
 برای این خاک، برای این آب 
 اصفهان، خوزستان، چهارمحال؛ کنار هم و با هم، 

مثل روزهای جنگ؛ اگر بگذارند 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از ابالغ دستور اجرای طرح پاک سازی 
اطراف مدارس استان به فرمانداری ها خبر داد؛

به خاطر خانواده ها
 5

 بازار خودرو دسِت خودسرها 
 رییس نمایشگاه داران خودروی اصفهان می گوید 

خودروسازان زیربار کاهش قیمت نرفتند؛ 

3

مردمدرشهرکرددرمخالفتباطرحهای
انتقالآبتجمعکردند؛

 بیداد از بی آبی
 در  بام ایران

 به این نوجوانان می توان 
خوش بین بود؛

آینده سازان فوتبال ایران

معاونخدماتشهریشهرداریاصفهان
خبرداد:

  نقشه جامع مدیریت بحران
 در شهر تهیه می شود 

4

7

6 5

رییسسازمانبسیجعشایراستانخبرداد:

 راه اندازی خانه بهداشت
 سیار برای عشایر اصفهان

3

مدیر سد زاینده رود:

۸۶ درصد سد زاینده رود 
خالیست

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 04 آذر  1400 
 19  ربیع الثانی  1443 

 25 نوامبر 2021
 شماره 3403

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان

وزارت جهادکشاورزی
شرکت سهامی پشتیبانی 

امور دام کشور 
 استان اصفهان

م الف:1229997

شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان )بهنشانی:اصفهان-دروازهشــیراز-خیاباندانشگاه–خیابانتوحید–نبشخیابان
شهیدموحدینیا-شــرکتپشــتیبانیامورداماســتاناصفهانوتلفن03136214482داخلی100درنظرداردمناقصهعمومی

امورخدماتی،دبیرخانهوپذیراییبهشــمارهفراخوانسامانه2000001014000545راازطریقســامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

)setadiran.ir(برگزارنماید.
 نوع تضمین شرکت در مناقصه:مناقصهگراناصلضمانتنامهبانکیرابهناممناقصهگزار)شرکتپشتیبانیامورداماستاناصفهان(
تاپایانمهلتارائهپیشنهادبهواحدحراستشرکتتسلیمودرسامانهستادبههمراهپاکت)بوج(باامضایدیجیتال)مهرگرم(

بارگذارینمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:)600/000/000ریال(ششصدمیلیونریال
اطالعات زمانی:

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ1400/09/03ساعت9
مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه از سامانه:تاساعت19مورخ1400/09/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تاساعت8مورخ1400/09/20
زمان بازگشایی پاکات: مورخ1400/09/20ساعت8/30

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد .

نوبت دوم نوبت اول

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-3-200
عملیاتنگهداریواپراتوری
ایستگاههایپمپاژستاد

19.782.173.237723.465.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/09/20
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 0۸:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/09/21

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  3۶۶۸0030-۸- 031

)  داخلی 334  (
    نام روزنامه:زاینده رود

   تاريخ انتشار:1400/09/04

اصفهان با هیچ 
استانی تقابل 

75ندارد

امتداد مهربانی 
دست های 

بخشنده خیران 
اصفهانی

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد که اصفهان در مصرف گاز رکورد زد؛

بعد از آب، نوبت گاز است!
3

فعال چشم به راهیم!
راهکارهای رییس جمهور برای حل مشکالت آب اصفهان چیست؟

5

درخواست نماینده اصفهان
 از  مسئوالن برای کمک فوری

 به کشاورزان اصفهانی

مصاف سپاهان و فجرسپاسی در شیراز؛
عزم طالیی پوشان 

برای اوج گیری دوباره

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان خبر داد:

ارسال پیامک به سالمندان 
برای تزریق دوز سوم

 واکسن کرونا

3

5

6 5

عزم بسیجیان اصفهانی جهت
 محرومیت زدایی در مناطق محروم؛

خانه هایی که رایگان
 به  دست نیازمندان رسید

4

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

خسارت 2000 میلیاردی 
کرونا به گردشگری بام ایران

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 02 آذز  1400 
 1۷  ربیع الثانی  1443 

 23  نوامبر 2021
 شماره 3401

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

معاونآموزشمتوســطهادارهکلآموزشوپرورشاستاناصفهانبابیاناینکه
مدرسهایدراستاننداریمکهبرنامهآموزشحضورینداشتهباشد،گفت:اینکه
دانشآموزانچندروزدرهفتهبایدبهمدرســهبروندبهشــرایطفضایفیزیکی
مدرسهوبرنامهمصوبدرشــورایمدرسهبســتگیدارد،اماهمهدانشآموزان
حداقلیکروزدرهفتهبایددرمدرسهحضورداشتهباشند.محمدرضاناظمزادهبا
اشارهبهاینکهمدارسروستاییوهنرستانهاازابتدایمهرماهبهصورتحضوری
فعالیتخودراآغازکردندوتاکنونمشکلینداشتهاند،اظهارکرد:مدارسمتوسط
نظریاز15آبانمــاه،آموزشحضوریراشــروعکردندوســایرمدارسیعنی
ابتداییومتوسطهاولنیزبهتازگیبازگشاییحضوریداشتهاند.ویبابیاناینکه
مدرسهایدراســتاننداریمکهبرنامهآموزشحضورینداشتهباشد،گفت:مگر
اینکهادارهآموزشوپرورشتشخیصدادهباشدمدرسهایهنوزشرایطآموزش
حضوریراازجهتفضایفیزیکینداردکهفکرنمیکنمچنینمدارسیدراستان
داشتهباشیم.معاونآموزشمتوســطهادارهکلآموزشوپرورشاستانبابیان
اینکهمدارساستانازمدتهاپیششــرایطرابرایشروعبازگشاییحضوری
مهیاکردهاند،تصریحکرد:فضایفیزیکی،فاصلهگــذاریاجتماعی،تهویههواو
ضدعفونیمدارسازپیشبررسیشدهومدارسچکلیستهایبهداشتیراپر
کردهاند.اداراتآموزشوپرورشاینچکلیستهارابررسیوپسازتایید،مجوز
بازگشــاییحضوریبرایمدارسراصادرکردندکههمهاینمراحلانجامشده

است.ویخاطرنشانکرد:اینکهدانشآموزانچندروزدرهفتهبایدبهمدرسهبروند
بهشرایطفضایفیزیکیمدرسهوبرنامهمصوبدرشورایمدرسهبستگیداردکه
هفتهایسهروز،دوروزیااگرخیلیمشکلدارندحداقلهفتهاییکروزدرمدرسه
حضورداشتهباشند.ناظمزادهافزود:میزانحضوردانشآموزاندرمدرسهبهتعداد
دانشآموزوفضایفیزیکیمدرسهبستگیداردکهشورایمدرسهبرنامهریزیکرده
وبهاولیاودانشآموزاناطالعرسانیمیکنندتادربرنامههایحضوریمدارس
شرکتکنند.همانطورکهاشارهشدهمهمدارسابتدایی،متوسطهاول،متوسطه
نظریوهنرستانبایدبرنامهآموزشحضوریداشتهباشند،امامیزانحضوربه
شرایطفضایفیزیکیمدرسهبستگیدارد.ویخاطرنشانکرد:تاکنونمشکل
خاصیدرموردشیوعکرونادرمدارساستاننداشتهایم،البتهممکناستمواردی
ازابتالبهکرونادردانشآموزانداشتهباشیم؛امامشخصنیستکهدرمدرسهیا
جایدیگرمبتالشدهباشند.دبیرستادپروژهمهراستاناصفهانبااعالماینکهدر
گروهدانشآموزانحدود90درصددوزاولوبیشاز60درصددوزدومواکسنکرونا
راتزریقکردهاند،گفت:تزریقواکسنشرطحضوردرمدرسهنیستوبهمدیران
اعالمکردهایمدانشآموزانرابهتزریقواکسنتشویقکنند؛امااگرکسیواکسن
زدهدلیلیبرمنعاستفادهازبرنامهحضورینیست.ویدرمورداجباریبودنحضور
درمدارسنیزگفت:سرپرســتوزارتآموزشوپرورشاعالمکردهمانطورکه

دانشآموزدرمدرسهثبتناممیکندبایدازقوانینمدرسهنیزتبعیتکند.

نمایندهمردماصفهاندرمجلسگفت:نماینــدگانمیتوانندازصنایعمتخلفبه
کمیسیوناصل90شکایتکنندوپیگیریمســتمرگزارشگیریازمحیطزیست
اصفهانادامهدارد.مهدیطغیانیبااشارهبهجلساترفعآلودگیهواواولویتهای
پیگیریذیلقانوناظهارداشت:درجلســاتکارگروهیرفعمعضلآلودگیهوااز
اعضایشورایشهر،استانداری،اساتیددانشگاهومحیطزیستحضوردارندکهنکته
مهمواساسیدراینجلسات،استمرارپیگیریمواردقانونیدربحثآلودگیهواست
نهاینکهتنهادرفصولسردوتشدیدآلودگیهواجلساتاضطراریتشکیلشود.وی
افزود:بایدبهطورپیوســتهاینمصوباتجلساتدنبالشودووظیفهمانیزنظارت
استکهقانونهوایپاکمصوبشدهدرمجلسشورایاسالمیویادراستانداری
اصفهاناجراشوددرحالیکهدرشرایطفعلیاجرانمیشودودودآنبهچشممردم
میرود.نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:اگرقوانین
موجودبرایهوایپاکاجرامیشدبهطورقطعاینوضعیتآلودگیهوارانداشتیم
چراکهقانونهوایپاکبســیارمترقیوخوباست.ویبابیاناینکهاولویتهای
اصفهانآلودگیهوا،آب،محیطزیستودانشبنیاناست،گفت:اینچهارمورداز
سویدفترنمایندگیبنده،بهطورمستمردنبالمیشود.طغیانیدرپاسخبهاینکه
چراسایرنمایندگاندراینمواردهمراهینمیکنند،گفت:ازآنهابرایجلساتدعوت
میشود؛اماسایرنمایندگاناستاندغدغههایدیگریدارندواگرجمعیانجامشود
ایناولویتهازودتربهنتیجهخواهدرسید.ویبابیاناینکهوظیفهنمایندگانعالوه
برنظارتتذکروسوالازوزیرمربوطهاست،گفت:ازطرفدیگرنمایندگانمیتوانند
ازکارخانهایبهدالیلتخطیازقانونبهکمیسیوناصلنودشکایتکنند،اینموارد

زمانیتاثیرگذاراستکهنماینده«بداند»دنبالچههدفیاست.نمایندهمردماصفهان
درمجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:رصدوپایشاطالعاتبرخطصنایعبزرگ
وکوچکاستاناصفهانبهموجبقانونبهعهدهمحیطزیستاستکهآیااطالعات
کسبشدهمناسبومفیداستیاخیروبررسیاینموضوعدراولویتپیگیریهای
معضلآلودگیهواقرارگرفت.ویادامهداد:بخشیازآلودگیهوایاصفهانمربوط
بهعواملمتحرکاستکهالبتهبهنسبتصنایعکمتراست؛اماسوختآنهاناشی
ازگازوییلودیزلاســتبنابراینبایددیدآیاپخشفرآودههاینفتیطبققانون،
سوختمناسبواســتانداردراتوزیعمیکندیاخیرواینموضوعدرحالپیگیری
استزیرادرشعاع50کیلومتریدرکمربندیاصفهانحرکتوآلودگیرادراصفهان
مستقرمیکنند.طغیانیادامهداد:ماده12قانونهوایپاکبهاینموضوعاشارهدارد
کهسازمانمحیطزیستمکلفاستتمامیمراکزوواحدهایصنعتی،تولیدیو
معدنیو…راکهآلودگیآنهابیشازحدمجازاســتمشخصکندوبراساسنوع
آلودگیبهباالترینمقامتصمیمگیرواحدابالغکندتادرمدتمعینرفعکند،درحالی
کهسوالاینجاســتتاکنونچندابالغیهوحکمصادرشــدهواینموضوعدرحال
پیگیریاست.ویبهماده14قانوناشارهکردوگفت:درمواردیکهکاهشیاازبین
بردنآلودگیناشیازصنایعامکانپذیرنیستبایدجابهجاییاتفاقبیفتد؛اماآیا
تاکنونایناتفاقافتادهوبایدگزارشآندنبالشود.نمایندهمردماصفهاندرمجلس
شورایاسالمیبااشارهبهاینکهگزارشگیریاینمواردطبققانونبایدانجامشود،
گفت:درادامهاینروندبایدبحثفیلتراسیونواحدهایصنعتیصورتگیردکهچه

تعدادازصنایعمجهزبهفیلتراسیونمناسبهستند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان:

حضور دانش آموزان در مدرسه بر اساس قوانین هر مدرسه است

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

امکان شکایت نمایندگان اصفهان از صنایع آالینده و متخلف به اصل 90

سیما
ا و 

صد
ى 

زار
برگ

: خ
س

عک

آگهی مزایده نوبت دوم

محمد اسماعیل زاده- شهردار محمدآباد  م الف:122۸۸54

شهرداری محمدآباد در نظر دارد:

1-بهاستنادمصوبهشــماره7هشتمینجلسهشورایاسالمیشــهرمحمدآباد)1400/100/ش/6مورخ

1400/7/4(تصدیبازارروزشهرراباقیمتپایهکارشناســیاجارهبهایسالیانه160/000/000ریالباتنظیم

قرارداداجارهوازطریقآگهیمزایدهبهبخشخصوصیواگذارنماید.

متقاضیانمیتوانندبمنظورآگاهیازشــرایطمزایدهودریافتمدارکشرکتدرمزایدههمهروزهبجزایام

تعطیلازتاریخدرجآگهیمورخ1400/9/2تاپایانوقتاداریروزپنجشنبهمورخ1400/9/18بهشهرداری

محمدآبادمراجعهنمایند.

تاریخ دریافت پیشنهادات: روزیکشنبهمورخ1400/9/21
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات:دوشنبهمورخ1400/09/22

تلفن تماس: 0314۶۶52۸45 و 0314۶۶524۶5 

چاپ اول

3

مطالبه کشاورزان 
اصفهانی باید 
در کمیته های 

تخصصی
 بررسی شود

آبادانی 
اصفهان در 

گرو هم افزایی 
مسئوالن

7

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 01 آبـــان  1400 
 1۶  ربیع االول  1443 

 23 اکتبر  2021
 شماره 33۷5

۸ صفحه
قیمت: 2000 تومان

میالدباسعادتایپمبرارکمحضرتمحمدمصطفی)ص(وامامجعفرصادق)ع(راتبریکمیگوییم

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره تبعات خشکی زاینده رود 
و بحران فرونشست هشدار داد؛ 

اصفهان متروکه می شود!
3

مگر  زمین خدا قحط است؟!
خطر تخریب ونوسازی،  فرا روی » مسجد تاریخی  کازرونی « اصفهان؛

7

 معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای استان:

با توجه به ذخیره سد 
زاینده رود، تنها باید 

صرفه جویی کنیم

 سرمربی تیم سپاهان:
  بردیم ولی بازی 

دلچسبی نبود

دبیر ستاد استانی کرونا خبر داد:
واکسیناسیون ۸5 درصدی 

دانش آموزان اصفهانی
 تا آبان

3

5

6

نمایندهاصفهاندرمجلسشورای

اسالمیتوضیحداد:

ماجرای تیراندازی به زنان 
در اصفهان به کجا رسید؟

نمایندهاصفهاندرمجلسشــورایاسالمیگفت:
ماپیگیرماجرایتیراندازیبهزنانهستیمونتیجه
آنرادنبالمیکنیــم.مهدیطغیانــیدررابطهبا
حادثهتیراندازیبهزنــاندراصفهان،اظهارکرد:این
مسئلهپیگیریشده،فردضاربهمشناساییشده
ودادستانیودادگســتریهمباجدیتپیگیراین
مسئلههســتند.ویادامهداد:امادرخصوصاینکه
انگیزهاینفردچیســتویااینکهسالمتروحیو
روانیداردیاخیر؛اینموارددرحالبررسیاست.

طغیانیهمچنینبیانکرد:البتهقاعدتاکسیکهاز
سالمتروحیوروانیبرخوردارباشد،چنینکارهایی
انجامنمیدهد.نمایندهاصفهاندرپاسخبهاینکهاین
اتفاقحادثهاسیدپاشیبهزنانرادراذهانعمومی
تداعیکرد،گفت:اینکهاینمســئلهسازمانیافتهو
هدفمندیباشد،اینگونهنیست.فردیکهدستبه
ایناقدامزدهشناســاییودستگیرشدهاماتعیین
تکلیفنشدهاست؛اماماپیگیراینمسئلههستیم
ونتیجهآنرادنبالمیکنیم.گفتنیاســت؛پیش
ازایــنرییسکلدادگســتریاســتاناصفهانبا
غیردقیقخواندنگزارشیکروزنامهدرموردحادثه
تیراندازیبهپنجزنجواندرشهراصفهان،متهمرا
فردیمعتادمعرفیکردکهپسازدوماهبازداشــت
موقتباسپردنوثیقهآزادشدهاست.حبیبیگفته
بود:«درجریانرسیدگیبهاینپرونده،فقطیکنفر
ازآنسهنفربهپزشکیقانونیمراجعهمیکندوطبق
نظرپزشــکیقانونیجراحتواردهبهاینفردازنوع

جراحتدامیهوجزئیبودهاست.»

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

رییس اتحادیه فروشندگان میوه اصفهان می گوید 
فقط 10 درصد مردم توان خرید »میوه های 

بسته بندی« را دارند؛
میوه های الکچری، ویژه مرفهان بی درد
امسالقدرتخریدمردمبسیارکاهشیافتهوهرسالهم
نامناسبترازسالهایقبلمیشودومتاسفانهبرخیدر
گرفتاریهایمردمبهدنبالکسبسودبیشترهستند.

نتایجنظرسنجیجالبتوجهوالبتهقابلتاملاست؛بهویژه
اینکهدرخبرگزاریرســمیدولت)ایرنا(منتشرشدهاست.
سواالتکوتاهاست،باچهارپاسخدرقالبگزینههای«زیاد،تاحدی،کمواصال»
یکسوالهمپاسخیبهغیرازکموزیادداردومشروحترطرحشدهاست.

سواالتباموضوعومحتوای«سفرهایاستانیرییسجمهور»طراحیشده
ومیخواهدنتیجهبگیردکهاثراینسفرهاچیستومردمتاچهاندازهبهعملی
شدنمصوباتسفرهایاســتانیامیدوارند.پاسخهایمردمنشانمیدهد

«خیلیامیدوارنیستند».
درپاسخبهسوالاولکهپرسیدهشده:سفرهایاستانیرییسجمهورراتاچه
اندازهپیگیریمیکنید؟بیشترینفراوانیراگزینه«اصال»داشتهاستبا38/8 
درصد.سوالدومایناستکهسفرهایاستانیرییسجمهوردربینمردمتاچه
حددررفعمشکالتجامعهماموثراست؟کهبازهمبیشتریندرصدراگزینهآخر

یعنی«اصال»داشتهاستبا36/8.
سوالسومچهارگزینهاینیست.گزینه«هیچکدام»همنداردومخاطبانباید
حتمایکیازگزینههارابهعنواندستاوردواثرمثبتسفرهایاستانیرییسی
وهیئتهمراهانتخابکنندکهاولینگزینهیعنی«اطالعدقیقترازمشــکالت
مردم»بیشتریندرصدرابهخوداختصاصدادهاستبا38/3درصدوجالب
اینکهکمتریندرصدراگزینه«رفعمشکالتطرحهاینیمهتمامدراستانها»
داشتهبا8/9.درحالیکهدرحالحاضریکیازمهمتریندغدغههایاستانها
رفعمشکالتطرحهاینیمهتماماست؛دغدغهایکهازقضااستاناصفهاندر

زمینههایمختلفبهویژه«آب»باآندســتوپنجهنرممیکندومردماین
استانمنتظرتعیینتکلیفطرحهایآبیهستندکهوعدهدادهشدهبودمشکل
زایندهرودوبیآبیوخشکسالیاصفهانراحلمیکند.پاسخهانشانمیدهد
کمترینامیدواریمردمنسبتبهحلمشکالتمربوطبههمینطرحهاست.
وسوالآخرکهشایدمهمترینسوالهمهست،میخواهدمیزانامیدواری
مردمنسبتبهعملیشدنوتحققمصوباتهیئتدولتدرسفرهایدولترا
بسنجدکهپاسخکمیناامیدکنندهاست:«اصال»گزینهایاستکه44/7درصد

کاربرانآنراانتخابکردهاندوبیشترینفراوانیراداشتهاست.
هنوزبسیاریازطرحهاییکهدردورانریاستجمهوریمحموداحمدینژادو
درطولسفرهایاستانیویمصوبشدوکلنگخوردوحتیمیلیاردهااعتباربه
پایشریختهشد،بهنتیجهنرسیدهونتیجهندادهاست.مردمحقدارندخیلی
همامیدوارنباشندبهخصوصاینکهدیدهاندگاهیدولتیرویکارمیآیدکهتنها
بهخاطرلجبازییاازسرسیاسیکاریویاشایدهمنداشتنتعهدوتخصص
الزم،مصوباتعمرانیدولتقبلیرازیرسوالمیبردوکنارمیگذاردوپروژهای
تازهباتصویببودجهتازهاستارتمیزندوبعددولتبعدمیآیدوپروژههای

قبلیکانلمیکنتلقیمیشود!واینداستانادامهدارد.
حاالامیدهابهدولترییسیاستکهشــایدازپسآنهمهناامیدیکهدولت
قبلیازسربیتدبیریبرایمردمبهجاگذاشت،کورسویامیدیپدیدارشود.
فعالکهحداقلنظرسنجیهایخبرگزاریرسمیدولتنشانمیدهداینامید
خیلیپررنگنیستولیآدمیبهامیدزندهاست.شایدآیندهروشنترباشد.

به بهانه نظرسنجی درباره اثر سفرهای استانی رییس جمهور در خبرگزاری دولت؛ 

وقتی گزینه »اصال« رای می آورد!

رنا
 ای

س:
عک

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

مهلتتحويلاسنادبهدبيرخانهمعامالتشرکتاتاق292: تاساعت  13:00روزشنبهبهتاریخ1400/8/15
تاريخگشايشاسنادمناقصه:ازساعت ۸:00 روزیکشنبهبهتاریخ1400/8/16

WWW.abfaesfahan .ir  محلدريافتاسناد:سايتاينترنتیشركتآبوفاضالباستاناصفهان
WWW.iets.mporg.irپايگاهملیاطالعرسانیمناقصات
شمارهتلفنگويا:8-6680030 3 -  031)داخلی388(

نوبت اول

اصفهان به استقبال سی  و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان می رود؛

آغاز مهر در سرزمین خیال
7

عوارض گمنامی!
 همزمان با بازگشایی مدارس بررسی شد: مسابقه کیفیت بین لوازم التحریر ایرانی با خارجی؛ 

3

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه 244 هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 150 

تختخوابی راه اندازی می شود

3

7

6 3

پروژه نمایشگاه، 1200 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است

5

سرانه آموزشی شهر اصفهان 
2.۶۷ درصد پایین تر از 

سرانه کشور است
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۸ صفحه
قیمت: 2000 تومان

آگهی مزایده

حسین دهقان- شهردار میمه

نوبت اول

م الف:١١٩٨٠٧٨

شهرداری میمه،بهاستنادمجوزشــماره١١-١٤٠٠مورخ١٤٠٠/٠٢/05شورایاسالمیشــهر،درنظرداردازطریقمزایدهعمومی

 نســبتبهفروشدســتگاهخودروایســوزFVR/34  4*2   18تنكمپــرسصفركیلومترشــهرداریمیمهاقــدامنماید.

لذامتقاضیانمیتوانندازتاریخدرجاگهیدرروزنامهحداكثرتاتاریخ١٤٠٠/٠٧/14بهشهرداریمیمهواقعدرمیمهبلوارانقالب

اســالمیمراجعهونســبتبهدریافتفرممربوطبهشــركتدرمزایدهاقدامویاجهتكسباطالعاتبیشــترباشمارهتلفن

٤٥٤٢٢٤٣٤-٠٣١اینشهرداریتماسحاصلویابهسایتwww.meymeh.irمراجعهنمایند.

ضمناشهرداریدرردیاقبولیكیاتمامپیشنهاداتمختاراستوهزینهچاپبهعهدهبرندهمزایدهمیباشد.

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

1.330.000.000جاریخرید50.000کیلوگرمپلیآکریلآمید)پلیالکترولیت(172– 3- 400

1.510.000.000جاریخریددریچهمنهولفاضالبیچدنیلوالدارC250 90كيلویی173 – 3- 400

خبر آخر

3

نوبت دوم

مدیرکل دادگستری اصفهان:

زمین خواری 2 هزار میلیارد تومانی 

در اصفهان ناکام ماند

5

 

3

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان اعالم کرد:

40 میلیارد تومان 
هزینه های عمرانی اتباع 

متبرکه در سال گذشته

دوئل حساس در دومین گام؛

مصاف سپاهان و نفت 
مسجد سلیمان در 

اهواز

آغاز فرآیند الکترونیکی 
استعالم آتش نشانی از 

منطقه ۸

فوالد سبا؛ خودکفا در 
 تولید کالف گرم گرید

APIX 70

3

5

6

7

کلید خانه در دستان صاحب خانه!
امیدی که نباید ناامید شود؛

اصفهان ظرفیت آموزش صنایع دستی به شهرهای 
7خواهرخوانده را دارد

مرا اویس شدن در هوای تو کافی است

تاریخ انتشار: 1400/09/06

نوبت دوم
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

خیلی چیزها عوض شده اما فراموشی که نگرفته ایم؛ ما  پریا پارسادوست
هنوز همان مردمیم؛ همانی که به وقت حمله ایستادیم، 
دفاع کردیم و پشت هم بودیم. این »خاک« روزی بهانه اتحاد اصفهان و خوزستان و 

چهارمحال بود، حاال »آب« می خواهد جدایی بیندازد؟
یادمان نرفته سال های اول جنگ که چهارمحال و بختیاری یگان مستقلی نداشت، 
نیروهای اعزامی این اســتان بیشتر در یگانهای اســتان اصفهان مثل لشکر 8 نجف 
اشرف و 14 امام حســین ســاماندهی می شــدند تا عملیات والفجر مقدماتی که 
چهارمحالی ها صاحب گردانی به نام ذوالفقار شدند و بعدتر تیپ 44 قمربنی هاشم)ع( 
را شکل دادند. درباره خوزستان؛ این پاره تِن ایران، این جاِن ایران هم که حرفی نمی 
ماند وقتی یادمان بیاید اصفهان همیشه »معین« بوده است. چه به وقت جنگ، چه 
صلح. مثل وقتی ســیل آمد. دوسال پیش که شهرهای اســتان جنوبی درگیر سیل 
شده بود، اصفهان با سر به کمک خوزستان شتافت. همان زمان فرماندار اهواز گفت: 
»مسئولیت ستاد معین به اصفهان سپرده شد و در تاریخ همیشه شاهد بوده ایم که 
در زمان بروز بحران، مردم اصفهان به کمک مردم اهواز آمده اند و نمونه بارز این پیوند، 

جنگ تحمیلی بود.«
اصفهان در زمان جنگ بیشترین شهید را تقدیم این آب و خاک کرد. حاال چه کسانی 
می خواهند مردم شــهری که آب ندارد و خاکش فرونشسته را مردمی »خودخواه« 
و »پرتوقع« نشــان دهند؟ چه کســانی از به جان هم افتادن مــردم اصفهان و یزد و 
چهارمحال و خوزستان سود می برند و اشــتباهات و ناکارآمدی های مدیریتی خود 

را می پوشانند؟
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پرونده

خیلی چیزها عوض شده اما فراموشی که نگرفته ایم؛  پریا پارسادوست
ما هنوز همان مردمیم؛ همانی کــه به وقت حمله 
ایستادیم، دفاع کردیم و پشت هم بودیم. این »خاک« روزی بهانه اتحاد اصفهان 

و خوزستان و چهارمحال بود، حاال »آب« می خواهد جدایی بیندازد؟
یادمان نرفته ســال های اول جنگ که چهارمحال و بختیاری یگان مســتقلی 
نداشــت، نیروهای اعزامی این استان بیشــتر در یگانهای استان اصفهان مثل 
لشکر 8 نجف اشرف و 14 امام حسین ساماندهی می شدند تا عملیات والفجر 
مقدماتی که چهارمحالی ها صاحب گردانی به نام ذوالفقار شــدند و بعدتر تیپ 
44 قمربنی هاشم)ع( را شــکل دادند. درباره خوزستان؛ این پاره تِن ایران، این 
جاِن ایران هم که حرفی نمی ماند وقتی یادمان بیاید اصفهان همیشه »معین« 
بوده است. چه به وقت جنگ، چه صلح. مثل وقتی سیل آمد. دوسال پیش که 
شهرهای استان جنوبی درگیر سیل شده بود، اصفهان با سر به کمک خوزستان 
شتافت. همان زمان فرماندار اهواز گفت: »مســئولیت ستاد معین به اصفهان 
سپرده شد و در تاریخ همیشه شاهد بوده ایم که در زمان بروز بحران، مردم اصفهان 

به کمک مردم اهواز آمده اند و نمونه بارز این پیوند، جنگ تحمیلی بود.«
اصفهان در زمان جنگ بیشترین شــهید را تقدیم این آب و خاک کرد. حاال چه 
کسانی می خواهند مردم شــهری که آب ندارد و خاکش فرونشسته را مردمی 
»خودخواه« و »پرتوقع« نشان دهند؟ چه کســانی از به جان هم افتادن مردم 
اصفهان و یزد و چهارمحال و خوزستان سود می برند و اشتباهات و ناکارآمدی 

های مدیریتی خود را می پوشانند؟

اصفهان ستیزی؛ فراتر از کویر
درد بزرگتر این است که گویا دامنه اصفهان ستیزی به فراتر از استان های همجوار 
هم رسیده اســت. تجمع مردم اصفهان در بستر خشــکیده زاینده رود، حتی به 
مذاق آذربایجانی ها هم خوش نیامده است. یک پایگاه آذری به نام »یاز اکو« در 
یادداشتی به همین بهانه نوشت: »اصفهانی ها هم خدا را می خواهند هم خرما 
را! در اســتان کم آب و کویری هم صنایع پرآب َبر مثل فوالد مبارکه و ذوب آهن 
احداث می کنند هم برای کشاورزان آب تقاضا دارند. تجمع امروز اصفهانی ها که 
ادعای نصف جهانی دارند قدرت نفوذ سیاسی آنها را دربین مسئولین کشور نشان 
داد. رییس جمهور بالفاصله دستور رسیدگی داد. معاون اول دولت با اصفهانی ها 
صحبت کرد. وزیر نیرو قول حل مشکل داد. در حالیکه مشکل آب گریبانگیر همه 
استان های کشور شده و بر مدیریت صحیح مصرف آب تاکید می شود متاسفانه 
عطش توسعه صنایع در این استان کویر نشین سیری ناپذیر است و حاال برای 
کشاورزان شان آب می خواهند. قطع یقین اصفهانی ها به خواسته خود می رسند 
و دولت از هرکجا شده برایشان آب می آورد. تبریز و آذربایجان همیشه سودای 
رقابت با اصفهان داشته است و این موضوع حتی در انتخابات های مجلس نیز 
تاثیر گذار بوده و کاندیداها از عقب ماندگی تبریز در مقایســه با اصفهان انتقادها 
داشته اند. بااین شــعارهای عوام پسند مجلس نشین شــدند و صدا فسوس 
مشکالت مردم این دیار حل نشده اند و باید دید دولت رییسی چه موضعی برای 
حل مشکالت خواهد داشت. تجمع امروز کویرنشینان قدرت البی گری و نفوذ 
سیاسی اصفهانی ها در تمامی عرصه های مدیریت کشور را اثبات کرد. مسئولین 

نه تنها تجمع امروز را سیاسی جلوه نکردند بلکه به مردم حق دادند.«
و این رسانه خبری در حالی مدعی البی پرقدرت اصفهانی ها در تمام عرصه های 
کشور شده که از قضا یکی از گالیه های مردم و حتی مسئوالن اصفهان این است 
که سالهاست نسبت به نصف جهان بی مهری می شود و از سوی دولت ها نادیده 
گرفته شده است. و سوال اصلی این است که به فرض، دعوای آب میان اصفهان 
و چنداستان همجوار و درگیر ِ خشکی زاینده رود باشد، تبریز و ارومیه و اردبیل را به 
مسائل و مشکالت فالت مرکزی ایران چکار؟ و چرا این حجم از بدبینی و اصفهان 

ستیزی نسبت به استان اصفهان باید وجود داشته باشد؟

نمایندگانی که هیزم به آتش اختالفات ریختند
جایی از مطلب به بخشی از این سوال پاسخ داده می شود: آن جا که پای مسئوالن 
و سیاســیون وســط می آید. آنجا که اعتراف می کنند نمایندگان تبریز همیشه 

سودای رقابت با نمایندگان اصفهان را داشته اند و معموال هم عقب مانده اند! 
ولی چرا؟ چه مزیت و فضیلتی در رقابت با نمایندگان استان اصفهان وجود دارد و 
مگر قرار نبود نماینده به مجلس بفرستیم که وکیل و خادم مردم باشد؟ پس چرا 

مجلس را محل رقابت های جناحی و سیاسی و استانی کرده اند؟! 
و تازه ما اینجا خودمان از بی کفایتی بســیاری از نمایندگان اســتانمان در ادوار 
مختلف شاکی بوده و هســتیم. نمایندگانی که در تمام این سالها، دغدغه هایی 
مهمتر از استان خود و وضعیت آب و خاک و هوایش داشتند و حاال کار به اینجا 
رسیده است. و نمایندگان اســتان های همجوار هم در این سالها با توییت ها و 
پست ها و مصاحبه های عجیب و غریب و بعضا توهین آمیز و حتی تفرقه افکنانه 
خود، سهم کمی در ایجاد این شرایط نداشته اند. دوسال قبل ، هدایت خادمی، 
نماینده وقت مردم ایذه در مجلس شورای اسالمی در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»دو نوع کرونا مردم بی کس خوزستان و چهارمحال بختیاری را تهدید می کند؛ 
یکی چینی که باالخره خواهد رفت و یکی کرونای اصفهانی که این دو اســتان را 
با غارت آب کارون نابود می کند و هم اکنون در حــال کار و غارتند و مردم این دو 

استان و مســئوالن هم بی خیال.کاش ما کرونای چینی بگیریم ولی اصفهانی 
نگیریم.«نمایندگان اصفهان در مجلس سعی کردند پاسخ این توهین را بدهند 
هرچند تالش هایشان آن قدر هم پررنگ نبود. »حمیدرضا فوالدگر« به نمایندگان 
خوزســتان و چهارمحال و بختیاری که به تعبیر او »بیش از حد معمول در بحث 
آب علیه اصفهان تالش های افراطی را انجام دادند« یادآور شد که این تالش ها 
باعث رای آوری شان نمی شود و حمله به استان های مجاور برای رفع مشکالت 
آب در حوزه انتخابیه رأی آور نیست. فوالدگر گفت: »به برگزیدگان مجلس یازدهم 
این دو استان نیز تاکید می کنم روش حل مشکالت آبرسانی حوزه انتخابیه شما 
توهین به استان های دیگر نیســت.«اظهارنظرهای اینچنینی اما ادامه داشت. 
نماینده وقت شــهرکرد در مجلس در واکنش به تحصن چنــدروزه نمایندگان 
استان اصفهان مصاحبه کرد و گفت: »مگر می شود برخی استان های برخوردار 
قوانین اجرایی نظام را زیر پا بگذارند و دولت ها را در راستای مصالح و خواسته 
های نامشروع و منفعت طلبانه خود همراه کنند. به طور قطع این گونه رفتارها در 

شان مسئولین در یک نظام جامعه اسالمی نیســت.«و اصفهان باز هم با انگ 
»برخوردار« حرف شنید و متهم به منفعت طلبی و خودخواهی شد!و حاال فالن 
نماینده استان همسایه هم مصاحبه می کند و تهدید می کند که اگر فالن پروژه 

آبی اجرایی شود، ساکت نمی نشینیم و ...
استاندار آن یکی استان همسایه هم با زبان تهدید سخن می گوید و البته که خوب 
است مسئوالن و نمایندگان هر اســتانی به فکر منافع حوزه انتخابیه خودشان 
باشند و دلسوزانه و خالصانه مسائل و مشکالت مردم شهر و استانشان را دنبال 
کنند اما قرار نیست »مردم« این شهرها قربانی سیاسی کاری نمایندگانی شوند 
که برای رای آوری یا جلب توجه و خودنمایــی اظهارنظرهای تند و تیز و توهین 

آمیز و تهدیدآمیز می کنند. 

چهارمحال و بختیاری مشکالت دیگری به جز بی آبی هم دارد
مشکل استان چهارمحال فقط بی آبی نیست. مردم مظلوم منطقه »سرخون« 

ماه هاست که با مشکالت و مصائب ناشی از شکستگی و انفجار لوله نفت سر می 
کنند و روزگار می گذرانند و کاش  مسئوالن این استان، برای حل مشکل مردم این 

منطقه هم همین قدر پای کار باشند!
اســتان چهارمحال هنوز حتی در حوزه »برق« هم مشکل دارد . همین چندروز 
پیش و پس از سفر وزیر نیرو به این استان بود که امام جمعه شهرکرد گفت: »در 
روستای لبد مشــکل برق وجود دارد و با وجود اینکه در دیدار رهبر انقالب از این 
روستا، ایشان بر تاسیس یک شــهرک در آن تاکید کردند، هنوز اقدامی صورت 
نگرفته و کوتاهی های بسیاری شده است.«و البته حجت االسالم والمسلمین 
نکونام به درستی اشــاره کرد که: »مسائل و مشــکالت مربوط به چهارمحال و 
بختیاری و استان هم جوار نباید به میان مردم کشیده شود. نباید مردم را درگیر 
کرد و این ظلم اســت که مردم را درگیر کنیم. خود مردم استان همجوار متوجه 

هستند که مساله از سرچشمه نیست بلکه از مدیریت نادرست است.«

وقتی حرف استاندار روی زمین می ماند
اســتاندار چهارمحال و بختیاری بعد از تجمع مردم اصفهــان گفته بود: » مردم 
چهارمحال بختیاری نه حالش دارند نه حوصله اش را دارند که بیایند دســت به 

تحصن و اعتراض بزنند.« 
»زاگرس آنالین« دیروز از صحبت های استاندارشــان گالیه کرد و نوشت: »در 
خبرها آمده که کشاورزان اصفهان به همراهی سایر اقشــار مردم در این استان 
به علت کم آبی دست به اعتراض و تحصن و اجتماع زدند. در این بین استاندار 
چهارمحال بختیاری توضیحاتــی دادند که قلوب مردمان لــر بخصوص مردم 
شــریف چهارمحال بختیاری را جریحه دار کرد. ایشــان توضیح دادند که سهم 
استان چهارمحال بختیاری از این ســد کمتر از بیست درصد و در این سال های 
کم آبی کمتر از ده درصد شده است، و بیش از دویست روستا از طریق تانکر، آب 
آنها تأمین می گردد. بعد بخاطر رضایت مردم اســتان اصفهان می گویند، مردم 
چهارمحال بختیاری نه حالش دارند نه حوصله اش را دارند که بیایند دســت به 
تحصن و اعتراض بزنند.جناب استاندار چهارمحال بختیاری و سایر لرها هم حال 
و هم حوصله هم جرأت و جسارت خارج از تصور شما را دارند که دست به هرنوع 

اعتراضی بزنند.و در این راه هم مردم این استان تنها نیستند.
اما مناعت طبع و بزرگی آنهاســت و اینکه خود را دایه ایران مــی دانند و با همه 
سختی ها مدارا می کنند.مردمان بختیاری سختی های زندگی در کوهستان را 
با جان و دل خریدند تا در کنار سرچشــمه  رودخانه های خروشان ایران بتوانند 
کشاورزی و دامداری داشته باشند و به سختی امرار معاش کنند.ما به شما توصیه 
نمی کنیم؛ از شما می خواهیم که در اسرع وقت دویست روستای محروم از آب 
لوله کشی را از طریق آب همین سد ها لوله کشی کنید.و در درجه بعد کشاورزی 
در اســتان اصفهان ترویج گردد که نیاز به آب کمی داشــته باشد.در مرحله بعد 
کارخانه های صنعتی که آب زیادی مصرف مــی کنند را به مناطق برخوردار از آب 
منتقل کنید و این بخش نه فقط برای استان اصفهان بلکه سمنان و یزد و کرمان 
هم اجرا گردد.و مقرر گردد طرح هــای صنعتی که آب مصرفی فراوان طلب می 
کند در این اســتان ها ِمن بعد کلنگ زنی نگردد.این موضوع مستقیم به امنیت 
ملی کشور مرتبط است و جنگ آب ها که کارشناسان در سال های دورتر هشدار 
آن را داده بودند ولی منفعت طلبان بخصوص رییس جمهور های کویر نشــین 
نشنیدند، شروع شده است.این را خوب به خاطر بسپارید که قرار نیست هرکسی 
صدایش را بلند کرد، حق و حقوق کسانی که به مصلحت سکوت می کنند را به یغما 
ببرند، چهارمحال بختیاری پشتوانه ای بیش از بیست میلیون لر را در اقصی نقاط 
ایران دارد. حق و حقوق مردمان چهارمحال بختیاری به نحو مطلوب داده شود.«

اصفهان، چهارمحال، خوزستان؛ جدانشدنی اند
و اصفهان و چهارمحال و خوزستان؛ سه استانی که بیشترین پیوند را در زمینه های 
مختلف با یکدیگر دارند، امروز به لطف مدیریت های اشتباه، بیشترین درگیری 
آبی را هم با هم پیدا کرده اند و مسئوالن نشسته اند و تماشا می کنند. دیروز در 
اصفهان شــاهد تجمع آبی بودیم و امروز در چهارمحال. البــد فردا روزی نوبت 
خوزستان و یزد می رسد. استانی مثل خوزستان آن قدر مشکالت دارد و مظلوم 
واقع شده که مردمش نمی دانند برای کدامین قصه غصه آورشان مویه کنند؛ برای 
کارون خشک؟ فاضالب هایی که با هر باران بیرون می زند؟ گرمای وحشتناک و 
ریزگردهای سوغات از کشور همسایه؟  در آب و فاضالب و روان آب های سطحی؛ 
در پرآبی و کم آبی، باید کدام را تحمل کند این استان پهناوری که جان پناه ایران 
شد؟ و ما اصفهانی ها حواسمان همیشه به درد همسایه بوده است؛ باز هم هست 
و خواهد بود. برای غصه های خوزســتان بی تاب می شویم و برای محرومیت 
چهارمحال بی خواب. کاش دستمان می رسید کاری کنیم حتی برای آن غیورمرد 
جوان بختیاری که رفت باالی بلندی و در جمع تجمع کنندگان چهارمحالی علیه 
اصفهان شعر خواند و بقیه برایش کف زدند. درد بی آبی، بیکاری، گرانی و مشکالت 
دیگر، مردم را خسته کرده است اما این مردم کاش یادشان نرود قرارمان با هم 
این نبود؛ خیلی چیزها عوض شده اما فراموشــی که نگرفته ایم؛ ما هنوز همان 
مردمیم؛ همانی که به وقت حمله ایستادیم، دفاع کردیم و پشت هم بودیم. این 
»خاک« روزی بهانه اتحاد اصفهان و خوزستان و چهارمحال بود، حاال »آب« می 

خواهد جدایی بیندازد؟... حیف است ...

درد بــی آبی، بیــکاری، گرانی 
و مشــکالت دیگر، مــردم را 

خسته کرده است اما این مردم کاش یادشان نرود 
قرارمان با هم این نبود؛ خیلی چیزها عوض شــده 
اما فراموشی که نگرفته ایم؛ ما هنوز همان مردمیم؛ 
همانی که به وقت حمله ایســتادیم، دفاع کردیم و 

پشت هم بودیم. 
این »خاک« روزی بهانه اتحاد اصفهان و خوزستان 
و چهارمحــال بود، حاال »آب« مــی خواهد جدایی 

بیندازد؟... حیف است ...

اصفهان، خوزستان، چهارمحال؛ کنار هم و با هم، مثل روزهای جنگ؛ اگر بگذارند

برای این خاک، برای این آب

                                      
در خبرها آمده که کشاورزان اصفهان به همراهی سایر اقشار مردم در این استان به علت کم آبی دست به اعتراض و 
تحصن و اجتماع زدند. در این بین استاندار چهارمحال بختیاری توضیحاتی دادند که قلوب مردمان لر بخصوص مردم 
شریف چهارمحال بختیاری را جریحه دار کرد. ایشان توضیح دادند که سهم استان چهارمحال بختیاری از این سد 
کمتر از بیست درصد و در این سال های کم آبی کمتر از ده درصد شده است، و بیش از دویست روستا از طریق تانکر، 
آب آنها تأمین می گردد. بعد بخاطر رضایت مردم استان اصفهان می گویند، مردم چهارمحال بختیاری نه حالش 
دارند نه حوصله اش را دارند که بیایند دست به تحصن و اعتراض بزنند.جناب استاندار چهارمحال بختیاری و سایر 
لرها هم حال و هم حوصله هم جرأت و جسارت خارج از تصور شــما را دارند که دست به هرنوع اعتراضی بزنند.و 
در این راه هم مردم این استان تنها نیستند.اما مناعت طبع و بزرگی آنهاست و اینکه خود را دایه ایران می دانند و با 
همه سختی ها مدارا می کنند.  مردمان بختیاری سختی های زندگی در کوهستان را با جان و دل خریدندتا در کنار 
سرچشمه رودخانه های خروشان ایران بتوانند کشاورزی و دامداری داشته باشند و به سختی امرار معاش کنند.ما به 
شما توصیه نمی کنیم؛ از شما می خواهیم که در اسرع وقت دویست روستای محروم از آب لوله کشی را از طریق آب 
همین سد ها لوله کشی کنید.و در درجه بعد کشاورزی در استان اصفهان ترویج گردد که نیاز به آب کمی داشته باشد.

                                      
»اصفهانی ها هم خدا را می خواهند هم خرما را! در اســتان کم آب و کویری هم صنایع پرآب بر 
مثل فوالد مبارکه و ذوب آهن احداث می کنند هم برای کشاورزان آب تقاضا دارند. تجمع امروز 
اصفهانی ها که ادعای نصف جهانی دارند، قدرت نفوذ سیاسی آنها را دربین مسئولین کشور نشان 
داد. رییس جمهور بالفاصله دستور رسیدگی داد. معاون اول دولت با اصفهانی ها صحبت کرد. 
وزیر نیرو قول حل مشکل داد.در حالیکه مشکل آب گریبانگیر همه استان های کشور شده و بر 
مدیریت صحیح مصرف آب تاکید می شود متاسفانه عطش توسعه صنایع در این استان کویر 
نشین سیری ناپذیر است و حاال برای کشاورزان شان آب می خواهند. قطع یقین اصفهانی ها به 
خواسته خود می رسند و دولت از هرکجا شده برایشان آب می آورد. تبریز و آذربایجان همیشه 
سودای رقابت با اصفهان داشته است و این موضوع حتی در انتخابات های مجلس نیز تاثیر گذار 
بوده و کاندیداها از عقب ماندگی تبریز در مقایسه با اصفهان انتقادها داشته اند. با این شعارهای 
عوام پسند مجلس نشین شدند و صدا فسوس مشکالت مردم این دیار حل نشده اند و باید دید 

دولت رییسی چه موضعی برای حل مشکالت خواهد داشت.«



در استان حدود ۹۳۱ روستای باالی ۲۰ خانوار وجود دارد 
که در شهرستان اردستان این آمار حدود ۶۱ روستا است 
که همگی دارای ارتباط خانگی است و ۱۸ روستا دارای 
 4G۳  وG فیبر نوری است و 4۱ روستا دارای تکنولوژی

برخوردار است

شنبه 06 آذر 1400 / 21 ربیع الثانی 1443 / 27 نوامبر 2021 / شماره 3404
به علت تعرض به خط انتقال؛

جریان آب انتقالی به یزد قطع شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: خط انتقال آب به یزد مورد تعرض قرار گرفت و جریان آب انتقالی 
دوباره قطع شد.محمدمهدی جوادیان زاده  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: در پی تعرض مجدد 
به تأسیسات خط اول انتقال آب یزد، جریان آب انتقالی دوباره قطع شد.وی افزود: براساس گزارشات واصله 
و بررسی های میدانی انجام شده در منطقه، مشخص شد حوضچه های ۳۲۷ و ۳۳۰ با لودر تخریب شده و 
حجم خسارات زیادی را به وجود آورده است و آب انتقالی بر اثر این اتفاق در حال حاضر قطع است.جوادیان 

زاده عنوان کرد: هم اکنون اکیپ های امدادی در حال اصالح حوضچه ها هستند.

محدودیت مصرف گاز برای صنایع اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از محدودیت مصرف گاز برای صنایع استان اصفهان خبر داد.

سید مصطفی علوی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مصرف گاز در بخش خانگی در چند 
روز گذشته افزایش داشــته و هر خانواده اصفهانی در شــبانه روز بیش از ۲۰ متر مکعب، گاز مصرف 
می کند. وی اضافه کرد: وارد منطقه بحران شدیم و اولین ابالغیه محدودیت صنایع اصفهان از سوی 
تهران به دست شرکت گاز استان اصفهان رسید.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان کرد: تصمیم 
محدودیت ها سراســری بوده، چون در حال حاضر کارخانه های ســیمان هم فقط در حد گرمایش 

ساختمان از گاز استفاده می کنند.

معاون وزیر نیرو در اصفهان خبرداد:

هدف گذاری احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در 
دولت سیزدهم

معاون وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در دولت سیزدهم برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 
با محوریت نیروگاه های خورشیدی در ۴ سال آینده را دارد.محمود کمانی معاون وزیر نیرو در مراسم 
افتتاح ۵۵۸ نیروگاه خورشیدی گفت: حدود یک درصد از ظرفیت برق کشور را انرژی تجدیدپذیر تشکیل 
می دهد؛ در صورتی که در جهان این عدد بیش از ۳۰ درصد اســت و در این مسیر راهی طوالنی پیشرو 
داریم. وی ادامه داد: ظرفیت استان اصفهان در این بخش نسبت به کل کشور حدود ۴.۶ درصد است؛ 
در بخش خانگی حدود ۷۲ مگاوات در کشور ظرفیت داریم که حدود ۱۵ مگاوات آن در دست اصفهان 
است و از این نظر، استان اصفهان جزو استان های مستعد به حساب می آید. کمانی با اشاره به اهمیت 
انرژی تجدیدپذیر عنوان کرد: در هر کیلووات انرژی خورشیدی، حدود هزار و ۸۰۰ کیلووات ساعت برق 
تولید می شود که این معادل مصرف ۵۸۴ متر مکعب گاز است.معاون وزیر نیرو یادآور شد: وزارت نیرو 
در دولت سیزدهم برنامه احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه های خورشیدی 
در ۴ سال آینده را دارد؛ بخش عمده از این ظرفیت نیاز است در اختیار بخش خانگی قرار بگیرد و با بسیج 
سازندگی در حال ایجاد تفاهم هستیم تا با کمک نیروهای بسیج این کار را در سطح کشور انجام دهیم .
معاون وزیر نیرو بیان داشت: امیدواریم در برنامه آتی وزارت نیرو، استان اصفهان استانی پیشرو باشد.

استاندار اصفهان خبرداد

تخصیص عادالنه گوشت مرغ بین استان ها
استاندار اصفهان از عادالنه نبودن تخصیص سهمیه گوشت مرغ دولتی بین استان ها گالیه کرد.سید رضا 
مرتضوی استاندار اصفهان در جلسه ســتاد تنظیم بازار خواستار پیگیری علت کاهش تخصیص سهم 
مرغ دولتی به اصفهان شد و گفت: جمعیت تهران ۲ برابر اصفهان است و باید سهمش ۲ برابر اصفهان 
باشد درحالی که ۴۰ برابر است.وی با بیان اینکه گران شدن قیمت مرغ باعت حذف پروتئین مورد نیاز 

از سفره غذایی بخشی از مردم شده است، ادامه داد: توزیع مرغ دولتی بین استان ها عادالنه نیست.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان خبر داد:

افزایش پنج برابری مصرف اینترنت در اصفهان

مدیر مخابرات منطقــه اصفهان گفت: از زمان شــیوع ویروس کرونا 
مصــرف اینترنــت در اصفهان پنج برابر شــده که نشــان از توســعه 

زیرساخت ها و رفع نیاز مردم این استان دارد.
اسماعیل قربانی، عصر روز)پنجشــنبه_ ۴ آذر( در دیدار با مسئوالن 
اردستان، اظهار کرد: شهرستان اردســتان با توجه به جمعیتی که دارد 
حدود یک درصد از شاخص های مخابرات استان اصفهان را دارا است.

وی گفت: در اســتان اصفهان حدود سه میلیون شــماره تلفن ثابت 
وجود دارد که از این تعداد دو میلیون و ۴۶۰ هزار تلفن ثابت مشــغول 
به کار است و مابقی آن برای شــرکت مخابرات کارکرد ماهیانه ندارد.

شهرستان اردستان دارای ۲۵۷۴۰ شــماره تلفن است که حدود ۱.۴ 
درصد شماره های استان را شامل می شود.

قربانی با بیان اینکه ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان اصفهان ۴۶.۳۳ 
درصد است، افزود: به ازای هر ١٠٠ نفر شهروند ۴۶ خط تلفن ثابت در 

اصفهان وجود دارد.
مدیر مخابرات منطقه اصفهان، تصریح کرد: شهرســتان اردستان ۵۹ 
سایت تلفن همراه دارد که از این تعداد ۳۷ ســایت ۳G  و تعداد ۲۲ 

سایت ۴G  وجود دارد.

1433 روستا در استان دارای ارتباط تلفن ثابت هستند

قربانی گفت: استان اصفهان به دلیل کیفیت شبکه همراه و اقداماتی 
که در فروش انجام می دهد بالغ بر ۶۵ درصد ســهم بــازار متعلق به 
همراه اول اســت.وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود هزار و ۴۳۳ 
روستا در اســتان اصفهان دارای ارتباط ثابت هستند، گفت: در استان 
حدود ۹۳۱ روســتای باالی ۲۰ خانــوار وجود دارد که در شهرســتان 
اردستان این آمار حدود ۶۱ روستا است که همگی دارای ارتباط خانگی 
است و ۱۸ روستا دارای فیبر نوری است و ۴۱ روستا دارای تکنولوژی 

۳G  و۴G برخوردار است.
مدیر مخابــرات منطقه اصفهــان گفت: از زمان شــیوع کرونا مصرف 
اینترنت در اصفهان پنج برابر شــده که نشان از توسعه زیرساخت ها و 

رفع نیاز مردم این استان دارد.
قربانی با اشــاره به بازنگری تعرفه های تلفن ثابت، خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه طی ۱۲ســال گذشــته تعرفه های مخابراتی افزایش 
نداشته است به نظر می رسد در راستای توسعه خدمات مخابراتی در 

شهرها و روستاها نیاز است هزینه ها و درآمدها متعادل شود.

وی با بیان اینکه شــرایط فعلی مخابرات به دلیــل افزایش هزینه ها 
در حوزه تلفن ثابت، افزایش هزینه پرسنلی و تامین تجهیزات امکان 
ســرمایه گذاری با توجه به نیاز جامعه کمتر اتفاق افتاده است، افزود: 
اگر این هزینه ها جبران نشود فرصت های کسب و کاری که وابسته به 

تکنولوژی مخابرات است، از بین می رود.

اطالعات سامانه 11۸ مخابرات به روزرسانی می شود
مدیر مخابــرات منطقه اصفهــان درباره گالیه مندی مردم از مشــکل 
صحیح و دقیق نبودن اطالعات ارائه شده از سوی سامانه ۱۱۸ مخابرات 
در مناطق مختلف اســتان اصفهان افزود: اطالعات ثبت شده در این 
ســامانه بر پایه اطالعات اولیه  مشــترکان در زمان نام نویســی تلفن 
به مخابرات اســت و اگر اشــکالی وجود دارد به آن زمان بازمی گردد 
که با بــه روزســانی اطالعات ســامانه این مشــکل رفع می شــود.

قربانی درباره باالرفتن تعرفــه جابجایی تلفن ثابــت که گالیه مندی 
مشــترکان را به دنبال داشــته اســت، افزود: این کار هزینه بر است 
 و تعیین تعرفه بــر پایه ابالغ ســازمان تنظیم مقررات از مشــترکان

 صورت می گیرد.

خبر روز

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان:

قیمت برنج هر روز قد می کشد!
سخنگوی ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان گفت: برنج ایرانی گران است؛ گرانفروشی در آن اتفاق 
نمی افتد.اسماعیل نادری سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان در خصوص  شرایط نامطلوب 
بازار کاالهای اساسی و افزایش بی رویه  
قیمت این دســته کاالها، گفت: بخش 
اصلی نظارت بر قیمت برنــج ایرانی در 
حوزه بازرسی اصناف است، از سوی دیگر 
بازرســی صمت نیز نظارت های خود را 
انجام می دهد، البته رعایت قیمت های 
مصوب در بازار انتظار درســتی اســت و 
نظارت ها باید تقویت شود،  اگر نتوانیم 

بازار را به درستی تنظیم کنیم، بازار و 
قیمت ها راه خود را مــی رود و به نوعی 
قیمت ها از مسیر خود خارج می شوند.وی افزود: برخی کاالها خارج از اختیارات حوزه تنظیم بازار 
است، به عنوان مثال برنج ایرانی در دستورکار ستاد تنظیم بازار نیست و قیمت گذاری آن بر اساس 
عرضه و تقاضا است، البته در قیمت گذاری آن از تولیدکننده و حلقه نهایی باید فاکتور ارائه شود. در 
بحث برنج ایرانی بیشتر با گرانی این محصول مواجه هستیم تا گران فروشی، دالیل مختلفی عامل 
گرانی برنج ایرانی شده اســت؛ براساس اعالم وزارت جهاد کشــاورزی تولید برنج داخلی نسبت 

به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته و از سوی دیگر مصرف برنج ایرانی افزایش یافته است.
وی اذعان کرد:  برنج خارجی زیر مجموعه ســتاد تنظیم بازار است و بر قیمت این محصول نظارت 
می شود، البته برنج هندی که وارد می شود حدود ۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، چراکه 
عالوه بر نوســانات نرخ ارز، هزینه های حمل بار و گمرکی نیز بر قیمت نهایی برنج خارجی اثرگذار 
است. امروز نه تولیدکننده، توزیع کننده و نه مصرف کننده از شرایط بازار رضایت ندارند، وظیفه کارگروه 
تنظیم بازار تامین کاال نیست، بلکه وظیفه تنظیم کاال را دارد؛ به عنوان مثال در شرایطی که کاالیی در 

بازار کم است، کاالی دیگری را برای جبران این کمبود به بازار تزریق می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

نقش دولت در اقتصاد باید تسهیلگری باشد، نه تصدی گری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: سعی ما در مجموعه استانداری اصفهان 
این است که بتوانیم در مسیر تسهیل و رفع موانع تولید حرکت کنیم.امیررضا نقش معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان صنعتگران را جهادگران عرصه اقتصاد دانست و گفت: اکنون در 
جنگ اقتصادی به سر می بریم و صنعتگرانی که در مقابل این جنگ قرار گرفته اند، جهادگر هستند 

و باید از همه این جهادگر قدردانی کرد.
وی تاکیدکرد: از فعاالن اقتصادی تقاضا می کنم که پشتیبان سیاست های اقتصادی دولت باشند، 
البته دولت نیز باید به جای تصدی گری، رویکرد تسهیل گری داشته باشد.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان افزود: تالشمان این اســت که بتوانیم فضای توام با آرامش را برای 
صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی ایجاد کنیم تا بدون دغدغه به فعالیت های خود بپردازند.وی، 
همچنین ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه را حلقه مفقوده حوزه اقتصاد دانست و خاطرنشان کرد: 
ایجاد ارتباط و اعتماد متقابل بین صنعت و دانشگاه، رویکرد حل مشکل حلقه مفقوده این روز های 

اقتصاد کشور است و باید تالش کرد که این ارتباط عملیاتی شود.
نقش با تاکید بر اینکه صنایع ما برای رفع مشکالت خود باید به دانشگاه اعتماد کنند، تصریح کرد: 

مجموعه های اقتصادی مشکالت عدیده ای دارند که مسیر رفع آن ها از دانشگاه می گذرد.

کافه اقتصاد

رییس اتاق اصناف اصفهان:با مسئولان

وعده های حمایتی دولت قبل محقق نشد
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: اصناف اصفهان در دوران کرونا با آسیب های اقتصادی فراوانی روبه رو شده اند.رسول جهانگیری رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: 
با وجود مشکالت فراوانی که واحد های صنفی در دوران شیوع کرونا پشت سر گذاشته اند، اما اصناف اصفهان، بیشترین فرهنگ پذیری را در رابطه با رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در سطح کشور داشته است.وی افزود: در همین دوران اقداماتی انسان دوستانه از سوی همین اصناف آسیب دیده برای همدلی و همراهی با کادر درمان 
انجام شد.رییس اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر وضعیت نا خوشایند واحد های صنفی در دوران کرونا، گفت: محدودیت های کرونایی مانع از فعالیت مستمر اصناف 
شد و از سویی به دلیل تورم موجود و شرایط اقتصادی نامطلوب، قدرت خرید مردم پایین آمده و مراجعات در حد تأمین اولویت ها و کاال های اساسی شده که این شرایط 
حاکم بر بازار کاال های مختلف، اصناف را در تنگنای شدیدی قرار داده است.جهانگیری تصریح کرد: با توجه به این وضعیت، وعده هایی از سوی دولت قبلی برای حمایت 
از اصناف، مطرح شد، ولی هیچ اقدامی انجام نگرفت، مگر تخصیص وامی که به دلیل موانع بسیار، برای پرداخت آن، عده کمی موفق به دریافت آن شدند.وی تصریح 
کرد: تنها اقدام که نه از جانب دولت، بلکه از سوی اتاق اصناف صورت گرفت، توافقی بود که این اتاق با اداره مالیات برای تسهیل در پرداخت مالیات اصناف، انجام داد.

سفر معاون 
اقتصادی رییس 
جمهور به هرمزگان

محســن رضایــی معــاون 
اقتصــادی رییــس جمهور در 
جریان ســفر به هرمــزگان در 
نشســت شــورای گفت وگوی 
دولت با بخــش اقتصادی در 

بندرعباس شرکت کرد.

عکس روز

استاندار اصفهان: 

آب سد زاینده رود تنها کفاف 
 100 روز را می دهد

استاندار اصفهان با بیان اینکه متاسفانه داده های 
آماری نشــان می دهد آب پشت سد زاینده رود 
تنها کفــاف حــدود ۱۰۰ روز را می دهــد، گفت: 
اولویت تامین آب شرب است و در صورت مازاد، 
می توان آن را برای مصارف کشاورزی رهاسازی 
کرد.سیدرضا مرتضوی شــامگاه پنج شنبه در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به رویکرد کلی دولت 
سیزدهم، اظهار داشــت: دولت در پیشانی کار 
خودش بحــث شــفافیت را دارد، بنابراین یک 
ارتباط نزدیک با مردم در دستور کار دولت است.
وی افزود: دولت در توزیع امکانات کشــور نگاه 
عدالت محوری دارد و به دنبــال توزیع عادالنه 
منابع، کار و فعالیت است تا یک رضایت مندی 
عمومی و یک برنامه ریزی جامع برای پیشرفت 
همه مناطق کشور داشته باشیم.استاندار اصفهان 
بیان کرد: دولت توجه به نخبگان را در دستور کار 
خودش قرار داده است و می خواهد از صنعت گر 
نخبه، کشــاورز نخبه، دانش آموز نخبه، حوزوی 
نخبه، کسبه نخبه و همه کســانی که بتوانند در 
هر جایی در شــناخت مســائل دولت و کشور 
کمک کنند، اســتفاده کند. حرکت مجاهدانه و 
پرتالش رویکرد دیگر اســت چرا که شبانه روز 
همه دولت مردان درگیر هستند حتی در استان 
اصفهان روزانه ۱۶ تا ۱۸ ساعت در حال فعالیت 
هســتند تا بتوانند مشــکالتی را حل کنند.وی 
افزود: ارتباط مستقیم و مستمر با مردم از دیگر 
رویکردهای است که بر آن تاکید بسیاری شده 
است و ما در  استان اصفهان با همین رویکردها 
کار خود را شروع کردیم و امیدواریم با همراهی 
همه مردم و مسئوالن طرح مناسبی را رقم بزنیم.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه طرح ســاختن 
۴ میلیون مســکن در یک دوره ۴ ساله برنامه 
دولت است، تصریح کرد: در استان اصفهان باید 
۲۳۰ هزار مسکن در این طرح برای مردم فراهم 
کنیم که هر ســال حدودا ۵۷ هــزار و ۴۰۰ واحد 
مسکونی سهم اســتان اصفهان است که لزوما 
همه آنها در سال اول ساخته نمی شود ولی طرح 
باید به نحوی جلو برود که با یک تولید مسکن 
فزاینده در سال های بعد این محصول تمام شده 

در اختیار مردم قرار بگیرد.

مدیر سازمان تعاون روســتایی استان اصفهان گفت: 
تا پایان امسال فروشگاه های روستا بازار در شهرهای 

استان اصفهان به حدود ۶۰ واحد می رسد.
محسن حاج عابدی مدیر ســازمان تعاون روستایی 
اســتان اصفهان گفت: طرح »روســتا بازار« بمنظور 
عرضه مستقیم تولیدات روستایی و حذف واسطه ها 
با ایجــاد نمایشــگاه های محلی در مراکز شــهر های 
استان اصفهان در حال اجراست.وی ادامه داد: در این 
طرح، تعاونی های صنفی تولیدات متنوع روستاییان 

را در مناطق شــهری عرضه می کنند که در حال حاضر 
تمرکز بیشتر بر محصوالت خوراکی و کشاورزی است.

مدیرسازمان تعاون روســتایی استان اصفهان با بیان 
اینکه با توســعه این مراکز، فراگیری خدمات و عرضه 
کاال افزایش خواهد یافت، گفت: در این طرح عالوه بر 
تولیدات کشاورزی و خوراکی، صنایع دستی و تولیدات 
خانگی هم امکان فروش پیدا می کند.حاج عابدی با 
بیان اینکه فروشگاه های روستا بازار در مراکز شهر ها راه 
اندازی می شود، یادآور شد: شهرداری ها در این زمینه 
همکاری دارند و متناسب با ظرفیت هر بخش امکان 
تاسیس این مراکز در مبادی روستایی هم وجود دارد.

وی هوشمندسازی سامانه عرضه محصوالت روستایی 
و کشاورزی را مرحله جدیدی برای کاهش هزینه های 

مصرف اعالم کرد و گفت: شرکت های نوپا )استارتاپ( 
برای این حوزه فعال شده است تا به واسطه فناوری و 
ظرفیت فضای مجازی، فروشگاه های مجازی ایجاد 
شود. وی خاطرنشان کرد: راه اندازی این سامانه در حال 
پیگیری است تا میوه شب عید مردم بصورت سفارش 

برخطر )آنالین( و عرضه در محل سکونت انجام شود.
حاج عابدی با اشــاره به اینکه واســطه گری و فاصله 
زیاد بین تولید و مصرف، هزینــه خانوار ها را در خرید 
از بازار های اســتان افزایش داده است، افزود: کاهش 
فاصله بین بازار و عرضه، هزینه مصرف کنندگان در تامین 
کاال های مختلف بویژه مــواد خوراکی را کم می کند که 
نتیجه آن، بی اثر کردن واسطه گری و افزایش منفعت 

تولید کننده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان:

افزایش فروشگاه های روستا بازار در اصفهان به 60 واحد

عکس: مهر
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وزیر کشور در سفر به چهارمحال و بختیاری مطرح کرد :

تامین آب شرب با مدیریت صحیح حل می شود
احمــد وحیــدی در آیین تکریــم و معارفــه اســتاندار چهارمحال و 
بختیاری با گرامیداشــت هفته بسیج  اظهار داشــت: تشکیل بسیج 
مهم تریــن و راهبردی تریــن اقدام بعــد از انقالب بود کــه به فرمان 
 امــام خمینی)ره( انجام شــد و یک قطب مهم قــدرت در قالب این 

نهاد بود. 
وی با اشــاره به اینکه همه ملت ما بســیجی هســتند، افزود: مردم 
افتخار آفرینی  های زیادی داشــته اند و مســئولیت بــزرگ هدایت 
جامعه بشــری را به عهــده گرفتند و بســیج امتــداد حرکت خونین 
شــهدا و امتداد خط فکری اســالم ناب محمدی اســت و در استان 
چهارمحال و بختیاری با دارا بودن 2هزار و 440 شهید فردی از سالله 
 شهدا معرفی می شود که در خدمت مردم باشد و همه ظرفیت خود را

 به کار گیرد. 
وزیر کشور بیان داشت: اســتان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های 
فراوانــی دارد و مهم ترین ظرفیــت  و اصل ظرفیــت آن دین مداری 
و والیت مداری اســت که بزرگترین ظرفیت اســت و باید مســئوالن 
با تمــام ظرفیت های وجودی خــود در میدان باشــند و وقتی مردم 
دســت در دســت هم دهند می تواننــد مانند زمان دفــاع مقدس و 
 انقالب مشکالت بزرگ از جمله مشــکالت اقتصادی، فقر و بیکاری را 

برطرف کنند. 
وحیدی با اشاره به نیاز به الگوی راهبردی برای برطرف کردن مشکالت، 
عنوان داشــت: باید راه و الگوی حل مشکالت را بیابیم و براساس آن 
با مشارکت مردم اقدام کنیم که مهم ترین مسئله مشکالت اقتصادی 

است و باید الگوی متناسب با آن را یافته و به مردم ارائه دهیم. 
وی با اشاره به یکپارچه کردن 2 هزار هکتار زمین  و تبدیل آن به تعاونی 
در روستای ســودجان اســتان چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: 
با همدلی و اعتمــاد می توان کارهای اقتصــادی بزرگی همچون این 
 طرح را انجام داد که نیاز اســت اعتمادســازی بین مردم و مسئوالن

 ایجاد شود. 
وزیر کشور با اشاره به ظرفیت جوشــکاری صنعتی در شهر هفشجان 
اســتان چهارمحال و بختیاری، خاطرنشــان کرد: این شهر با چنین 
ظرفیتی شــاید در کشــور گمنام اما در خارج از کشور معروف است و 
بسیاری از صنایع کشتی سازی و جوش زیرآب جنوب کشور نیز توسط 
جوشکاران این شــهر انجام می شــود که بیانگر فراهم شدن ظرفیت 

اقتصادی است و باید الگوی راهبردی اقتصادی آن طراحی شود. 
وی اضافه کرد: روستای سرآقاسید که مشــکالت زیادی دارد دارای 

ساختار گردشگری است و می توان از این ظرفیت برای رشد وضعیت 
معیشــتی و اقتصادی مردم آن اســتفاده و در کنار آن در زمینه های 
دیگر نیز ایجاد اشــتغال انجام شــود که نیاز به برنامه ریزی و جدیت 
دارد. وحیدی با بیان اینکه رفع فقر از تاکیدات امام راحل بوده است، 
گفت: هنر دولــت پای کار آوردن مردم اســت و نباید انتظار داشــت 
فقط دولــت همه اقدامــات را بــرای برون رفت از مشــکالت فراهم 
کند، بایــد آحاد جامعــه در فعالیت هــای اقتصادی حضور داشــته 
 باشند که از سیاســت های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری نیز 

بوده است. 
وی با اشاره به مشکالت آبی کشور و اســتان چهارمحال و بختیاری، 
تاکید کرد: دولت جز عدالت و رعایــت عدالت  توزیعی برنامه دیگری 
ندارد و مســئله کمبود بارش نیز بر این مشکل دامن زده و کاهش آب 
در سراسر کشــور وجود دارد و در حدود 28 اســتان کشور این مسئله 
وجود دارد،  با تامین نیازهای اساسی همه مردم باید برای توزیع آب 

برنامه ریزی شود و مردم خواستار توزیع عادالنه آب با اولویت تامین 
آب شرب هستند.

وزیر کشــور تصریح کــرد: نبایــد اجازه دهیــم دشــمن از موضوع 
کمبــود آب در جهــت اهــداف خود اســتفاده کنــد چراکه هــر بار 
از طریــق ایجاد اختالل ســعی دارد نمــک روی زخم مردم بپاشــد 
و بــا اقداماتی مثل هــک کردن پمپ بنزیــن و شــرکت هواپیمایی 
ســعی در فشــار وارد کردن به مردم دارد امــا مردم کشــور ما آگاه، 
هوشیار و بصیر هستند و این مسائل باعث می شود دشمن را بیشتر 
 بشناســیم که باید با تدبیر با همه مســائل برخــورد و نیازهای مردم

 برطرف شود. 
وحیدی در پایان با اشاره به اینکه در ماه هایی که دولت سیزدهم آغاز 
به کار کرده است مســائلی از جمله واکسیناسیون انجام شده است،  
خاطرنشان کرد: اکنون دولت در حال تنظیم بازار است و در برخی اقالم 

مانند سیمان، فوالد و... موفق عمل کرده است.

 تکمیل برج دوقلوی شهرکرد نیازمند مشارکت 
سرمایه گذاران است

محمدتقی جاپلقی شهردار شــهرکرد اظهار داشت: برج دوقلوی شــهرکرد در زمینی به مساحت حدود 
۶هزار مترمربع در 2۶طبقه طراحی شد که واحد های تجاری، خدماتی، درمانی، اداری، رفاهی و تفریحی 
از بخش های پیش بینی شده در این پروژه بود.او افزود: این پروژه با هدف رونق شهر، رونق کسب و کار، 
شکل دادن و زیباسازی شهری و نمادی از توسعه شهرکرد بنا نهاده شد.جاپلقی با اشاره به فراخوان جهت 
جذب سرمایه گذار برای این پروژه بیان کرد: به دنبال جذب ســرمایه گذار برای تکمیل برج هستیم و با 
صاحب نظران در این خصوص مشورت می شود.او با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر ۳2درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ بدهی به شرکت پیمانکار و مشاور نداریم و برای ادامه 

کار باید برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.

تصویب 2۸ طرح در کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ 
چهارمحال و بختیاری

صغری محمدعلیزاده معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 28 طرح در کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر های اســتان تصویب شد.او موارد مطرح شده 
در کمیسیون را مربوط به شهر های بروجن، هفشجان، شــلمزار، گندمان، ناغان، شهرکرد، لردگان، اردل، 
فرخشهر و سورشجان دانست و افزود: از 28 طرح، 4 مورد به درخواست اداره کل راه و شهرسازی و بقیه 
موارد به درخواست شهرداری ها در جلسه مطرح و به تصویب اعضا کمیسیون رسید.محمدعلیزاده اضافه 
کرد: طرح های ارائه شده در زمینه تغییر کاربری، افزایش سطح اشغال، اصالح بند هایی از طرح تفصیلی، 
تفکیک اراضی، اصالح طرح هندسی میدان و اصالح شبکه معابر است.او ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد 
اداره کل راه و شهرســازی در خصوص ضوابط احداث بنای طرح اقدام ملی مســکن بر اساس قالب دو 
الگوی معماری برای قطعات مســکونی ۱2 و 24 واحدی مطرح و توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت و 

درنهایت تصوب شد.

سارقان مسلح با هوشیاری پلیس سامان زمینگیر شدند
سردار منوچهر امان اللهی فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در پی گزارش وقوع 
یک فقره تیراندازی به شهروندان توسط سرنشینان یک دستگاه پژو پارس در یکی از محالت شهرستان 
سامان، سریعًا عوامل کالنتری ۱۱ سامان و یگان امداد به محل اعزام شدند.او افزود: ماموران در حین اعزام 
به محل خودروی مذکور را رویت و پس از استعالم مشخص شــد پالک خودرو مسروقه می باشد که با 
هماهنگی قضایی سرانجام موفق شدند خودرو را متوقف کنند.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در بازرسی از خودروی توقیفی یک قبضه کلت کمری به همراه ۹ عدد فشنگ جنگی، 2 قبضه قمه، 2 
قبضه چاقو و مقادیری اموال مسروقه کشف و 4 نفر سارق مسلح که با خودروی سرقتی اقدام به چندین 
فقره سرقت مسلحانه در استان های های همجوار کرده بودند دستگیر شدند.فرمانده انتظامی استان با 
اشاره تحویل سارقان به مراجع قضایی گفت: کارکنان پلیس فرماندهی انتظامی شهرستان سامان به دلیل 

جدیت در امورات محوله و دستگیری سارقان مسلح مورد تشویق قرار گرفتند.

کشف یک تن و ۵00 کیلوگرم چوب قاچاق در لردگان
سرهنگ علی تابش فرد فرمانده انتظامی لردگان اظهار داشت: بنا به گزارش مامورین منابع طبیعی مبنی 
بر تهیه چوب جنگلی توسط فردی با هویت معلوم در منزل عوامل فرماندهی انتظامی بخش فالرد با کسب 
دستور مقام محترم قضایی به محل اعزام شدند.او افزود: طی بازرسی از منزل وی مقدار یک تن و ۵00 

کیلوگرم چوب جنگلی )بلوط( کشف و ضبط و یک متهم دستگیر شد.

بام ایراناخبار

غالمعلی حیدری در آیین تکریم و معارفه استاندار چهارمحال و بختیاری ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج، با اشاره به اینکه باید تهدیدها تبدیل به فرصت شوند، 
اظهار داشت: پیشینه استان چهارمحال و بختیاری مملو از افراد و شخصیت های 
بزرگی همچون آیت ا... دهکردی،  عمان سامانی، دهقان سامانی، علیمردان خان 
و بانوی سردار بی بی مریم و...  است و صدها شهید و سرداران شهید در انقالب 
و جنگ تحمیلی نیز بیانگر پیشینه مردم این خطه است.وی با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبری درباره فرهنگ و روحیه مردم چهارمحال و بختیاری افزود: 
مردم این استان توان برطرف کردن مشــکالت را دارند و باید از این ظرفیت که 
بزرگترین ظرفیت است استفاده شود و از ظرفیت نمایندگان و نخبگان، جوانان 

انقالبی و پرشور و دانشگاهیان نیز باید  بهره مند شویم.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: مردم استان سخت ترین عملیات ها 
را در دفاع مقدس رزمندگان تیپ قمربنی هاشم می پذیرفتند و با جان و دل پرچم 
جمهوری اسالمی را در باالترین قله ها می افراشتند، در اوج غربت امام و اسالم با 
دست خالی و بضاعت کم در برابر اعتراض بین المللی ایستادند و سربلند شدند 
و یک وجب از خاک پرافتخار ایران اسالمی را به دست دشمن ندادند، این مردم 
وفادار به کشور، جمهوری اسالمی و نظام هستند و بارها وفاداری خود را نشان 

داده و انسان هایی سلحشور هستند.
حیدری با اشــاره به ناجوانمردی ها و بی مهری هایی که دشــمنان دارند، بیان 
داشت: انتقام دشمن از مردم به خاطر سلحشوری، استقالل، خودباوری و شعار 
ما می توانیم است و دشمن که متوجه شده از هیچ راهی نمی تواند انتقام بگیرد، 
به وسیله تحریم ها انتقام می گیرد.استاندار استان چهارمحال و بختیاری عنوان 

داشت: از ظرفیت نخبگان، اساتید، صاحب نظران، جوانان پرشور به عنوان موتور 
محرک و پیشران استفاده خواهیم کرد و با انسجام و برادری و استفاده از همه 
ظرفیت های موجود اقدام و مزه مدیریت جهادی به مردم چشانده خواهد شد.

حیدری با بیان اینکه یکــی از زخم های مردم اســتان چهارمحال و بختیاری 
بیکاری اســت که باید این مشکل برطرف شــود، گفت: رویکرد دولت در اداره 
کشور و اســتان ها، از رویکرد وزارت محوری به سمت اســتان محوری است،  
برنامه هایی نیز برای این امر تدوین شــده که به فرموده رهبری باید با پیوست 

عدالت اجرا شود.

حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام ضمن گرامیداشت هفته بسیج، 
اظهار داشت: بســیج یک حقیقت نورانی و واقعیت است، یک مجموعه به 
هم پیوسته که موتور انقالب را حرکت داده و به کارها تسریع بخشیده است و 
اقتضاء آن است که مدیران هم بسیجی باشند که امروز به فضل پروردگار در 

این دولت شاهد بیشتر این اتفاق هستیم.
وی خاطرنشــان کرد: امروز مدیرانی بر روی کار آمدند که با تکیه بر مردم و 
راهنمایی های مقام معظم رهبری با پایبندی به ارزش ها و شعارهای اصیل 

انقالب اسالمی در حال فعالیت هستند که این ها نعمت پروردگار است.
نماینده ولی فقیه در اســتان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر وظیفه خطیر 
مسئوالن، بیان داشت: مردم در جایگاه قاضی هســتند و در امور مسئولین 
قضــاوت می کنند، مســئولین باید خــود را در حصــار امن از دنیــا گرایی، 
خودمحوری، خود پســندی و .... قرار دهند، تصور نکنیــم امروز موقعیت و 
مسئولیتی داریم و همیشه هم این باقی می ماند، خیلی زود این جایگاه ها 
و مقام ها تغییر پیدا می کنند، اگر هم جابه جایی نباشــد طوالنی ماندن در 

جایگاهی پاسخگویی دارد و باید مراقب بود.
امام جمعه شــهرکرد با اشــاره بــه آب، یکــی از چالش های مهم اســتان 
چهارمحال و بختیاری، بیان داشــت: چیزی حدود ۱۶۹ میلیون مترمکعب 
آب در سد زاینده رود است و این یعنی آب نیست، اینکه خروجی آب دو برابر 
ورودی سد است بسیار خطرناک بوده است، امروز مردم نگران بی عدالتی 
در مسئله آب هستند، مدیریت آب باید در دســت نظام و دولت باشد اینکه 
مدیریت آب را به دست مردم می سپارید کار غلطی است، باید مدیریت آب 

با امانت توسط دولت شکل گیرد اما متاسفانه در گذشته مدیریت به دست 
البی گری ها و قدرت ها بوده است که حاال شاهد چنین چالش هایی در بین 

مردم هستیم.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: مردم نگران رودررویی با هم هستند که امید 
است این دولت این مسئله را به خوبی تدبیر و مدیریت کند و مسئله آب را بر 
روی ریل عدالت قرار دهد. باید حقایق و واقعیت ها را دید؛ استان چهارمحال 
و بختیاری به شدت تشنه است و نگران مسائل زیست محیطی و انتقال آب، 

تونل بهشت آباد، کشاورزی و آب شرب است.

استاندار جدید چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: 

مزه کار جهادی به مردم چشانده می شود
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: 

مردم نگران بی عدالتی در مسئله آب هستند

شنبه  6   آذر 1400 / 21  ربیع الثانی 1443 / 27  نوامبر  2021 / شماره 3404

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

فقدان سند مالکیت
9/40 شماره نامه: 140085602011002087 -1400/09/02 نظر به اینکه سند 
مالکیت  شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 148 فرعی از 13 اصلی واقع در بخش 
5 خوانســار ذیل ثبت 756 در صفحه 440 دفتر امالک جلد 9 به نام ســید حسین 
ساجد  تحت شماره چاپی مسلســل 562610  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140021702011004892 
به انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلی کــه امضاء شــهود آن ذیل شــماره 
140002155852000428 به گواهی دفترخانه 5 خوانســار رسیده است مدعی 
است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1229834  
اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

تحدید حدود اختصاصی
9/41 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 1360 فرعی از 5  
اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام وراث پروانه شاهی  در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
 اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز

 ســه شــنبه مورخ 1400/09/30 ســاعت 9 صبــح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا بــه موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار مــی گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضــور یابند و اعتراضــات مالکین 
یا مجاوریــن مطابق مــاده 20 قانــون ثبت از تاریــخ تنظیم صــورت مجلس 
 تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد. تاریــخ انتشــار: 1400/09/06 

م الف: 1228671 امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت 

9/42 شــماره نامــه: 140085602013002169 - 1400/09/01 نظــر باینکه 
آقای محمد فوالدی فرزند عزیز به شــماره شناســنامه 345 با تســلیم دو برگ 

استشــهادیه محلی که هویت و صحت شــهود توســط دفترخانه 48 فریدونشهر 
 گواهی شده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششــدانگ یکباب خانه تحت

 پالک ثبتی 233/28 به مســاحت 173/20 متر مربع واقع در روســتای بیجگرد 
فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان که سند مالکیت با شماره چاپی 017740 الف 
94 بنام آقای محمد فوالدی فرزند عزیز به شناســنامه 345 صادر و تســلیم شده 
است و طی سند رهنی شــماره 59774 مورخ 1395/10/20 دفتر 48 فریدونشهر 
در رهن بانک مسکن فریدونشهر قرار گرفته اســت و نامبرده اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شــده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده اســت. لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این  آگهی قید شده 
است نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با ارائه مدارک تسلیم 
نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت 
 یا سند معامله نسبت به صدور المثنی ســند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
م الف: 1229805 سید محمد حســینی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

فریدون شهر 

فقدان سند مالکیت 
9/43 خانم خدیجه پورپونیه نجف آبادی فرزند محمد به استناد 2 برگ استشهادیه 
محلی که هویت وامضاء شهود رســماگواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت 
پنج دانگ مشاع ازششــدانگ پالک ثبتی 43 / 430 واقع درباغوحوش مینادشت  
بخش 9 ثبت اصفهان به شماره ســریال 991114 که در صفحه 225 دفتر امالک 
جلد 219 ذیل ثبت شماره 22081  به نام نامبرده ثبت وسندمالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است وسپس مفقود شده است . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی میشــود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سندمالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد. ودر 
صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
 اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . 
تاریخ انتشــار : 06 / 09 / 1400  م الف: 1229111  رئیس اداره ثبت اســناد 

وامالک فالورجان  محمد علی ناظمی اشنی
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ستاد اجرایی فرمان امام پیشتاز در کمک های خیرانه
نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( جلودار 

کمک های خیرانه در راستای احسان و همدلی به نیازمندان است.
آیت ا... طباطبایی در ششمین دوره رزمایش اهدای کمک های معیشتی ستاد اجرای فرمان امام 
خمینی)ره( با قدردانی از کمک های خیرانه این ستاد در اجرای رزمایش احسان و همدلی گفت: 
در دوران شیوع کرونا این ستاد در استان و کشور فعالیت های بسیار خوب و ارزنده ای از جمله توزیع 
تعداد زیادی کیف و لوازم التحریر برای دانش آموزان و ۱۰هزار بســته معیشتی و ارزاق در استان 
بوده است. امام جمعه اصفهان با اشــاره به اینکه انفاق و کمک به مستضعفان و فقرا از نظر اسالم 
بهترین کار خیر اســت، گفت: حتی افرادی هم که خیلی وضع مالی خوبــی ندارند نباید فکر کنند 
که کمک کردن وظیفه افراد ثروتمند است بلکه به اندازه توان خود باید به فقرا کمک و انفاق کنند.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( استان اصفهان هم در این بازدید گفت: در 
ششمین مرحله همدلی و احسان این ستاد، گروه های جهادی ۱۰هزار بسته ارزاق را بین نیازمندان 
توزیع کردند.تورج حاجی رحیمیان افزود: از آغاز شیوع کرونا تا کنون ۱۲۸هزار بسته معیشتی بین 
هموطنان محروم در استان و مقادیری کیف و نوشــت افزار بین دانش آموزان محروم اهدا شده 

است.

رهایی 36 زندانی غیر عمد از زندان های استان اصفهان
مدیر کل زندانهای استان اصفهان اظهار داشت: همزمان با هفته بسیج و در راستای کاهش جمعیت 
کیفری در زندانها 36 زندانی با بدهی بیش از یک میلیارد تومان بدهی از زندان های اســتان آزاد 
شدند.علیرضا بابایی با بیان اینکه جمعی از خیرین و مسئولین ســپاه و زندان حضور در این امر 
مشارکت داشتند خاطر نشان کرد: این اقدام خداپســندانه با حمایت همه این نهادها انجام شده 
اســت.وی افزود: کمک به آزادی زندانیان و حمایت از خانواده آنان از برنامه های حمایتی بسیج 

استان است.

رشد ۵00 درصدی جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد
معاون بین الملل و امور دانشــجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اســالمی  در حاشیه آیین معارفه 
سرپرست دانشــگاه آزاد واحد نجف آباد اظهار کرد: در زمینه جذب دانشــجوی خارجی در حال 
گسترش کمی هســتیم و در این حوزه با رشــد ۵۰۰ درصدی مواجهیم. هم اکنون از ۱۴ کشور دنیا 
پذیرش دانشجو داریم و در حال فراهم سازی و تسهیل پذیرش دانشجو از کشور های اروپایی نیز 
هستیم.عالء الدین بروجردی تاکید کرد:  از آنجا که دانشــگاه آزاد اسالمی دانشگاهی غیر دولتی 
است، با حساسیت های دانشگاه های دولتی در این زمینه مواجه نیستیم. بنابراین امیدواریم که 

بتوانیم تعداد کشورهای اعزام کننده دانشجو را افزایش دهیم.
بروجردی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دانشــجویان خارجی در واقع مهمان ما هستند، باید 
محل سکونت و تسهیالتی که در اختیارشان قرار داده می شود شایسته آنها باشد. اداره کل جذب 
دانشجو برنامه مفصلی در این زمینه تدوین کرده است تا دانشجویان خارجی، ایران را با خاطره ای 

خوب ترک کنند.
معاون بین الملل و امور دانشــجویان غیر ایرانی دانشگاه آزاد اســالمی، کرونا و تدریس به زبان 
فارسی را از مهم ترین چالش های پیش روی دانشگاه دانست و تاکید کرد:  طی دو سال گذشته 
بیماری کووید ۱۹ باعث شد تا هم جذب کمتری داشته باشــیم و هم آموزش ها به سمت فضای 
مجازی برود. همچنین برابر مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی که تدریس به زبان فارسی را 
تکلیف کرده اند،  ناگزیر به آموزش زبان فارسی به دانشــجویان خارجی آن هم در فضای مجازی 

هستیم که این مورد قدری چالش بر انگیز است و سختی کار را بیشتر می کند.

 نخاله های ساختمانی بالی جان محیط زیست؛

برخورد قانونی با متخلفان

اگر گذرتان به اطراف شهر و مناطق حاشیه  نرگس طلوعی
ای افتــاده باشــد، حتما با حجــم قابل 
توجهی از نخاله های ساختمانی روبه رو شده اید که روی هم تلنبار  شده 
اســت. نخاله هایی که امروزه با افزایش رو افــزون جمعیت در کالن 
شهرها و با گسترش ســاخت و سازهای عمرانی و ســاختمانی و نیز 
تخریب و مرمت بناهای عمرانی و ســاختمان ها میزان تولیدشان به 

شکل چشمگیری در حال افزایش است. 
نخاله های ساختمانی به پسماندهای حاصل از ساخت و ساز، تخریب 
اماکن، ســاختمان های فرســوده، گودبرداری، خاک برداری، تعمیر و 
نوسازی، آسفالت معابر، حفاری های مربوط به تأسیسات شهری و هر 
گونه پســماند حاصل از فعالیت های عمرانی و ساختمانی مشتمل بر 
خاک و مخلوط حاصل از خاک برداری، شیشه، بتن، مالط، گچ، خاک، 
کاشی، سرامیک، ماسه، سیمان، قیرگونی، سنگ، آجر، موزاییک، تیرچه 
سقفی، شیروانی، چوب و سایر پسماندهای مشابه اطالق می شود.رها 
شدن پســماند های ســاختمانی در طبیعت معضالت زیادی از جمله 

آلودگی های زیست محیطی به دنبال دارد.
نخاله های ساختمانی به دلیل داشتن آهک، ســیما و گچ اگر در یک 

زمین کشاورزی و یا خاک قابل استفاده باقی بمانند به مرور زمان سبب 
بی کیفیتی و غیر قابل کشت کردن آن زمین خواهند شد. 

این پسماند ها مکان تخلیه شــده خود را به مرور زمان، به کانون جمع 
شدن سایر زباله ها نیز تبدیل می کنند. 

همچنین نخاله های ساختمانی عالوه بر اینکه موجب آلودگی بصری 
در طبیعت می شوند، بخشی از منابع اولیه و داشته های طبیعی )کوهها 
و شن و ماسه حاشــیه رودخانه ها( را به نابودی می کشانند. آنطور که 
کارشناسان بهداشــتی مطرح کرده اند یکی از عوامل تاثیر گذار در بروز 
بیماری سالک همین نخاله های ساختمانی است که در یک جا روی 

هم انباشته شده است. 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی اســتان اصفهان با بیان اینکه رها 
کردن نخاله های ســاختمانی در محیط زیســت یکی از اصلی ترین 
عوامل آلودگی منابع طبیعی به شمار می رود از برخورد با متخلفان خبر 
داد. سرهنگ علیرضا طاهری گفت: افراد برای خالی کردن نخاله های 
ساختمانی باید از شهرداری مجوز بگیرند، شهرداری بعد از دادن مجوز، 

مکانی را به آن ها می دهد تا نخاله های ساختمانیشان را رها کنند.
 وی تاکید کرد: طبق قانون مدیریت پســماند هر گونه رها سازی زباله 

های خانگی و نخاله های ســاختمانی در کنار رودخانه ها و معابر، نه 
تنها ممنوع، بلکه جرم محسوب شــده که قانون گذار نیز جرائمی برای 
آن در نظر گرفته اســت.طاهری همچنین از برخورد با کارخانه هایی که 
زباله های سمی یا پسماندهای خود را درطبیعت رها می کنند، خبر داد. 
طاهری در این باره گفت: نیروهای منابع طبیعی کارخانه ه ارا شناسایی 
می کنند و به دادستان ارجاع می دهند سپس دادگاه تشکیل می شود 
و عالوه بر جریمه نقدی بــرای فرد بین ۱ ماه تا ۱ ســال، جریمه نقدی 
در نظر گرفته می شــود.به گفته فرمانده یــگان حفاظت منابع طبیعی 
استان اصفهان، اگر شهروندان اصفهانی موردی از رها سازی زباله های 
کارخانه ها در محیط زیست را مشاهده کنند، می توانند با شماره ۱۵۰۴ 

تماس بگیرند و این تخلف را گزارش دهند. 
این مقام مسئول معتقد است بازیافت پسماندهای ساختمانی یکی 
از راهکارهای موثر برای مقابله با تهدید های زیســت محیطی است، با 
بازیافت و باز گرداندن این نوع از پسماندها به چرخه زیستی، می توان 
از آسیب رسیدن به منابع طبیعی و برداشت بی رویه از کوهها و حاشیه 
رودخانه ها در جهت تهیه مصالح ســاختمان ســازی و شــن و ماسه 

جلوگیری کرد.

بازیافت پسماندهای ساختمانی یکی از راهکارهای 
موثر برای مقابله با تهدید های زیست محیطی است، 
با بازیافت و باز گرداندن این نوع از پسماندها به چرخه 
زیستی، می توان از آسیب رسیدن به منابع طبیعی و 
برداشت بی رویه از کوهها و حاشیه رودخانه ها در جهت 
تهیه مصالح ساختمان سازی و شن و ماسه جلوگیری 

کرد

با مسئولان جامعه

برخورد اتوبوس با تریلی 
سنگ کش در اتوبان نطنز 

با 10 مصدوم
حسنعلی صالحیان، رییس مرکز فوریت های 
پزشکی نطنز اظهار کرد: ساعت ۴:3۸ دقیقه 
صبح جمعه خبر تصادف اتوبوس با تریلر در 
اتوبان نطنز به اصفهــان روبروی پارک دوقلو 
به اتاق فرمان واصل شد. که  بالفاصله ۵ کد 
اورژانس نطنــز و شاهین شــهر و همچنین 
پایگاه هالل احمر نطنز به محل حادثه اعزام 
و ۱۰ مصدوم را به بیمارســتان های گلدیس 

شاهین شهر و خاتم االنبیا نطنز اعزام کردند.

 سهم 41 درصدی تک وسیله ای ها در حوادث
 جاه ای اصفهان 

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان بیان داشــت : تجزیه و تحلیل های صورت گرفته که 
توسط کارشناســان پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان انجام شده نشان می دهد که 
تک وسیله ای ها بیشترین سهم را در بروز حوادث جاده ای دارند.سرهنگ »اصغر زارع«  افزود: 
بر اساس بررســی های بعمل آمده ۴۱ درصد از حوادث رانندگی در جاده های استان اصفهان که 
طی ۸ ماهه امسال رخ داده مربوط به حوادث تک وسیله ای ها نظیر واژگونی، برخورد با شی ثابت 
و خروج از جاده بوده اســت.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان، مهمترین دالیل وقوع 
این حوادث را عدم توجه به جلو ، خســتگی و خواب آلودگی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه 
ناشی از سرعت غیر مجاز و تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد.سرهنگ زارع تاکید کرد: برابر آیین 
نامه راهنمایی و رانندگی هنگام رانندگی ، استعمال دخانیات خوردن مواد خوراکی یا آشامیدنی و 
استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده می 

گردد ممنوع است. و رانندگان می بایست توجه کامل به جلو داشته باشند.

كالهبرداری اینترنتی در قالب فروش »خودرو« 
 فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر بیان داشت: در پی شكایت یكی از شهروندان مبنی بر اینکه 
از طریق فضای مجازی مورد سؤاستفاده و کالهبرداری قرار گرفته است رسیدگی به موضوع در دستور 
كار ماموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.سرهنگ »غالمرضا 
براتی« افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاکی در یکی از سایت های تبلیغاتی با آگهی 
فروش خودرو  مواجه شده و با فرد مورد نظر تماس برقرار می كند كه فرد فروشنده از او می خواهد 
تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال را به عنوان بیعانه به حساب او واریز کند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی 
شهر اظهار داشت: فردشاكی نیز فریب خورده و مبلغ درخواستی را بدون دریافت هیچ گونه مدرك و 
نشانی به حساب آن فرد واریز می کند و پس از آن دیگر فروشنده به تماس های وی پاسخگو نبوده 
است. این مقام انتظامی بیان داشت : مأموران پلیس فتا با بکارگیری روش های علمی و تخصصی 
و همچنین اقدامات هوشــمندانه خود  هویت متهم که  در یكی از استان های همجوار ساکن بود را 
در کمترین زمان ممکن شناسائی طی هماهگی با مقام قضائی نسبت به دستگیر وی اقدام کردند.

اعتراف سارق منازل نیمه ساز به 89 فقره سرقت در »كاشان«
فرمانده انتظامی شهرستان کاشــان  بیان داشت: در پی شــکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر 
ســرقت از منازل نیمه كاره آنها سرهنگ »حسین بســاطی« افزود: کارآگاهان بالفاصله در محل 
های وقوع سرقت حضور یافته و پس از بررسی دقیق علمی و جمع آوری مدارک و مستندات الزم 
دریافتند که تمامی این سرقت ها توسط یک نفر انجام شده و در ادامه انجام یک سری اقدامات 
هوشمندانه و تجزیه و تحلیل سرقت های صورت گرفته توسط سارقان سابقه دار در نهایت هویت 
این فرد به دست آوردند. فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ادامه داد: کارآگاهان پس از شناسایی 
محل ســکونت متهم، طی هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی وی را دســتگیر و به 
پلیس آگاهی منتقل کردند که در مواجه با مدارک و مستندات ارائه شــده صراحتًا به بزه ارتکابی 
خود اعتراف و به ۸۹ مورد سرقت از منازل نیمه كاره اقرار کرد.سرهنگ بساطی با بیان اینکه متهم 
برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد اظهار داشت: به شهروندان توصیه می کنیم 
برای پیشگیری از سرقت اموال و تجهیزات منازل نیمه کاره را به دزدگیر و حصار محکم مجهز کرده 
و از نگهبان مطمئن و قابل اعتماد استفاده کنند و به همسایگان خود اطراف این منازل اطالع دهند 
در صورت مشاهده رفت و آمدهای مشکوک پلیس را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ در جریان 

قرار دهند. 

وز عکس ر

خبر روزناجا

جانشین فرمانده سپاه صاحب 
الزمان )عج( اصفهان:

بسیج به دنبال ایجاد محله 
اسالمی است

ســردار علی مقواســاز جانشــین فرماندهی 
ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در 
همایش تجلیل از قرض الحســنه های مردم 
یار و اشــتغال زای برتر اســتان اصفهان گفت: 
بســیج به دنبال ایجاد محله اســالمی است و 
برای ایجاد محله اســالمی ایجاد صندوق های 
قرض الحســنه می تواند در امر پیشرفت محله 
اسالمی کمک بسزایی داشته باشد.وی افزود: 
با شکل گیری مجمع عالی قرض الحسنه های 
اشتغال زا و مردم یار استان که متشکل از ۱۵۰۰ 
قرض الحسنه اســت می توان با اندیشه ورزی 
زمینه رشد این صندوق ها را فراهم کرد.جانشین 
فرماندهی ســپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان تاکید کرد: تمام بســیجیان و اقشار با 
خدا معامله می کنند و از وقــت، زندگی، مال و 
هرچه در دست دارند گذشت می نمایند تا بتوانند 
به فرامین امام خامنــه ای )مدظله( در بخش 
محرومیت زدایی لبیک بگویند. مقواساز ادامه 
داد: در تمام عرصه ها صندوق های قرض الحسنه 
باید با محوریت مســاجد با ایجــاد بنگاه های 
اقتصادی کوچک به سمت اشتغال زایی پیش 
بروند و با تشکیل شــرکت تعاونی ها زود بازده 
بتوانند مشکالت اقتصادی، معیشتی مردم را 
حل کنند.وی یادآور شد: حضرت امام خمینی 
)ره( در ســال ۱3۴۱ فرمودند به بسیج مردمی 
نیازمندیم، ســال ۴۲ نیز تکرار نمودند، ســال 
۵۷ و ۵۸ قبل از تشکیل بسیج هم به این نیاز 
جامعه اسالمی اشاره کردند و همیشه بر این امر 
تاکید داشتند که پیامبران خدا و ائمه اطهار هم با 
بسیج مردم جلوی کفر و ظلم ایستادگی نمودند.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: مکتب بسیج 
در ادامه راه مکتب ائمه و رســول خدا می باشد 
حضرت امام وقتی )ره( پیام تشکیل بسیج را 
می دهند کسی گمان نمی کرد که این نیروی الهی 
و مردمی تمام قوای خود را جمع نماید که بتواند 
در تمام عرصه ها، جهادی، سازندگی، اقتصادی 

فعالیت کند.

اصفهان؛ شهر دوستدار سالمند
نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، در نشست اجرای طرح CDD )طرح ملی توســعه محله محور ویژه سالمندان( در اصفهان گفت: توریستی بودن 
اصفهان می تواند این شهر را به الگویی مناسب برای رواج طرح شهر دوستدار سالمند در کشور تبدیل کند.دکتر ساتیامی سازمان بهزیستی را همانند بدنه اتصال 
درخت سالمت و رفاه در جامعه دانست و افزود: بدلیل قطع ارتباط دانشگاه علوم بهزیستی و مردم و از طرفی دیگر نیز تخصیص نیافتن منابع کافی به این ارگان، 
در حال حاضر فعالیت های بهزیستی به گروه های آسیب پذیر محدود شده است.وی گفت: جای خالی شــورای ملی سالمندی، نیاز به هماهنگی بین بخشی 
بیشتری بخصوص در بین ارگان های استانداری، شهرداری و بهزیستی در رابطه با پایلوت شهر دوستدار سالمند و سمن های سالمندی نشان می دهد.ساتیامی 
با اشاره به مطرح کردن مدل شهر دوستدار سالمند به عنوان طرحی رقابتی که تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ شهر در سراسر جهان به آن پیوسته اند، افزود: هرچند ایران 
در اجرای این طرح با منابع انسانی فرهیخته بسیار و همچنین منابع ملی کافی روبرو است، اما بدالیلی، چون تحریم های اقتصادی ظالمانه و به تبع فشار مالی 

موجود در کشور، الزم است که بتوانیم برای پایلوت طرح در کشور از کمک های نهاد های بین المللی، چون سازمان اتحادیه اروپا بهره گیریم.

رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی استان 
اصفهان در خصوص شرایط تحصیلی دانش آموزان 
تلفیقی فراگیر در استان، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
جامعه پذیر شــدن دانش آمــوزان تلفیقی فراگیر 
از بستر مدرســه می گذرد، بنابراین یکی از اهداف 
آموزش و پرورش اســتثنایی کشــور این است که 
با بسترســازی الزم امــکان حضــور دانش آموزان 
تلفیقــی فراگیــر در جامعه فراهم شود.محســن 
الماســی افزود: به منظور دســتیابی به این هدف 
تالش ها بر این بوده است تا بتوانیم به دانش آموزانی 

کمک کنیــم که شــرایط حضور در مدرســه عادی 
را دارند، در ایــن خصوص دانش آمــوزان تلفیقی 
فراگیر نیازمند امکانات و وســایل خاصی بودند و 
با فراهم کردن نیاز های آن ها توانســتیم این گروه 
را به آغوش مدارس عادی برسانیم.وی تاکید کرد: 
این عملکرد کمک می کند تــا دانش آموزان عادی 
با انواع معلولیت ها آشنا شــوند و عادی سازی در 
سطح جامعه اتفاق می افتد، همچنین دانش آموز 
تلفیقی هم در کنــار دانش آموز عادی عزت نفس و 
توانمندی پیدا کــرده و می داند با وجود محدودیت 
و معلولیتی که دارد می تواند کنــار یک دانش آموز 
عادی سر کالس بنشــیند و از بستر آموزش عادی 
استفاده کند.الماسی در مورد چالش های آموزش 
آنالین دانش آموزان تلفیقی فراگیر، گفت: متأسفانه 
در اپیدمــی کرونا ایــن گــروه از دانش آموزان هم 
چالش هایی داشته اند، صدا و سیما همکاری الزم 

را برای ارائه برنامه های مناســب ســازی شده به 
دانش آموزان تلفیقی فراگیر نداشته است.وی ادامه 
داد: در شبکه شــاد تنها برای بعضی از دروس گروه 
ناشنوایان مترجم پیش بینی شده بود و این شبکه 
به عنوان نرم افزار بومی آموزش و پرورش متأسفانه 
کاربری مناســبی برای دانش آموزان نابینا در نظر 
نگرفت، در حال حاضر هم زیرساخت مناسبی برای 
برقراری ارتباط وجود ندارد.الماســی گفت: در این 
وضعیت همکاران فرهنگی با خالقیت و استفاده از 
بستر های صوتی توانستند نوع آموزشی را برای این 
دانش آموزان پیش بینی کنند تــا حداقل از چرخه 
آموزش عقــب نمانند.وی در خصوص ســنجش 
سالمت دانش آموزان، گفت: از مجموع ۹6 هزار نفر 
دانش آموز بدو ورودی که در سامانه برای پایه اول 
ثبت نام شده بودند، تقریبًا تعداد ۹۵ هزار نفر با ارائه 

سنجش سالمت ثبت نام نهایی شدند.

روی ناشاد شبکه شاد به دانش آموزان نابینا
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تهدید بزرگ کی روش برای بازیکنان مصر
محمد شبانه خبرنگار ورزشی مصر از خط و نشان کارلوس کی روش سرمربی فراعنه برای بازیکنان 
قانون شکن خبر داد.کی روش دستورات جدیدی در اردوی تیم ملی در جریان مسابقات جام جهانی 

عرب ها به میزبانی قطر گذاشــته است. 
ســرمربی ســابق ایران به صورت روزانه 
می خواهــد قبل از تمرینات وزن کشــی 
بازیکنان را انجام دهد.کی روش در مرحله 
اول برای بازیکنانی کــه اضافه وزن دارند 
جریمه نقدی در نظر گرفته ولی در مرحله 
بعد از لیست تیم ملی مصر خط خواهند 
خورد.این تدابیر سرمربی پرتغالی به خاطر 
نگه داشتن بازیکنان در اوج آمادگی است. 
این رقابت ها بــرای مدت 3 هفته در قطر 

ادامه پیدا می کند.کی روش سرمربی سابق تیم ملی کشورمان در این رقابت ها لژیونرهای سرشناس 
مصر از جملع محمد صالح ستاره لیورپول را در ترکیبش ندارد.

دردسر بزرگ ژاوی؛ مصدومیت ستاره بارسا طوالنی تر شد
ستاره جوان بارسا حداقل تا پایان سال 2021 نمی تواند برای این تیم به میدان برود.بر خالف ادعای 
سران باشگاه بارسلونا، روند ریکاوری پدری مجددا از ابتدا آغاز خواهد شد چرا که تیم پزشکی کاتاالن ها 
پی برده اند که مصدومیت هافبک اسپانیایی جدی است. کادر پزشکی باشگاه در تالش خواهد بود که 
پدری را هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی برای آغاز سال 2022 آماده کنند.پدری که در 56 بازی برای 
بارسا در فصل گذشته 4 گل زد و خیلی زود هم به پیراهن تیم ملی اسپانیا رسید، ماه گذشته قراردادش 
را تا 2026 تمدید کرد و بند فســخ 1 میلیارد یورویی هم دارد.این بازیکن به دلیل مصدومیت قادر به 
همراهی این تیم نبوده و روند درمانش را طی می کرد اما طبق اعالم باشگاه بارسلونا مصدومیت پدری 
تشدید شده و او فعال قادر به حضور در میادین نخواهد بود. در واقع حضور در همه بازی های بارسا در 
فصل گذشته به عالوه همراهی اسپانیا در یورو 2020 و المپیک باعث تحلیل قوای جسمانی پدری و 
مصدومیت او شد. این بازیکن اکنون نزدیک به دو ماه است که به دلیل مصدومیت از میادین دور بوده 

و حداقل یک ماه دیگر نیز از میادین دور خواهد بود.

هیچ تیمی هافبک نیمکت نشین رئال را نمی خواهد!
به نظر می رسد که ایســکو به پایان دوران حضور خود در رئال مادرید نزدیک شده است. این ستاره 
اسپانیایی در دوره اول حضور زین الدین زیدان در این تیم به شکل ویژه ای متحول شد و حتی در آن 
مقطع مهره ای بدون جانشین در ترکیب لوس بالنکوس به شمار می آمد اما در ادامه همه چیز برای او 
تغییر کرد.در واقع زین الدین زیدان در دوره دوم حضور خود در رئال هیچ اقبالی برای استفاده از ایسکو 
نشان نداد و نیمکت نشینی های این بازیکن از همان موقع کلید خورد. با این حال ستاره اسپانیایی 
امیدوار بود که بعد از جدایی زین الدین زیدان و روی کارآمدن کارلو آنچلوتی اوضاع برای او تغییر کند اما 
حاال مشخص شده که سرمربی ایتالیایی نیز هیچ اعتقادی به این بازیکن ندارد.ایسکو آخرین فصل 
حضور خود در رئال مادرید را پشت سر می گذارد و مسئله مشخص این است که باشگاه اسپانیایی هیچ 
برنامه ای برای تمدید قرارداد با او ندارد. در واقع باید جدایی این بازیکن از رئال را قطعی دانست. اما 
در تابستان اخیر شایعاتی پیرامون عالقه میالن و چند تیم دیگر به جذب ایسکو وجود داشت اما حاال 
رسانه های اسپانیایی گزارش می دهند که نه تنها روسونری بلکه دیگر تیم های خواهان او نیز از جذب 
ایسکو پشیمان شده اند.با این حال باید منتظر ماند و دید که در ژانویه و یا تابستان پیش رو چه اتفاقی 

رخ خواهد داد و ایسکو رئال مادرید را به مقصد به چه تیمی ترک خواهد کرد.

دروازه بان سپاهانی، رکوردار کلین شیت در فصل جاری؛

گلر اتریشی سرآمد گلر های لیگ برتر

سنگربان سپاهان با بســته نگه داشتن   سمیه مصور
دروازه اش در دیــدار با فجرسپاســی به 

صدرنشینی اش در جدول کلین شیت های فصل جدید ادامه داد.
چهارشــنبه شــب در تقابل ســپاهان و فجرسپاســی، توپ و میدان 
بیشــتر در اختیار شــاگردان نوید کیا بود و آن ها بودند که توانســتند 
خلق موقعیت های پرشماری داشته باشــند و در مقابل فجرسپاسی 
خطر چندانی روی دروازه ســپاهان نداشــت و چند موقعیت اندک 
فجرسپاســی در چارچوب این تیم نیز در اختیار گلر اتریشی سپاهان 
قرار گرفت. »کنت« طی بازی های اخیر عملکرد خوبی داشــته و در 
دیدار برابر فجر نیز معدود موقعیت های این تیم را با واکنش های خود 
دفع کرد. اما شاید جدی ترین عکس العمل این دروازه بان هم تاکنون 
به همین دیدار برمی گردد؛ جایی که او در نیمه دوم با حسین مهربان 
مهاجم تیم فوتبال فجرشــهید سپاسی شــیراز تک به تک شد، اما با 

عکس العملی تماشایی مانع از باز شدن دروازه اش شد.
این آمار و ارقام بدان معناســت که کریســتوف کنت توانســت برای 
پنجمین بازی در فصل جدید دروازه اش را بســته نگــه دارد؛ او که در 

فصل جدید لیگ برتر تنها یک گل دریافت کــرده، تنها در هفته چهارم 
مقابل ذوب آهن اصفهان مقابل سجاد دانایی مغلوب شد و به جز گل 
دریافتی از حریف همشهری، در پنج بازی مقابل تراکتور، هوادار، نفت 
مسجدسلیمان ، مس رفسنجان و فجرسپاسی نیز شاگردان نویدکیا 
موفق شده اند دروازه خود را بسته نگه دارند . با این وصف و کلین شیت 
به دست آمده در بازی چهارشنبه، حاال کنت تنها گلر فصل جدید است 
که به عدد 5کلین شیت از 6 مسابقه رسیده است؛ دروازه بان اتریشی با 
نمایش های مطمئن و خوب خود باعث شده تا نیما میرزازاد سنگربان 
جوان ســپاهان فعال روی نیمکت باشــد و او انتخاب اولین نویدکیا 
برای خط دروازه سپاهان است.ســپاهان در پایان فصل گذشته سید 
پیام نیازمند مرد شماره یک خود را به دلیل حضور در تیم پورتیموننزه 
از دســت داد و در حالی که صحبت از حضور دروازه بانانی چون سید 
حسین حسینی ، رشــید مظاهری و ... در اصفهان بود، باشگاه ابتدا 
مرتضی منصوری را با نیما میرزازاد دروازه بان نساجی معاوضه کرد و 

در ادامه کریستوفر گلر اتریشی را به خدمت گرفت.
در پایان هفته ششــم سپاهان در کنار اســتقالل و آلومینیوم بهترین 

خطوط دفاعی لیگ را به خودشــان اختصاص داده اند و تنها یک گل 
دریافت کرده اند. البته با این تفاوت که کنت دروازه بان ثابت سپاهان 
بوده و موفق به ثبت 5 این آمار شده است، اما استقالل با استفاده از 
سه گلر به رکورد رســیده و آلومینیوم اراک از دو گلر برای ثبت 5 کلین 
شیت خود استفاده کرده است. در واقع برای استقالل 2 بار حسینی، 
2 بار رضایی و 1 مرتبه مظاهری در دروازه ایستاده اند و خطیبی نیز در 4 
مسابقه از پورحمیدی استفاده کرده و یک مسابقه نیز فرصت به عرفان 

اسفندیاری رسیده است.
اما نکته ویژه در مورد سپاهان که صدرنشین فعلی جدول مسابقات به 
شمار می رود، اینکه آنها علی رغم بهترین بودن در بخش عملکرد دفاعی 
که به وضوح نشان دهنده پیشرفت تیم محرم نویدکیا نسبت به سال 
گذشته است، در بخش تهاجمی نیز توانســته اند به روند خوب فصل 
گذشته ادامه دهند و امســال نیز با 8 گل زده در صدر جدول بهترین 
خط تهاجمی لیگ برتر قرار گرفته اند تا شــاگردان نویدکیا با عملکرد 
منسجم در کلیه خطوط، خط و نشان محکمی برای مدعیان قهرمانی 

لیگ 21 کشیده باشند.

مســابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگساالن جهان 
13 روز دیگر در تاشکند ازبکستان آغاز می شود. تیم 
وزنه برداری زنان ایران بــرای دومین مرتبه حضور 
در این مســابقات را تجربه می کنــد. اولین حضور 
تاریخی تیم وزنــه برداری زنان ایــران در قهرمانی 
بزرگســاالن جهان 201۹ رقم خورد که شاید نتایج 
آنچنان چشم گیر نبود اما از لحاظ رسانه ای بسیار 
خبرساز بود.برای مســابقات قهرمانی جهان 2021 
هم قرار اســت دوباره تیم چهار نفره ای اعزام شود 
که البته شــرایط نفرات متفاوت از تیمی است که 
برای اولین بار در سال 201۹ روی تخته جهانی رفت.

الهام حســینی یکی از باتجربه ترین وزنه برداران 
تیم است که ششمین مســابقه بین المللی خود را 
تجربه می کند و برای دومین مرتبه نیز در قهرمانی 
جهان روی تخته خواهد رفت. شــرایط حسینی از 

اولین حضور در مســابقه بین المللــی که قهرمانی 
آسیا 201۹ بود تاکنون خیلی متفاوت شده است و 
حتی در قهرمانی آسیا 2021 نیز تنها یک گام تا کسب 
مدال یک ضرب فاصله داشت.یکتا جمالی ستاره 
تیم ایران اســت. او در قهرمانی نوجوانان و جوانان 
جهان مدال برنز  و نقره گرفــت و اولین دختر وزنه 
بردار ایرانی اســت که موفق به کسب مدال جهانی 
شده است. او برای اولین بار در قهرمانی بزرگساالن 

جهان وزنه می زند. 
الناز باجالنی هــم در وزنه زدن در مســابقات بین 
المللی با تجربه است و قهرمانی بزرگساالن جهان 
پنجمین مسابقه بین المللی او محسوب می شود. 
او هر چند دو مرتبه در قهرمانی بزرگســاالن آســیا 
وزنه زده اما برای اولین بار روی تخته بزرگســاالن 
جهان می رود.فاطمه یوســفی اولیــن دختر فوق 

ســنگین ایران است که در مســابقات بین المللی 
وزنه زده است. او نسبت به دیگر اعضای تیم تجربه 
کمتری دارد و برای دومیــن مرتبه روی تخته یک 
مسابقه بین المللی می رود. یوسفی برای اولین بار 
در قهرمانی آســیا 2021 وزنه زد. همچنین او اولین 
دختر فوق سنگین ایران است که در قهرمانی جهان 
وزنه می زند. در اولین حضور تیم وزنه برداری زنان 
ایران در قهرمانی جهان، این انتظار وجود نداشــت 
که عملکردها قابل توجه باشد اما در دومین حضور 

قطعا انتظار کسب نتایج بهتر وجود دارد .  

دومین تجربه جهانی وزنه برداری زنان ایران

رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: با تکمیل سه پروژه تا دهه فجر امسال 30 هزار متر مربع به فضای ورزشی استان اضافه 
خواهد شد. حسین محمودیه گفت: سه طرح شامل زمین های فوتبال چمن مصنوعی استاندارد در شهرستان های ِسمیُرم، َهَرند و شهر َعَلویجه در بخش مهردشت 
شهرستان نجف آباد است.وی ادامه داد: هر یک از این سه زمین بالغ بر 10 هزار متر مربع مساحت دارند و تاکنون هر یک به ترتیب ۷5، 85 و ۹0 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته اند.رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان اظهارداشت: ابعاد این زمین های ورزشی بر اساس استاندارد فوتبال است 
و می توان مسابقات این رشته ورزشی را در آن برگزار کرد.محمودیه با اشاره به خشکسالی استان اصفهان و لزوم توجه هر چه بیشتر به مصرف بهینه آب تصریح 
کرد: بر همین اساس توسعه زمین های چمن مصنوعی به جای چمن طبیعی در دستور کار قرار گرفته است تا در کنار صرفه جویی کیفیت چمن ها نیز کاهش پیدا 
نکند.وی با بیان اینکه بالغ بر 2 میلیون متر مربع فضای ورزشی در اســتان اصفهان وجود دارد گفت: برای هر یک دهم افزایش سرانه ورزشی باید 500 هزار متر 

مربع فضا به استان اضافه شود که 150 هزار متر مربع آن باید سرپوشیده باشد.

افزوده شدن 30 هزار متر مربع به فضای ورزشی استان اصفهان
ماجرای قرارداد 400 میلیونی 

کامران قاسمپور 

خبر روز

وز عکس ر

تجلیل باشگاه 
ذوب آهن از مریم 

ایراندوست
ســرمربی تیم ملی بانوان مورد 
تجلیل باشــگاه ذوب آهن قرار 
گرفت.مریم ایراندوست که برای 
تماشای دیدار دو تیم ذوب آهن 
و کیان بوشــهر به اصفهان سفر 
کرده اســت در تمرینات ذوب 
آهن شــرکت کرد و با مدیران ، 
کادر فنی و بازیکنــان این تیم 

دیدار و گفتگو کرد.

مرد صد در صدی پرسپولیس روی برانکارد
احسان پهلوان که به ترکیب پرسپولیس بازگشته بود با بدشانسی مواجه شد. تغییر مهم ترکیب 
پرسپولیس مقابل صنعت نفت بیرون نشســتن رضا اسدی و بازگشت احسان پهلوان به میانه 
زمین سرخپوشــان بود. پهلوان که پس از مدت ها از ابتدا مورد اعتماد یحیی قرار گرفته بود تنها 

26 دقیقه در زمین بود.
احســان پهلوان در همین مدت کوتاهی که در زمین بود نمایش امیدوار کننده ای داشت و مرد 
صد در صدی پرسپولیس در دقت پاس بود. او هفت پاس ثبت کرد که همه آنها به مقصد رسید. 
گرچه احسان پهلوان همچنان از اوج خود که یک هافبک تکنیکی و شوت زن محسوب می شد 
فاصله دارد اما روی فرم آمدن او می تواند در ادامه فصل به تقویت خط میانی پرسپولیس کمک 
کند.شــماره 14 ســرخ ها با چهره ای ناراحت و درحالی که با پای خودش نمی توانست زمین را 
ترک کند روی برانکارد از مستطیل سبز آزادی بیرون آورده شد. هنوز خبر دقیقی از شدت و مدت 
مصدومیت او در دسترس نیست و اگر پرسپولیس بخواهد روال سال گذشته را پیش بگیرد و از 
مدت دقیق دور بودن مهره هایش حرفی نزند باید برای بازگشت پهلوان صبر کنیم و چشم مان 

به عکس های تمرین سرخپوشان باشد.

مشکل بازیکنان خارجی استقالل تا دوشنبه حل می شود
از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور، تیم فوتبال استقالل تهران چهارشنبه در سیرجان 
به میدان رفت و بر اساس گفته سرمربی و مدیر رســانه ای، ساعاتی پیش از بازی به آنها اطالع 
دادند که قادر به استفاده از بازیکنان خارجی خود نیســتند. این در حالی بود که آبی پوشان در 
هفته های دوم، سوم، چهارم و پنجم از این نفرات استفاده می کردند.پیگیری ها در این خصوص 
مشخص کرد مسئوالن باشگاه استقالل مترصد آن هستند مشکل این بازیکنان خارجی را حل 
کرده تا از هفته هفتم و دیدار مقابل صنعت نفت امکان اســتفاده از آنها را داشــته باشند. گفته 
می شود این مشــکل نهایتًا تا روز دوشنبه حل خواهد شد.اســتقالل در چارچوب هفته ششم 
رقابتهای لیگ برتر چهارشنبه در سیرجان به مصاف گل گهر رفت و به تساوی بدون گل رسید. آبی 
پوشان در هفته هفتم هم دیداری خارج از خانه در پیش دارند و به در آبادان به مصاف صنعت 

نفت می روند. این بازی روز دوشنبه 28 آذر و ساعت 16 آغاز می شود.

مدیرعامل نساجی:

 تحت هیچ شرایطی در ساری بازی نمی کنیم
مدیرعامل باشگاه نساجی درباره ورزشگاه ساری و انتقال میزبانی نساجی به ورزشگاهی دیگر 
اظهار کرد: ما جلسه گذاشــتیم و به این نتیجه رسیدیم تحت هیچ شــرایطی دیگر در ورزشگاه 
شهدای ساری مقابل حریفان مان بازی نکنیم. از مسئوالن استانی خواهش دارم تالش کنند تا 
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر زودتر آماده شود چون تاخیر در رساندن ورزشگاه باعث می شود 

باشگاه و هواداران ضرر کنند.
ایزد سیف ا...  پور ادامه داد: قبل از بازی با پیکان هم این مساله را عنوان کرده بودیم که ورزشگاه 
ساری بی کیفیت است و در این بازی هم گل هایی که دریافت کردیم روی اوت بلند و روی هوا 
بود. ما در سه بازی خارج از خانه کیفیت خود را نشان دادیم و این نشان می دهد کیفیت زمین 
روی تیم ما تاثیر گذار اســت. ما این هفته میهمان هســتیم اما برای دو هفته دیگر که میزبان 
هستیم، باید ورزشگاه مان را مشــخص کنیم. احتمال قریب به یقین بازی هایمان در تهران یا 
اطراف تهران برگزار خواهد شد.سیف ا...  پور درباره انتخاب امیرحسین فتحی، مدیرعامل سابق 
باشگاه اســتقالل به عنوان رییس هیات مدیره باشگاه نســاجی گفت: او از مدیران خوش نام 
ورزش اســت. بعد از این که آقای اسدی از جمع ما جدا شد و به باشــگاه هوادار رفت، تصمیم 

گرفتیم هیات مدیره را تقویت کنیم و بر همین اساس آقای فتحی انتخاب شد.

مستطیل سبز

کامران قاسمپور دارنده مدال طالی کشتی 
آزاد جهان، پــس از حضــور در رقابت های 
جهانی نــروژ، قرارداد خود را بــا تیم صنایع 
مازندران با ســرمربیگری رضا یزدانی برای 
حضور در لیگ برتر کشــتی آزاد امضاکرد.

کشــتی گیر جویبــاری تیم ملــی پس از 
پیوستن به تیم صنایع، گفت: »حقیقت امر 
این است که من همیشــه خودم را بدهکار 
مردم شهر جویبار می دانم و همواره مترصد 
فرصتی بودم تا دینم را به همشــهریانم ادا 
کنم، به همین خاطر نیــز وقتی تیم صنایع 
مازنــدران در لیگ شــرکت کرد بــا وجود 
پیشــنهادات دیگر تصمیم گرفتم برای این 
تیم جویباری کشتی بگیرم«. قاسمپور برای 
پیوســتن به تیم صنایع قراردادی را به مبلغ 
400 میلیون تومان امضــا کرد و نکته جالب 
اینکه، مســئوالن تیم صنایع بــرای احترام 
هر چه بیشــتر به این کشــتی گیــر و حفظ 
جایگاه او، کل مبلغ 400 میلیون تومان را در 
زمان امضای قــرارداد و پیش از حضور وی 
در رقابت های لیگ، به این کشــتی گیر ملی 

پوش پرداخت کردند .
بر اســاس قرارداد امضا شــده، قاســمپور 
می بایســت در تمامی کشتی های دور رفت 
و برگشــت و مرحله نهایی لیگ، در صورت 
خواست کادر فنی، برای تیم صنایع به میدان 
برود اما بــا توجه بــه اینکــه کادر فنی تیم 
صنایع، قاســمپور را برای حضور در مراحل 
حســاس نیمه نهایی و فینال لیــگ به کار 
گرفته بود، رضا یزدانی در طول 6 مبارزه رفت 
و برگشت لیگ در مرحله گروهی، تنها در 2 
مبارزه آسان، قاســمپور را به میدان فرستاد 
تا از این کشــتی گیر در بهترین شرایط برای 
مراحل نهایی اســتفاده کند.اما در شرایطی 
که زمان زیــادی تا برگــزاری مرحله نهایی 
لیگ کشــتی آزاد باقی نمانده، قاسمپور به 
یکباره از مصدومیت خود در جریان تمرین 
در باشــگاه جویبــار خبر داد و اعــالم کرده 
بنا بر نظر پزشــکان به علت آســیب دیدگی 
نمی تواند در مرحلــه نهایی برای تیم صنایع 

به میدان برود! 

دروازه بان اتریشی با نمایش های مطمئن و خوب 
خود باعث شده تا نیما میرزازاد سنگربان جوان 
سپاهان فعال روی نیمکت باشد و او انتخاب اولین 

نویدکیا برای خط دروازه سپاهان است

فوتبال جهان
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید داد:

 جلب حمایت های ملی برای پیشبرد ابرپروژه های مدیریت 
پسماند در اصفهان 

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری از برگزاری جلســات رایزنی بــه منظور جلب 
همکاری های ملی در ابرپروژه های سازمان مدیریت پسماند خبر داد.غالمرضا ساکتی با اشاره به 
برگزاری ششمین نمایشــگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران و سومین دوره 
جایزه ملی انرژی های تجدید پذیر ایران گفت: در حاشــیه این رویداد در زمینه جلب حمایت برای 
اجرای فازهای صنعتی دو پروژه هاضم بیهوازی و پیرولیز، جلسات بحث و گفتگو با مسئوالن مربوطه 

برگزار شد که نتایج آن می تواند به پیشبرد این پروژه ها کمک شایانی کند.
 وی با اشــاره به دســتاوردهای این نشســت ها افزود: با هدف بهره مندی از حمایت های آژانس 
بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، تفاهم های اولیه با مدیرعامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر 
ایران به عنوان نماینــده این آژانس به انجام رســید تا بتوان در طول مســیر احــداث واحدهای 
صنعتی هاضم بیهوازی کارخانه پردازش پســماند اصفهان، از توان فنی این آژانس اســتفاده کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همچنین با اشاره به انعقاد قرارداد استقرار 
نخستین سیستم پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند شهری در اصفهان با ظرفیت 10 تن در 
روز در فاز اول، تصریح کرد: در این خصوص نیز مذاکرات چند جانبه ای با حضور شــرکت مجری و 
سایر شرکت های صاحب دانش و تکنولوژی به منظور استحصال بیودیزل، رفع موانع و مشکالت 

موجود و تسریع در احداث فاز آتی به ظرفیت 300 تن در روز انجام گرفت.
ساکتی اظهار داشــت: همچنین در راســتای عملیاتی کردن فاز اول واحد هاضم بیهوازی، جلسه 
هماهنگی با دبیر انجمن شرکت های صادر کننده خدمات مشاوره ای و مهندسی با تأکید بر ضرورت 
جذب سرمایه گذار و بهره گیری از توان شرکت های مجرب در جهت اجرای امور مهندسی برگزار شد 
که دبیر انجمن نیز ضمن اســتقبال از این پروژه، آمادگی خود را برای همکاری، جذب منابع مالی 

بانکی و بخش خصوصی و همچنین معرفی شرکت های تامین کننده داخلی و خارجی اعالم کرد.
وی با اشــاره به اینکه هدف از برگزاری این کنفرانس، رشد واحدهای تولید انرژی تجدیدپذیر بوده 
است، توضیح داد: نمایندگان سازمان مدیریت پسماند در خصوص بررسی راهکارهای حمایت از 
پروژه های توسعه ای سازمان در جلساتی با حضور رییس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره 
وری انرژی برق، عضو هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و رییس پژوهشگاه 
نیرو شرکت کردند.به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در این کنفرانس، 
افق های جدیدی در جهت جلب همکاری ها و حمایت های ملی از پروژه های توســعه ای سازمان 
گشــوده شــده که امید آن می رود با پیگیری آن ها، شاهد تحقق اهداف ســازمانی در افق برنامه 

اصفهان 1405 باشیم.

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان خبر داد:

نورپردازی معابر منطقه ۵ شهر اصفهان
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: طرح های نورپردازی و آذین بندی در سه نقطه از منطقه 
پنج شهرداری طراحی و به اجرا درآمده اســت. احمد رضایی  اظهار کرد: نورپردازی زیر گذر اتوبان 
دستجردی با استفاده از پروژکتور ال ای دی با هزینه 15 میلیارد ریال انجام شده است.وی ادامه 
داد: پروژه نورپردازی درختان خیابان توحید حدفاصل خیابــان مهرداد تا چهارراه پلیس با رعایت 
اصول فنی و زیست محیطی با هزینه شــش میلیارد ریال طراحی، اجرا و نصب شده است.مدیر 
منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: آذین بندی ورودی کوه صفه با بهره گیری از دو هزار 
متر ریسه ال ای دی با سازه ای سبک و کم حجم با صرف هزینه شش میلیارد ریال اجرا شده است.

رضایی تصریح کرد: تندیس پرستار در چهارراه پرستار و سردیس »زاون قوکاسیان« که به مدت 15 
در دست تعمیر و بازسازی بود، نصب شده است.

بنایی تاریخی-اسالمی در اصفهان که سیالب آن را نمایان کرد؛

بی مهری میراث فرهنگی به جورجیر

نصف جهان گنجینه ای از بنا های تاریخی  سپیده صالحی
متعددی اســت که هر کدام شناســنامه 
معماری عصر و دوره ای را نشــان می دهند؛ بنا هایی که کاشــی کاری، 
آجرکاری، گچ کاری، دیوارنگاری، کتیبه ها و گنبد های آن ها در پی گذشت 
قرن ها همچنان هنر استادکاران و طراحانشان را حکایت می کند.یکی از 
این آثار مسجد حکیم از مساجد چهار ایوانی است که در زمان حکومت شاه 
عباس دوم به دست پزشک او حکیم محمد داوود در محل ویرانه های 
مسجد جامع دیلمی جورجیر یا مسجد صاحب بن عباد بنا شده است.

امروز از جورجیر فقط سردری در ضلع شمال غربی مسجد حکیم دیده 
می شود. مسجد دیلمی جورجیر در نیمه دوم قرن چهارم هجری ساخته 

و به نام مسجد جامع صغیر هم شناخته می شده است.
منصور عسکری کارشــناس مرمت بنا ها و تزیینات کاشی کاری استان 
اصفهان گفت: ســردر جورجیر از قدیمی ترین آثار اســالمی در اصفهان 
و متعلق به دوره دیلمیان و آل بویه اســت و بنابراین بیش از 1100 سال 
قدمت دارد.وی ادامه داد: در کتب تاریخی نوشته اند که این مسجد دارای 
کتابخانه و مدرس طالب علوم دینی بوده است، ولی بر اثر حمله مغول ها 
مسجد تخریب می شود و از آن فقط سردری باقی می ماند که این سردر 
هم با کاهگل پوشیده شده بود.کارشناس مرمت بنا ها و تزیینات کاشی 

کاری استان اصفهان افزود: پس از وقوع سیالب این سردر نمایان شد 
و در ســال 1335 به همت اســتاد لطف ا... هنرفرد تا حدودی مرمت و 
بازسازی شد. عسکری در تشریح ویژگی های سردر جورجیر بیان کرد: از 
ویژگی های شاخص بنا، نوع تزیینات به کار رفته در آن است. شاخص ترین 
ویژگی سردر جورجیر یک قوس شکنج یا کنگره بزرگ یازده پر بر فراز آن 
است که در نوع خود بی نظیر اســت. وی افزود: در سردر جورجیر از هیچ 
کاشی یا نقاشی استفاده نشده و فقط تزیینات آجری که هنر معماری 
قرون اولیه اسالمی بوده در آن بکار گرفته شده است؛ در واقع هم سازه 
آجری است و هم تزئیناتش بدون هیچ استفاده ای از رنگ و کاشی فقط 
با آجر است. کارشناس مرمت بنا ها و تزیینات کاشی کاری استان اصفهان 
به نماد های طراحی شده در این سازه تاریخی اشاره و اضافه کرد: حروف 
عبری و پهلوی، درخت زندگی، انواع شــمعدانی ها و اشکالی که نشان 
دهنده سیر تکامل انسان از زمین است به خوبی در گوشه و کناراین سردر 
مشاهده می شود. عسکری گفت: این مسجد، پایگاه صلح و همزیستی 
مسالمت آمیز بین پیروان ادیان مختلف )همچون مسیحیان، زرتشتیان 
و یهودیان( ساکن در اصفهان هم بوده است.وی بیان کرد: عالوه بر ذکر 
بسم ا... الرحمن الرحیم، یک ُمهر ترازو در تزیینات سردر جورجیر مشاهده 
می شود که می توان گفت این مسجد پایگاهی برای عدالت ورزی و حل 

و فصل دعاوی قضایی بوده است، چون این نماد را در جای جای سردر 
می توان دید.محمدحسین ریاحی مدرس دانشگاه گفت: سردر مسجد 
جورجیر یکی از نفیس ترین آثار تاریخی ایران است، اما در معرض تخریب 
قرار دارد.وی ادامه داد: این سردر تاریخی که نشانه اصالت ایرانی است 
هیچ حفاظ و حصاری ندارد و اهالی محل وسایل نقلیه خود را در کنار آن 

قرار می دهند که همین امر باعث فرسایش بنا شده است.

معماری مسجد جورجیر
این مدرس دانشــگاه عنوان کرد: از دوره دیلمیان آثار دیگری همچون 
مســجد نایین را هم در اســتان اصفهان داریــم، اما ســردر جورجیر 
شاخص ترین اثر به جا مانده از آن دوران اســت که در حق آن جفا شده 
است.ریاحی ادامه داد: در حالی که مجاور سردر جورجیر اثری دویست 
ســاله در حال مرمت اســت، ولی میراث فرهنگی به این اثر هزار ساله 
نمی کند و در حفظ آن کوشا نیست.وی خاطرنشان کرد: مهمترین منبع 
درآمد و ارزآوری برای ایران صنعت گردشــگری است، چون کشورمان 
غنی از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی است، اما متأسفانه بسیاری از 

آثار تاریخی ما از جمله جورجیر مورد بی مهری مسئوالن قرار می گیرند.

نصب حفاظ شیشه ای در دستور کار میراث
سید روح ا... سیدالعسکری رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی شهرستان اصفهان، با بیان اینکه سردر جورجیر قدیمی ترین 
سردر تاریخی مساجد ماســت، گفت: این بنا در غرب بازار اصفهان قرار 
گرفته و همین موضوع باعث شــده که رفت و آمد حوالی آن بسیار زیاد 
باشد، متاسفانه در سالیان گذشته سردر جورجیر آسیب هایی دیده، اما 
شدید نیســت.وی افزود: میراث فرهنگی قصد دارد تا با حفاظ شیشه 
سکوریت از این اثر تاریخی محافظت کند. رییس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرســتان اصفهان بیان کرد: اگر بتوانیم از 
تردد موتورسیکلت در این مکان جلوگیری کنیم آسیب به این بنا به حداقل 
می رسد، از همین رو اگر ماموران انتظامی در این امر به میراث فرهنگی 
یاری رسانند می توان این اثر را به خوبی حفظ کرد.سیدالعسکری در پایان 
اضافه کرد: میراث فرهنگی با هیئت امنای مسجد حکیم صحبت کرده و 
با توجه به موقوفات دیگری که در این مکان وجود دارد قرار شده تا هیئت 
امنای مسجد اقدام به نصب حفاظ کنند.میراث فرهنگی اصفهان بخش 
عظیمی از تاریخ اصفهان را تشکیل می دهد که با بی مهری های فراوان 
یکی پس از دیگری در حال نابودیســت، تخریب و از بین رفتن این آثار 

تاریخی ضربه مهلکی به میراث فرهنگی کشور خواهد زد.

هر ماه، 2 هزار شهروند از بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان 
بازدید می کنند 

بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان، به عنوان نخستین بازار تخصصی گیاهان دارویی کشور با 33 
غرفه عرضه محصوالت گیاهی، در خدمت شهروندان عزیز اصفهانی است و هر ماه، بیش از دو هزار 
شهروند، از این بازار دیدن می کنند.در محوطه باز بازار گیاهان دارویی اصفهان که زیر نظر سازمان میادین 
میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان اداره می شود، یک غرفه نانوایی به پخت 
نان های کامل فراسودمند اختصاص داده شده است. محصوالت بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان 
در قالب عمده فروشی و خرده فروشی شامل انواع گیاهان دارویی و محصوالت غذایی سالم، طبیعی 
و ارگانیک، انواع دمنوش ها و عرقیجات گیاهی، روغن های گیاهی، محصوالت آرایشــی و بهداشتی 
گیاهی و ادویه جات مختلف است.بازار تخصصی گیاهان دارویی اصفهان، در میدان الله، ابتدای خیابان 
پروین اعتصامی، جنب آتش نشانی واقع شده و با هدف ارتقای سالمت شهروندان، تغذیه سالم و 
آشنایی مردم با خواص گیاهان دارویی، فعالیت می کند.هر ماه بیش از دو هزار نفر از بازار تخصصی 
گیاهان دارویی اصفهان بازدید می کنند که نشان می دهد مردم به استفاده از گیاهان دارویی و آشنایی 

با خواص آنها، به شدت عالقه مند هستند.

مسجد خسرو، یادگار رو به ویرانی صفوی در اردستان
مسجد سه طبقه خسرو از شاهکارهای معماری دوره صفوی در اردستان، در حال نابودی است.مسجد 
خسرو درسال 1135 هجری قمری بنا شده و 3۶ سال پیش به شــماره 1۶۹4 در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسیده است. این مسجد به صورت روباز و در سه طبقه ساخته شده است.روند تخریب این 
بنا، عالقه مندان میراث فرهنگی را نگران کرده و آنان از مسئوالن می خواهند زودتر به این اثر تاریخی 
رسیدگی کنند تا به سرنوشــت برخی دیگر از آثار تاریخی ارزشمند شهرســتان اردستان دچار نشود.

کامران هاشمی مدیر سازمان مردم نهاد کانون اردستان پژوهی کاوه گفت: مسجد خسرو دارای سه 
طبقه است: شبستان، همکف و طبقه باال که هرکدام کاربری های خاص خود را داشته است، به این 
ترتیب که از شبستان که بزرگترین قسمت بناست درزمستان و از طبقه همکف و باال در تابستان استفاده 
می شده است.وی اضافه کرد: گنبد مسجد از روی پایه مربع تا ارتفاع خاصی باال می رود و به هشت 
گوشواره و 1۶ نیم لوزی تبدیل و سپس عمامه گنبد بنا می شود.مدیر سازمان مردم نهاد کانون اردستان 
پژوهی کاوه گفت: یکی از مسائلی که این بنا را تهدید می کند ساخت و ساز های غیر اصولی در کنار آن 
است. هاشمی افزود: این روز ها نیمه کاره رها شدن دیوار ضلع جنوبی و ورود آب باران به مسجد اهالی 
محله راهمیان را نگران کرده است.مهدی مشهدی رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی اردستان گفت: با پیگیری هایی که شده مرمت مسجد تاریخی خسرو به زودی آغاز می شود. 
وی افزود: حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی ها به مرمت 
بنا های تاریخی در سال 1400 جاری تخصیص یافته است، اما این اعتبار برای مرمت همه بنا ها کافی 

نیست و ما مجبوریم آن را صرف مرمت بنا های تاریخی شاخص شهرستان کنیم.

پایان مرمت کاروانسرای تاریخی ُسه شاهین شهر و میمه
مرمت و بازسازی کاروانسرای تاریخی ُسه شاهین شهر و میمه پایان یافت.رییس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی شهرستان شاهین شــهر و میمه گفت: اســتادکاران و مرمتگران اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان با همکاری و مشارکت دوستداران میراث فرهنگی 
شهرســتان، مرحله آخر مرمت کاروانسرای تاریخی روستای ُسه شــامل آجرفرش پیاده رو مجاور 
کاروانســرا و مرمت هره های لبه داخلی پشت بام حیاط به پایان رســاندند.جوادچهرازی افزود: در 
مرحله قبلی مرمت این بنای تاریخی، پشــت بام، دیواره ها و سقف ها به طور کامل مرمت شد و اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان در ورودی کاروانسرا را نیز ساخته و نصب کردند.

با مسئولان

خبر خوان

مدیر دفتر مطالعات و پژوهش میراث 
فرهنگی اصفهان :

برند گردشگری استان 
اصفهان تدوین می شود

خبر روز

وحیــد عابدین پــور مدیر دفتــر مطالعات و 
پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان گفت: اجرای 
طرح تدوین برند گردشگری استان اصفهان 
از ابتــدای امســال  توســط اداره کل میراث 
فرهنگی و با مشــارکت دانشگاه هنر اصفهان 
آغاز شد.وی اظهار داشت: در این طرح تالش 
می شود با توجه به تنوع گسترده جاذبه های 
فرهنگی و طبیعی اســتان، یک شعار واحد 
و مورد توافق همگان بمنظور توســعه متوازن 
گردشــگری در همه مناطق استان حاصل و 
بعنوان برند گردشگری معرفی شود.عابدین 
پور با بیان اینکه در این طرح استان اصفهان 
به مناطق پنجگانه شــمال، جنــوب، غرب، 
شرق و مرکز تقسیم شده است، خاطرنشان 
کرد: تیم های پژوهشــی از جمله اســتادان، 
دانشجویان و متخصصان، مطالعاتی را در هر 
یک از این مناطق درباره فرهنگ های بومی، 
خرده فرهنگ ها، ســوغات، صنایع دســتی، 
محصوالت باغی و کشاورزی و شرایط اقلیمی 
انجام می دهند.وی بــا تاکید بر اینکه اجرای 
این طرح مراحل مختلفــی دارد و در نهایت، 
برند گردشگری اســتان اصفهان باید توسط 
وزارتخانه میراث فرهنگی مورد تایید و تصویب 
قرار بگیرد، افزود: این مراحل شامل شناخت 
و تحلیل موقعیت، تدوین طرح برند، جایگاه 
سازی برند، طراحی هویت حسی برند )کالمی 
و بصری( و شعار و مفهوم برند است که پس 
از اجــرای آن ها یک هویــت کالمی و بصری 
واحد که بتواند ظرفیت های گردشگری استان 
را معرفی کنــد، بدســت می آید.مدیر دفتر 
مطالعات و پژوهش اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان با اشاره به مشارکت یک گروه 
از دانشگاه هنر اصفهان در اجرای طرح مذکور، 
گفت: این گــروه پیش از این بــا تیم تدوین 
برند ملی گردشــگری همکاری داشت و در 
جریان مصوبات وزارتخانــه میراث فرهنگی 
برای تدوین برند اســتانی و مراحل مختلف 

آن قرار دارد.

در قاب سوم از ویژه برنامه های نکوداشت روز اصفهان، از سوی دفتر تخصصی 
سینما وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان، 
نمایش و گفت وگو درباره مستند داستانی »نشــاط اصفهانی« به کارگردانی 
»سیدمحسن طباطبایی پور« برگزار شد.در ابتدای مراسم که شامگاه پنج شنبه 
_سوم آذرماه_ در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد، فیلم 
مستند داستانی »نشاط اصفهانی« به کارگردانی و نویسندگی مهدی قاسمی و 
تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی پور به نمایش درآمد که در این مستند به 
زندگی »سّیدعبدالوهاب نشاِط اصفهانی« ملقب به »معتمدالدوله« پرداخته 
شده است.سپس رییس دفتر تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در مورد ساخت این مستند اظهار کرد: 
اتفاقی که رخ داد این بود که ما به بهانه یک خیابان به شخصیت نشاط اصفهانی 
پرداختیم و این امر شاید تازه آغاز شده باشد. دوستان زیادی داریم که سال ها 
است مدعی اند که به عنوان مثال برای خیابان چهارباغ عباسی فیلم بسازند اما 
در حقیقت ما فیلمی نداریم.»مصطفی حیدری« ادامه داد: به نظرم این کار، 
شروع خیلی خوبی بود و امیدوارم این فرایند و با حمایت شهرداری ادامه پیدا 
کند و بتوانیم خیابان های اصفهان را بشناسیم.حیدری تصریح کرد: به نظرم 
می توان با دونگاه به این مســتندات نگاه کرد، اول اینکه تحوالت تاریخی آن 
خیابان را بررسی کرده و به تصویر بکشیم و دومین نگاه آن است که در واقع ما 

از شخصیت اصلی مستند یک پرتره ای داشته باشیم.

اصفهان چقدر جای کار دارد
همچنین »حسین مسجدی« عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان نیز 
حرکت برای ساخت چنین مستنداتی را شایسته تقدیر دانست و گفت: ساخت 
این مســتند برای آقای قاسمی کار دشــواری بوده و با توجه به اینکه صنعت 
سینما صنعت گرانی است قدم اول در ساخت مستند بسیار سخت است.وی 
بابیان اینکه با این مستند ما فهمیدیم اصفهان چقدر جای کار دارد، ادامه داد: 
متأسفانه در جامعه از نشاط، مشــتاق، هاتف، صائب و بسیاری از این بزرگان 
شناختی وجود ندارد و وظیفه فرهیختگان است که آنها را به ما بشناسند تا بدانیم 
اصفهانی که ما در آن نفس می کشــیم چقدر حائز اهمیت است، بنابراین اگر 
این مسائل تفهیم شوند دیگر شاهد این موضوع نخواهیم بود که سازمان های 
شهری و دیگران این مقبره ها و آثار را با بلدوزر تخریب کنند. مسجدی افزود: 
قدم اول بسیار حائز اهمیت است و تهیه کنندگان محترم باید هزینه ای برای 
ساخت چنین آثاری بگذارند و منظور از هزینه تنها پول نیست. یک پرتره ای که در 
شش ماه ساخته می شود به نظر من حداقل شش ماه پژوهش نیاز دارد. خدا 
رحمت کند آقای جمشید مظاهری را که یک زمانی می گفت »روزی تلویزیون، 
میکروفن را جلو مردم در خیابان حکیــم نظامی برده بود و گفته بود که حکیم 
نظامی کیست؟ یکی از مردم هم به دلیل آگاهی نداشتن گفته بود حتمًا پزشک 
ارتش یا نظامی ها بوده است.«این اصفهان شــناس تصریح کرد: متأسفانه 
این تلخند و سرنوشت تلخ مضحک ما است که هیچ اطالعی از داشته هایمان 
نداریم، لذا این کارها به پژوهش و سپس متانتی در ساخت اثر نیاز دارد.وی 
گفت: در این چند دهه ای که کار مستند قوت گرفته است ما به عنوان بیننده و 
مخاطب انتظارتمان فراتر از یک کار خطی است. دکتر مسجدی سپس کمی 
به ایراد از لحاظ فنی و علمی پژوهشی داستان گرفت و خواستار این شد که به 

بعضی از موضوعات در مستند بیشتر پرداخته می شد.

بیتی از عطار و قصه  پرتره
این اصفهان شناس در پایان گریزی به تفاوت و فاصله جهان ما با جهان دوره 
قجر گفت: یکی از چیزهایی که امرزوه عوض شده است کتابت است. کسی که 
بتواند بنویسد در دنیای دیروز خیلی مهم بوده است. همین اآلن هم ضرورت 
بســیای در دنیای ما دارد و در آن گیر کرده ایم اما اهمیت آن را نمی دانیم. ما 
آدم های درس خوانده، مدرسه می آییم و مراتب مختلف را می گذرانیم اما یک 
خط نمی توانیم بنویسیم!مسجدی گفت: این دنیا را که جهان امروز ما است با 
جهان دیروز مقایسه کنید که فتحعلی شاه چندبار با 30 هزارنفر به اصفهان آمد، 
سفری که مکرر می شود و باعث شد »نشاط« را به تهران بردند و بعدهم فهمیدند 
که چه گوهری را به دست آوردند، از اخالق و فضل و ربط و اخالق و مهم تر از همه 
کتابت. فهمیدند که »نشاط« چه آدم بزرگی در کتابت است و خوشبختانه ما 
»گنجینه نشاط« را داریم و بعضی نامه های او مثل نامه به ناپلئون که از آن فقط 
یک نسخه وجود دارد.  عضو هیئت علمی دانشــگاه پیام نور اصفهان افزود: 
کتابت مسئله بسیارمهمی است و در جهان دیروز ۹۹ درصد افرادی که مصدر 
امور قرار می گرفتند، باید می توانســتند بنویسند و این خیلی مهم بوده است. 
فقط استثنائاتی در تاریخ داریم که نی توانستند بنویسند مثل حسنک وزیر، یا 
صدر در دوره قاجار. پرتره برای فیلمسازی بسیارمهم و الزم است و ما چقدر در 
اصفهان می توانیم پرتره سازی کنیم و محققین بسیاری می توانند اطالعات و 
پژوهش های خود را دراختیار فیلمسازان قرار دهند تا زوایای مختلف مفاخر 
اصفهان برای جهان روشن شــود. اصفهان که بیخود نصف جهان نیست.وی 
تصریح: عطار بیتی دارد که به نظر من فیلمسازان باید بسیار آن را موردتوجه قرار 
دهند که می گوید »برنویس احوال پیــر راه دان / پیر را بگزین و عین راهدان« 
قصه پرتره همین بیت است، پرتره فقط پرتره نیست، مشی آدم را می بیند یعنی 
اگر نشاط درست معفری شد طبیعتًا مشــی ای که آن مدیر در اصفهان یعنی 
فتحعلی شاه علی رغم هوس بارگی انجام می دهد ولی انتخاب درستی می کند 
و نشاط را با خود به اصفهان می برد و او را وزیر امور خارجه کرده و استفاده خوبی 

از او می کند که این موضوع بسیار هوشمندانه است.

پرتره ای برای نشاط اصفهانی
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حسین نیکخواه، مدیرعامل شــرکت نفت پاسارگاد و جمعی از مدیران این 
شــرکت به دعوت فوالد مبارکه اصفهــان با حضور در محــل کارخانه، از این 
مجموعه بازدید کردند. مدیران این شــرکت بعنــوان بزرگترین تولیدکننده 
و صادرکننده قیر در خاورمیانه که برای تامین ورق فوالدی بشــکه های قیر 

تولیدی خود با مجموعــه فوالد مبارکه همــکاری دارد،  ضمن بازدید از این 
مجموعه و دیدار و گفت و گو با مدیران ارشد فوالد مبارکه بر ادامه همکاری   با 
این مجموعه صنعتی تاکید کردند. مدیران فوالد مبارکه نیز با تاکید بر حسن 
همکاری تجاری میان دو شرکت از گسترش  روابط فیمابین استقبال کردند.

مدیر منطقه مخابرات اصفهان  روز پنجشــنبه در حاشــیه نشســت با 
فرماندار، نماینــده مجلس و بخشــداران اردســتان در گفــت و گو با 
خبرنگاران درباره گالیه مندی مردم از مشــکل صحیــح و دقیق نبودن 
اطالعات ارائه شده از ســوی ســامانه 118 مخابرات در مناطق مختلف 
استان اصفهان افزود: اطالعات ثبت شده در این سامانه بر پایه اطالعات 
اولیه  مشترکان در زمان نام نویسی تلفن به مخابرات است و اگر اشکالی 
وجود دارد به آن زمان بازمی گردد. اسماعیل قربانی اظهار داشت: 860 
میلیارد تومان سرمایه گذاری طی یکســال در بخش تلفن ثابت، تلفن 
همراه، توســعه خدمات دیتا و انتقال تلفن در ســطح استان اصفهان 
انجام شده اســت.به گفته وی، شــرکت مخابرات در راستای ماموریت 
خود که خدمات رسانی مخابراتی به مردم است و هر ساله در این بخش 
ســرمایه گذاری های زیادی را انجام می دهد که امســال نیز این کار در 

راستای توسعه زیرساخت های مخابراتی ادامه دارد.
مدیر منطقه مخابرات اصفهان  اضافه کرد: شــرکت مخابرات متناسب 
با نیاز جامعه در زمینه توســعه تلفن ثابت و همراه سرمایه گذاری و نیاز 
مشــترکان را رفع می کند.وی گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا مصرف 
اینترنت در اصفهان پنج برابر شــده که نشان از توســعه زیرساخت ها و 
رفع نیاز مردم این اســتان دارد.قربانی درباره باالرفتن تعرفه جابجایی 
تلفن ثابت که گالیه مندی مشترکان را به دنبال داشته است، افزود: این 
کار هزینه بر است و تعیین تعرفه بر پایه ابالغ سازمان تنظیم مقررات از 

مشترکان صورت می گیرد.
در این نشســت مصوبه 11 بندی شامل رفع مشــکل پوشش اینترنت 
تلفن همراه، تقویت آنتن دهی تلفن همراه در تعدادی از روستاهای سه 
بخش شهرستان، اجرای فیبر نوری، واگذاری ساختمان های مخابرات 
روستایی بدون اســتفاده به دهیاری ها، تقویت آنتن دهی جاده برزاوند 
علون آبــاد و رفع مشــکل تلفن ثابت تعــدادی از روســتاها به امضای 

مسئوالن مخابرات استان و شهرستان اردستان رسید.
شهرستان اردســتان با افزون بر43 هزار نفرجمعیت با بیش از 60 هزار 
مشــترک تلفن همراه دائمی و اعتباری و 30 هزار مشترک تلفن ثابت 
شهری و روستایی دارد و در 118 کیلومتری شمال شرقی اصفهان واقع 

شده است.

مشــترکین اقلیم های یک، دو و ســه در فصل سرد ســال اگر مصرف گاز 
ماهیانه هر واحد مسکونی آنها از 200 متر مکعب کمتر باشد،  قبض گاز برای 

این دسته از مشترکین کاماًل رایگان است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت، 
با بیــان این مطلب، افزود: مشــترکین اقلیــم چهار نیز در ماه های ســرد 
سال)ماه های دی، بهمن و اسفند و نیمه اول فروردین سال آینده( چناچه  
برای هر واحد مســکونی خود کمتر از 150 متر مکعــب گاز مصرف کنند از 
بخشودگی 100درصدی که شامل؛ گاز بهاء، مالیات، عوارض ارزش افزوده و 

عوارض گازرسانی می باشد، برخوردار خواهند شد. 
سید مصطفی علوی، با اشــاره به شــاخص های تخفیف گاز بها براساس 
الگوی کشورکه در ســه ردیف خالصه می شود، گفت: در ماه های سرد سال 
اقلیم های یک، دو و سه الگوی مصرف  به ازای هر واحد 200 متر مکعب و 
کمتر، اقلیم چهار 150 متر مکعب و کمتــر و قلیم پنج 100متر مکعب و کمتر 

است.
وی، همچنین افزود: از 15 فرودین تا 15 آبان هر ســال، فصل گرم اطالق 
می شود، یعنی در این بازه زمانی مشترکین نباید از 45 مترمکعب گاز بیشتر 
مصرف کنند و هر چقدر مصرف زیاد شــود، هزینه گاز هم پلکانی افزایش 

می یابد.
مهندس علوی،گفت: مشــترکینی که مصرف گاز آنان در مقایســه با مدت 
مشابه دو سال  گذشته  حدود 10 درصد کاهش یابد، از تخفیف 15 درصدی 
بهای گاز بهره مند می شوند و مشــترکینی که 15 درصد  افزایش مصرف گاز 

داشته باشند، بهای گاز مصرفی آنان با 15 درصد افزایش محاسبه می شود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، ادامه داد: از 16 آبــان لغایت 14 
فروردین سال بعد، فصل سرد محسوب می شود که در این فصل شهرها در 
اقلیم های جداگانه دسته بندی می شوند، اقلیم یک شامل شهرهای»داران، 
دامنه، چادگان، رزوه، افوس، بویین میاندشــت،برف انبار، فریدون شهر، 
جوشــقان قالی،الی بید، میمه، وزوان« اقلیم دو شامل شهرهای»تیران، 
رضوان شهر، عسگران، خوانســار، دهاقان، حنا، سمیرم، کمه، ونک، بیده، 
فتح آباد، شهرضا، گلشن، منظریه، برزوک، قمصر، نیاسر، گلپایگان، گلشهر، 
گوگد، باغبهادران، چرمهین، چمگــردان، زیباشــهر، دیزیچه،طالخونچه، 
کرکوند، مبارکه، مجلسی، انارک، دهق، علویجه، بادرود، خالدآباد، طرق رود 
و نطنز«، اقلیم سه شامل شهرهای »آران و بیدگل، ابوزید آباد، سفید شهر، 
نوش آباد، اردستان، زواره، مهاباد، اژیه، اصفهان، بهارستان، تودشک، حسن 
آباد، زیار، سجزی، قهجاورستان، کوهپایه، محمدآباد، نصرآباد، نیک آباد، 
ورزنه، هرند، ســپاهان شهر، خورســگان، حبیب آباد، خورزوق، دستجرد، 
دولت آباد، سین، شاهپور آباد، کمشــچه، نجف آباد، گلدشت، کهریزسنگ، 
جوزدان، اصغرآباد، خمینی شــهر، درچه، کوشک، شــاهین شهر، گرگاب، 
گز برخوار، ابریشم، ایمان شــهر، بهاران، پیربکران، فالورجان، قهدریجان، 
کلیشاد، سودرجان، باغشاد، زاینده رود، زرین شهر، سده لنجان، فوالدشهر، 
ورنامخواست، کاشان، مشــکات، بافران، جندفق، نایین« و بقیه شهرها به 
جز شهرهای مذکور شامل؛ »خور و فرخی« در اقیلم چهار قرار دارند و تفاوت 

این اقلیم بندی ها به میزان مصرف آنها برمی گردد.
مهندس علوی، اضافه کرد: به عنوان مثال شهرســتان اصفهان که در اقلیم 
ســه قرار دارد، پایین ترین پله ای که می توانند مصرف کنند 200 مترمکعب 
است. وی، بیان داشــت: تعرفه گاز بهای خانگی در فصل سرد سالجاری) 
16آبان ماه تا 14 فروردین ماه( در اقلیم یک تا مصرف 300 متر مکعب، در 
اقلیم دو تا مصرف 250 متر مکعب، اقلیم ســه تا مصرف 200 متر مکعب و 
اقلیم چهار تا مصرف 150 متر مکعب در طول یک ماه، به ازای هر مترمکعب  

414ریال محاسبه می گردد. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، تصریح کرد: افزایش مصرف گاز در 
بخش خانگی موجب اعمال محدودیت برای صنایع می شــود و با توجه به 
پیش بینی های هوا شناسی، موج دیگری از سرما در هفته جاری وارد کشور 
می شود و از مشتركین گاز درخواست داریم با صرفه جویی در مصرف گاز، 

امکان استفاده سایرین از این نعمت بزرگ را فراهم آورند.

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالدمردان جبهه صنعت در 
آبان ماه سال جاری موفق به عبور از ظرفیت اسمی و ثبت رکورد تاریخی تولید 
ورق های نورد ســرد در تاندم مداوم از ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه شدند.

بهزاد بهادرانی مدیر نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به دستیابی به رکورد 
جدید تولید در این ناحیه اظهار کرد: خط تاندم میل 5 قفســه ای نورد ســرد 
در سال 1384 ریومپ شــد و این خط از حالت غیر پیوسته به پیوسته تغییر 
داده شــد.وی افزود: به موجب این تغییر، تولید نامی این خط از 750 هزار 
تن در ســال به یک میلیون و 500 هزار تن رسید؛ البته در جریان این ریومپ، 
مشکالت و نواقصی وجود داشــت که قرار بود شرایطی برای رفع این نواقص 
فراهم شود اما به دلیل وجود تحریم و مشــکالت تأمین قطعات یدکی، این 
تغییرات محقق نشد و به همین خاطر شرایط رسیدن به تولید نامی نیز فراهم 
نشد.مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اتفاق مبارکی 
که در ماه گذشته در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه محقق شد، این بود 
که برای نخســتین  بار بعد از ســال 84، خط تاندم میل توانست از مرز تولید 

نامی عبور کند.

ارتقای ظرفیت تولید اسمی سالیانه از 750 هزار تن به یک میلیون و 500 
هزار تن

محسن اســتکی مدیر محصوالت سرد شــرکت فوالد مبارکه با اعالم رکورد 
ماهیانه 131 هزار تن در مــاه 30 روزه و با یــک روز کاری کمتر در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد تصریح کرد: رســیدن به این مهم لبیک بــه پیام مقام معظم 
رهبری در ســال »تولید، پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« و در شــرایط دشوار 
تحریم های ظالمانه بوده اســت.وی افزود: دســتیابی به این رکورد در ماه 
30روزه و با تولیــد گریدهای ویژه، مســتحکم و کیفی، نشــان از همدلی و 
انگیزه کارکنان شــاغل در تاندم مداوم ناحیه نورد ســرد و واحدهای مرتبط 
در فوالد مبارکه دارد.مدیر محصوالت ســرد شــرکت فوالد مبارکه تأکید کرد: 
خط تاندم مداوم در ناحیه نورد سرد شــرکت فوالد مبارکه به عنوان تنها خط 
نورد 5 قفسه ای در تولید ورق ســرد نوردیده در کشور به منظور پاسخگویی به 
نیاز صنایع پایین دست به خصوص خودروســازان و لوازم خانگی ورق های 
گالوانیزه و رنگی و ورق های ســرد مورد مصرف در کشــور است.وی عنوان 
داشت: در سال 1384 با اجرای ریومپ و اضافه شدن تجهیزات جانبی به خط 
تاندم مداوم، این خط ارتقا یافت و ظرفیت تولید اسمی سالیانه از 750 هزار 

تن به یک میلیون و 500 هزار تن ارتقا پیدا کرد.

رفع موانع تولید با استفاده از توان داخلی
استکی بیان کرد: با توجه به گذشت چندین سال  از آخرین تغییرات و نوسازی 
در این خط با وجود اشــکاالت زیاد و محدودیت های تأمین قطعات یدکی و 
قطع ارتباط با فضای تکنولوژیک خارج از کشور به دلیل تحریم های ظالمانه 
در طول این سال ها، این خط با موانع تولیدی زیادی مواجه بوده اما با توجه به 
استراتژیک بودن محصوالت تولیدی در این خط با استفاده از توان داخلی و 
رفع موانع تولید این خط به رکورد تولید 131 هزار تن در ماه دست پیدا کرد.وی 
ابراز داشــت: رکورد قبلی این خط در مردادماه 1399 با تولید 127 هزار و 500 
تن بوده که امید اســت با حمایت مدیران مربوطه و تالش و همدلی کارکنان 
صادق و شایسته مجموعه نورد سرد شــاهد توفیقات روزافزون و رسیدن به 
رکوردهای تولید و کیفی بیشتری باشیم. مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد 
مبارکه اضافه کرد: وابســتگی خطوط پایین دست ناحیه نورد سرد و افزایش 
نیاز بازار به ورق های استراتژیک تولیدی در این خط نشان از اهمیت خط تاندم 
مداوم فوالد مبارکه در کشــور دارد؛ مواد مورد اســتفاده در ورودی این خط، 
کالف های گرم اسیدشویی شده هســتند که در خطوط اسیدشویی نورد سرد 

تولید و به این خط تحویل می شوند.

تولید ورق مورد نیاز صنایع خودروسازی و لوازم خانگی
وی عنوان داشت: ازجمله محصوالت تولیدی در این خط، نورد ورق های رویه 
خودرو، ورق های فوق شکل پذیر در صنایع خودروســازی، ورق های رنگی و 
گالوانیزه مورد نیاز لوازم خانگی، ورق های ســرد استحکام باال میکروآلیاژی 
و ورق خام مــورد نیاز خطوط گالوانیــزه از ضخامت هــای 0.3 میلی متر تا 3 
میلی متر و عرض 550 تا 1670 میلی متر اســت؛ نکته قابل تأمل در این زمینه 
پاسخگویی این خط به افزایش کیفیت و اســتحکام مورد نیاز بازار و افزایش 
تنوع گریدهای تولیدی همزمان با افزایش عمر کارکرد تجهیزات خط، رسیدن 
به این میزان تولید در ماه 30 روزه را بیش از پیش ارزشــمند و قابل تحسین 
می کند. استکی تأکید کرد: تمرکز بر تولید کیفی و کمی به منظور قطع وابستگی 
کشــور به گریدهای خاص و پیشــرفته ورق ســرد با امکانات و ظرفیت های 
موجود در برنامــه عملیاتی ناحیه نورد ســرد بــوده و در ابتدای ایــن ماه با 
برنامه ریزی مناسب و هماهنگی بین مجموعه های تولیدی و پشتیبانی مرتبط 
دستیابی به این رکورد بی نظیر در دستور کار قرار گرفت و طی برنامه ریزی های 
انجام شده و کنترل لحظه به لحظه شــرایط و پارامترهای تولید و جلوگیری از 

وقوع توقفات طوالنی و اضطراری، شاخص های عملیاتی تولید ارتقا یافت.

کاهش مصارف مواد مصرفی و انرژی همزمان با ثبت رکورد تولید
وی عنوان داشت: به عنوان مثال شاخص در دسترس بودن خط در این ماه 
به 80.86 درصد رسید که از هدف خود به میزان 76 درصد به طور محسوسی 
باالتر بوده است؛ همچنین شاخص PDW )تناژ تولید خط در هر ساعت( از 
مقدار هدف خود)220 تن در ســاعت( به 225 تن در ساعت رسید؛ شاخص 
کیفیــت محصوالت در ایــن ماه به میزان 98 درصد رســیده که از متوســط 
سال)97.56( بیشتر بوده که نشــان می دهد تداوم تولید و کاهش توقفات 
در خطوط مداوم موجب ارتقای کیفیت محصوالت می گردد.مدیر محصوالت 
سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این رکورد در حالی به ثبت رسیده که 
توجه مدیریت تولید در خط، بر حفظ منابع و کنترل هزینه های تولید معطوف 
بوده است؛ مصارف مهم و عمده در خط تاندم در این ماه کاهش محسوسی 
داشته، به طوری که میزان مصرف غلتک پشــتیبان)میلی متر بر تن تولید( 
به میزان 50 درصد، نرخ مصرف غلتک کاری 6 درصــد و مصرف ویژه روغن 
نورد)گرم بر تن تولید( 33 درصد نســبت به میانگین مصارف خط تاندم  در 
سال 1400 کاهش پیدا کرده است که این مهم ارزش اقتصادی ثبت این رکورد 

تولید را بیش از پیش نمایان می کند.

افزایش 20 درصدی تولید کالف تسمه
وی اذعان داشت: عالوه بر رکورد ثبت شده در آبان ماه، تولید ورق های خاص 
که در خط نورد با شرایط سخت تر و سرعت پایین تر هســتند، نه تنها کاهش 
نداشته بلکه افزایش نیز داشــته اســت؛ در آبان ماه 2 هزار و 127 تن کالف 
تسمه تولید شد و میزان تولید کالف ســخت میکروآلیاژی 5594 به میزان 
20 درصد افزایش پیدا کرد که بیشــترین میزان تولیدی در ماه در سال های 
گذشته بوده است.استکی بیان کرد: همچنین تولید گرید 5593 بیش از 30 
درصد افزایش و تولید گرید 5592 بیش از 2.5 برابــر ماه های قبل بوده که 
این مقادیر هم در نوع خود یک رکورد محسوب شــده و تولید این ورق های 
سخت خودرو، رکورد فوق را ارزشمندتر می کند؛ رسیدن به این موفقیت بدون 
همکاری و کار گروهی و همدلی حمایت واحدهای ذیربط محقق نمی شــد 
که جا دارد از حمایت های مدیر ناحیه نورد سرد، واحدهای پشتیبانی، واحد 
برنامه ریزی نورد ســرد و نورد گرم و همچنین تمامــی همکاران و واحدهای 
مربوطه که در رسیدن به این موفقیت نقش داشته اند، تشکر و قدردانی نمایم 
چراکه این موفقیت در راستای تداوم موفقیت های مجموعه فوالد مبارکه در 

سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می باشد.

همایش تجلیل از منتخبین جهادی استان اصفهان با حضور نماینده مردم 
فالورجان، نماینده مردم لنجان، رییس ســازمان بسیج سازندگی کشور، 
فرمانده پدافند هوایی اصفهان، جانشین سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و تعدادی از مسئولین استانی 4آذر 

ماه در تاالر آهن این شرکت برگزار شد.
ســردار محمد زهرایی رییس سازمان بســیج سازندگی کشــور در این 
همایش با اشاره به این که جهادگران بسیج سازندگی امروز، موتور محرکه 
قوی شدن ایران اسالمی هستند، گفت: همان طور که توان موشکی کشور 
برابر دشــمنان قدرت بازدارندگی دارد، نیروهای جهــادی همان تعریف 
را در پیش برندگی اهداف انقالب اســالمی دارند .وی با اشاره به این که 
جریان جهادی بر مبنای جریان پاک انقالب و با نفس پاک رهبر انقالب 
اسالمی برپا شده است، گفت: این جریان در طول حیات پربرکتش فراز 
و نشیب های زیادی داشــته اما ثابت کرده که اســتوار و پاک می ماند و 

همیشه همراه و همگام با مردم است.
وی گفت: دفاع مقدس نوین همان جنگ اقتصادی است که یزدی زاده ها 
سرداران این جنگ هستند و همراهی و حمایت از این افراد باعث پیروزی 
در این جنگ خواهد شد. وی یاد آور شد: بازوی قوی و نیروی محرک این 
جنگ جهادگران بسیجی هستند و باید با اخالص عمل در این جنگ حاضر 
شــوند و فرهنگ خودباوری را به نمایش بگذارند .رییس سازمان بسیج 
سازندگی کشور با اشاره به این که این دست تالشگران ذوب آهن است که 
می تواند آهن سرد را به محصوالت مهم تبدیل کند، گفت: تمامی کارکنان 
ذوب آهن اصفهان بسیجی هســتند زیرا با تالش و کوشش و استفاده از 
ایده های نو می توانند اقتصاد کشور را رونق ببخشند و این همان تفکر رشد 

کشور و بسیجی بودن است.
زهرایی اظهار داشت: دفاع مقدس به ما درس می دهد که در هر عرصه ای 
که مردم حضور داشته باشند حماسه ماندگار خلق خواهد شد و اگر امروز 
عرصه مبارزه با فقر و محرومیت و توسعه اقتصاد کشور دست مردم باشد 

قطعًا حماسه های ماندگاری خلق می شود.
حســین رجایی نماینده مــردم شهرســتان لنجان در مجلس شــورای 
اسالمی نیز در حاشــیه این همایش از کمک های ذوب آهن اصفهان به 
نیازمندان منطقه قدردانی کرد و افزود: این مجتمع عظیم صنعتی در انجام 
مسئولیت های اجتماعی این کمک ها را انجام می دهد و امیدوارم با بهبود 

شرایط این شرکت، شاهد افزایش این فعالیت ها باشیم.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این همایش، این 
مجتمع عظیم صنعتی را یــک واحد صنعتی ملی و مردمی دانســت که 
متعلق به همه می باشــد و گفت: این شــرکت از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی خدمات شایسته ای نظیر ســاخت قطعات مورد نیاز جبهه ها در 
8 ســال جنگ تحمیلی، اعزام دواطلبان به جبهه برای دفاع از این میهن، 
تولید محصوالت مورد نیاز کشــور، کمک به توسعه صنایع کشور، آموزش 
نیروهای متخصص و ...  انجام داده است و همواره افتخار می کنیم که در 

این راه ثابت قدم هستیم.
وی تمامی تالشگران ذوب آهن اصفهان را سربازان اقتصادی دانست و یاد 

آور شد: هدف دشمنان نظام االن تهدید معیشت مردم و دلسردی از نظام 
مقدس اسالمی است و ما باید بکوشیم تا با به گردش در آوردن چرخ های 
اقتصاد، صنعت کشور را جلو ببریم و معیشت و رفاه مردم را بهبود بخشیم .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در این مجتمع عظیم صنعتی همواره 
تفکر بســیجی حاکم بوده اســت و همین تفکر باعث شده این مجموعه 
یکی از بالنده ترین صنایع فوالدی کشــور باشد که توانســته بسیاری از 
غیر ممکن ها را به واقعیت تبدیل کند. از جمله این دســتاوردها می توان 
به تولید ریل با تنوع بــاال به عنوان یکی از اســتراتژیک ترین محصوالت 

فوالدی اشاره کرد.
وی با اشــاره به این که در این مجموعه حــدود 1700 ایثارگر ، 530 فرزند 
شهید و جانباز، شاغل هستند افزود: تالشــگران شرکت در حال تحقیق 
برای ســاخت و تولید ورق های الکتریکی هســتند که این محصول هم 
اکنون در کشور تولید نمی شــود و می تواند ارزش افزوده تولیدات ذوب 

آهن را بیشتر کند.
یزدی زاده با اشــاره به این کــه فرایند تولید ذوب آهن اصفهان با ســایر 
تولید کنندگان متفاوت اســت گفت: حامل های انرژی را با قیمت جهانی 
خریداری می کنیم و 50 درصد هزینه های این شرکت مربوط به حامل های 
انرژی  اســت. همچنین تامین مواد اولیه از دیگر چالش های ذوب آهن 
اصفهان است که باعث شده یک میلیون تن کمتر از ظرفیت تولید کنیم و 
همین امر نیز باعث می شــود  هزینه های تولید افزایش داشته باشد لذا 

امید است در دولت جدید برای این مشکل راه حلی پیش بینی شود.
پایان این مراســم با رونمایی از هشتمین ســری کمک های مومنانه در 
غالب توزیع 39 سری جهیزیه نوعروسان نیازمند در قالب شبنم مهربانی 
و افتتاح 4 باب واحد مسکونی برای نیازمندان منطقه همراه بود که توسط 
گروه جهادی حوزه مقاومت بسیج شــهید تندگویان ذوب آهن اصفهان 

تهیه شده است.
شــایان ذکر اســت در این همایش از دو خانواده شــهید جهادی، شهید 
اســفندیار نقدی و شــهید جواد محمدی با اهدا لوح و هدایایی قدردانی 
گردید و شرکت کنندگان در این همایش با حضور در محل یادمان شهدای 

گمنام ذوب آهن به این اسوه های ایثار ادای احترام کردند.

بازدید مدیرعامل نفت پاسارگاد از فوالد مبارکه اصفهان

مدیر منطقه مخابرات اصفهان:
اطالعات سامانه ۱۱۸ مخابرات 

اصفهان بروزرسانی می شود

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
مشترکین کم مصرف خانگی می توانند گاز را رایگان مصرف کنند

مدیر نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد:
عبور از ظرفیت اسمی و ثبت رکورد تاریخی تولید ورق های نورد سرد در تاندم مداوم

رییس سازمان بسیج سازندگی کشور؛
حمایت از صنایعی همچون ذوب آهن، پیروزی در جنگ اقتصادی را رقم می زند
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