویی در مصرف انرژی، خریدن وسایل گرمایشی و سرمایشی، 

متناسب با اندازه منزل و اتاق هاست.

شومینه
سعی کنید از شومینه استفاده نکنید. در صورت عدم استفاده از شومینه پوشاندن 
درب شومینه بسیار کمک کننده است. این کار اثر دودکشی شومینه را شدیدا مهار 

می کند.

درز گیر
درز همه پنجره ها را با درزگیر بپوشــانید. البته توجه داشته باشید، در صورتی که از 
بخاری گازی استفاده می کنید و یا پکیج شما از هوای داخل منزل استفاده می کند 
و دودکش دو جداره ندارد، باید حتما قسمتی از درزها را برای تامین هوای تازه باز 

بگذارید.

کانال های کولر
خروجی کانال های کولر را از داخل با پوشش های به حدکافی ضخیم بپوشانید.

شیرهای ترموستاتیک
در صورت استفاده از شوفاژ ، از شیرهای ترموستاتیک استفاده کنید.

آشپزی
در آشپزی سعی کنید که ظروف بزرگ را روی شعله های بزرگ و ظروف کوچک را 

روی شعله های کوچک بگذارید.

آب جوش
وقتی آب جوش می آید برای ادامه جوش آن می توان شعله را تا حد زیادی کم کرد. 

زیرا باال بودن شعله، کمکی به ادامه روند آشپزی یا پخت نمی کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان: 
اگرمردمهمکاریکنند،بهگرمیازسردترینروزهایسالمیگذریم
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