
جهش باور نکردنی سویه جدید کرونا؛

وحشتبهدنیابازمیگردد؟
5

تصمیم دوسر باخت؟!
ایرانی های ساکن و سرمایه گذار در ترکیه، این روزها منتظر برنامه های »اردوغان« هستند؛

3

تا پایان سال جاری صورت می گیرد؛
 تکمیل مجتمع تجاری زرین 

در مرکزی ترین نقطه شهر

لیگ برتر فوتسال کشور؛
 رقابت صدرنشینی

 در اصفهان

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:
از مهم ترین علل کاهش 

موارد ابتال به کرونا 
واکسیناسیون گسترده است

7

4

6 3

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری
شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:

ممنوعیت اضافه برداشت 
کارواش ها از چاه ها

3

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

هزینه های ساخت مسکن 
کاهش یابد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 7 آذر  1400 
 22  ربیع الثانی  1443 

 28 نوامبر 2021
 شماره 3405

8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 3000 تومان

*آگهیمزایده*

حسیندهقان-شهردارمیمه مالف:1230899

شهرداری میمه به استناد مجوز شــماره 400/117 مورخ 1400/8/25 شورای محترم اسالمی شهر میمه در 
نظر دارد ازطریق مزایده  عمومی نسبت   به واگذاری 3 واحد تجاری   در طبقه  دوم  واحد های 1 تا 3 شرقی   

پاساژ ولیعصر )عج(   واقع در خیابان شریعتی شهر میمه  اقدام نماید . 

لذا متقاضيان  ميتوانند از   تاریخ درج آگهــی درروزنامه حداكثر تا  تاریخ 1400/9/17 به شــهرداری واقع 

درمیمه ، بلوارانقالب اســالمی مراجعه و نســبت به دريافت فرم مربوط به  شــركت در مزایده  اقدام و یا 

 جهت کســب اطالعات با شــماره تلفن 45422434 – 031 این شــهرداری تماس حاصل ویابه سایت

 WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا شهرداری دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده 

میباشد. 

نوبتاول

7

محور تاریخی 
اصفهان ثبت 
جهانی شود

طلب حقابه 
کشاورزان 

پرداخت می شود
3

 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 

پنجشنبه 29 مهـــر  1400 
 14  ربیع االول  1443 

 21  اکتبر 2021
 شماره 33۷4 

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

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 03 مهـــر  1400 
 1۸ صفر 1443 

 25 سپتامبر 2021 
شماره 3355

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

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 0۶ آذر  1400 
 21  ربیع الثانی  1443 

 2۷ نوامبر  2021
 شماره 3404

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

خیلیچیزهاعوضشدهامافراموشیکهنگرفتهایم؛ما پریا پارسادوست
هنوزهمانمردمیم؛همانیکهبهوقتحملهایستادیم،
دفاعکردیموپشتهمبودیم.این«خاک»روزیبهانهاتحاداصفهانوخوزستانو

چهارمحالبود،حاال«آب»میخواهدجداییبیندازد؟
یادماننرفتهسالهایاولجنگکهچهارمحالوبختیارییگانمستقلینداشت،
نیروهایاعزامیایناســتانبیشتردریگانهایاســتاناصفهانمثللشکر8نجف
اشرفو14امامحســینســاماندهیمیشــدندتاعملیاتوالفجرمقدماتیکه
چهارمحالیهاصاحبگردانیبهنامذوالفقارشدندوبعدترتیپ44قمربنیهاشم)ع(
راشکلدادند.دربارهخوزستان؛اینپارهتِنایران،اینجاِنایرانهمکهحرفینمی
ماندوقتییادمانبیایداصفهانهمیشه«معین»بودهاست.چهبهوقتجنگ،چه
صلح.مثلوقتیســیلآمد.دوسالپیشکهشهرهایاســتانجنوبیدرگیرسیل
شدهبود،اصفهانباسربهکمکخوزستانشتافت.همانزمانفرمانداراهوازگفت:
«مسئولیتستادمعینبهاصفهانسپردهشدودرتاریخهمیشهشاهدبودهایمکه
درزمانبروزبحران،مردماصفهانبهکمکمردماهوازآمدهاندونمونهبارزاینپیوند،

جنگتحمیلیبود.»
اصفهاندرزمانجنگبیشترینشهیدراتقدیماینآبوخاککرد.حاالچهکسانی
میخواهندمردمشــهریکهآبنداردوخاکشفرونشستهرامردمی«خودخواه»
و«پرتوقع»نشــاندهند؟چهکســانیازبهجانهمافتادنمــردماصفهانویزدو
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ادعای روزنامه گلوبز: 

 اسراییل و قطر یک توافق محرمانه درباره تجارت الماس 
امضا کرده اند

روزنامه عبری زبان »گلوبز« اعالم کرد که اسراییل و قطر توافق محرمانه ای را امضا کرده اند که آنها 
را به برقراری رســمی روابط نزدیک تر می کند. این روزنامه نوشــت که این توافق مربوط به تجارت 
الماس اســت. طبق این گزارش، به موجب این قرارداد به بازرگانان اسراییلی اجازه ورود به خاک 
قطر و بازگشایی دفاتر شرکت های خود در منطقه آزاد تجاری آینده را می دهد. یک رسانه عبری زبان 
مدعی شد که اسراییل و قطر با امضای یک توافق محرمانه، به عادی سازی روابط نزدیک تر شده اند.

روزنامه عبری زبان »گلوبز« اعالم کرد که رژیم صهیونیستی و قطر توافق محرمانه ای را امضا کرده اند 
که آنها را به برقراری رسمی روابط نزدیک تر می کند. طبق این گزارش، قطر درصدد ایجاد یک منطقه 
آزاد تجاری است که بر تجارت الماس، جواهرات و طال متمرکز شود و سپس بورس الماس مشابه 
»بورس الماس دوبی« ایجاد کند. این در حالی اســت که دوحه برای ورود به فهرست کشورهای 
مجاز به تجارت الماس نیاز به تایید اعضای کمیته »روند کیمبرلی« از جمله اســراییل دارد. گلوبز 
در ادامه نوشت که قطر با هدف جلوگیری از مخالفت احتمالی اسراییل، قراردادی محرمانه با این 
رژیم منعقد کرده که به موجب آن به بازرگانان اسراییلی اجازه ورود به خاک این کشور و بازگشایی 
دفاتر شــرکت های خود در منطقه آزاد تجاری آینده را می دهد. اگرچه توافق مذکور مربوط به یک 
موضوع فنی محدود است، اما این روزنامه اعالم کرد که توافق مذکور بیانگر وجود تماس مستقیم 

میان دو طرف خواهد بود.

واکنش آمریکا به حضور نیروهای روسیه در مرز اوکراین:

 تمام گزینه ها روی میز است
دیپلمات ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور اروپایی گفت، تمام گزینه ها برای چگونگی واکنش به 
تجمع »بزرگ و غیرعادی« نیروهای روس در مرز اوکراین روی میز اســت و ناتو پس از رایزنی ها 
اقدامات بعدی را مشخص می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، »کارن دونفراید« معاون اروپایی 
و اوراسیایی وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت: همانطور که می توانید 
درک کنید، تمام گزینه ها روی میز است و جعبه ابزاری هست که شامل طیفی از گزینه ها می شود. 
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا با ابراز نگرانی درباره اوضاع اوکراین، حمایت واشنگتن از تمامیت 
ارضی اوکراین را تکرار و تاکید کرد که به احتمال زیاد با ولودیمیر زلنسکی و والدیمیر پوتین، رؤسای 
جمهوری اوکراین و روســیه گفت وگو خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که آنتونی 
بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به زودی عازم لتونی و سوئد می شود تا در نشست های ناتو و سازمان 
امنیت و همکاری اروپا شرکت کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپایی و اوراسیا گفته است که 

حضور »بزرگ و غیرعادی« نیروهای روسیه در صدر دستورکار نشست ناتو خواهد بود.

رییس جمهور ترکیه:

درست می شود
رییس جمهور ترکیه اظهار کرد: ۱۹ سال است که برای سیاست اقتصادی برنامه ریزی می کنیم. دیگر 
وارد مرحله ای شده ایم که بیماری های مزمن اقتصاد کشــورمان را درمان خواهیم کرد. به گزارش 
آناتولی، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه طی ســخنانی در مراسم بهره برداری از ۹۶ پروژه 
مختلف در استان ازمیر گفت: ۱۹ سال است که برای این سیاست اقتصادی برنامه ریزی می کنیم. 
دیگر وارد مرحله ای شده ایم که بیماری های مزمن اقتصاد کشــورمان را کاهش نداده بلکه درمان 
خواهیم کرد. اردوغان تصریح کرد: نگران نباشید، شرکت های مان درآمد بیشتری کسب و کارکنان 

دستمزد بهتری دریافت خواهند کرد، از این به بعد شاهد وفور نعمت خواهید بود.

القدس العربی:

ایرانبهمذاکراتنزدیک،اماازتوافقدورمیشود
پیش از شروع مذاکرات وین در تاریخ ۲۹ نوامبر، به نظر می رسد ایران 
و ایاالت متحده همچنــان در دو موضع متناقض قــرار دارند. ایران با 
قاطعیت می گوید تنها با هدف رفع تحریم های غیر قانونی به مذاکرات 
باز می گردد و قصد دارد به ضمانت های قانونی دست یابد که براساس 

آن، هیچ دولتی در آمریکا نتواند از توافق هسته ای خارج شود.
القدس العربی در مطلبی به قلم »ابراهیم نوار« نوشت: پیش از شروع 
مذاکرات وین در تاریخ ۲۹ نوامبر، به نظر می رسد ایران و ایاالت متحده 
همچنان در دو موضع متناقض قرار دارند. ایران با قاطعیت می گوید تنها 
با هدف رفع تحریم های غیر قانونی به مذاکرات باز می گردد و قصد دارد 
به ضمانت های قانونی دست یابد که براساس آن، هیچ دولتی در آمریکا 
نتواند از توافق هسته ای خارج شود. ایران به وضوح می گوید هر آنچه 
به توافق هسته ای مربوط است، در سال ۲۰۱۵ مورد بررسی قرار گرفته و 

مذاکرات جدیدی در این رابطه نخواهد بود.
به گزارش ســرویس بین الملل »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده 
است: منطق ایران با قانون بین المللی و اصول گفت وگو هماهنگ است 
و پذیرفتنی نیست که ایاالت متحده خواستار توافق هسته ای جدیدی 
باشد، چرا که توافق حاصل رای و نظر چند طرف است و نمی تواند با میل 
یک طرف حاضر تغییر کند. ایاالت متحــده تصمیم به خروج از توافق 
گرفت، در حالی که قانون بین المللی چنین اجــازه ای به آن نداده بود 
و نمی توانست بقیه شرکای توافق را مجبور به تغییر آن کند، تا بار دیگر 
به توافق مذکور باز گردد. در واقع، عصر »بله قربان گویی« در روابط بین 
المللی به سر آمده و این قانون بین المللی است که روابط بین دولت ها 

را تنظیم می کند.
ایاالت متحده به تنهایی با برخی متحدان خود تصمیم به ترسیم خطوط 
کلی گرفت که نام آن را »توافق انتقالی« نامیــده و به دنبال جایگزین 
کردن این توافق و رفع جزئی از تحریم های آمریکا، در مقابل پای بندی 
ایران به بند های اصلی توافق اصلی اســت. اما فقط این نیست، بلکه 
»توافق انتقالی« دو بند جدیــد هم دارد، بند اول همــان برنامه های 
موشکی ایران اســت که تهران به کلی مخالف بحث راجع به آن است 
و این مهم را مربوط به مســائل حق حاکمیتی خود می داند و بند دوم، 
فعالیت های نظامی ایران در منطقه است که به عقیده این کشور امکان 
گفت وگو در مورد آن، بدون دخالت خارجی وجود دارد. اسراییل به نوبه 
خود مخالف توافق انتقالی است و اعالم کرده براساس سیاست خود با 
ایران رفتار می کند. بنابراین، ایران چه توافق انتقالی را قبول کند و چه آن 

را نپذیرد، در معرض ضربات انتقام جویانه اسراییل قرار دارد.
با وجود بحــران اقتصادی، تهــران همچنان احســاس می کند طرف 

قدرتمندتر در مذاکرات وین است، همانطور که ۵ ماه طول کشید تا ایران 
تصمیم به از ســرگیری مذاکرات بگیرد، یعنی پس از آنکه صبر ایاالت 
متحده و قدرت های اروپایی به پایان رسیده بود. تهران به خوبی می داند 
که ایاالت متحده خواهان احیای توافق هسته ای است و سیاست فشار 
حداکثری اش را شکست خورده می داند، به همین دلیل اطمینان دارد 
که از موضع قدرت وارد مذاکره می شــود، نه از موضع ضعف. همچنین 
ایران موفق شد پیش از بازگشت به مذاکرات وین، از وقت به نفع خود 
و به بهترین شکل ممکن اســتفاده کند. ایمان دارد که موضع بایدن از 
موضع ترامپ متفاوت نیست، به همین دلیل به عدم پای بندی به برخی 
بند های توافق اصلی ادامه داد تا بــه متعهد نبودن دیگر طرف های این 
توافق، پاسخ داده باشد، چه در قالب محدود کردن بازرسان آژانس بین 
المللی انرژی هسته ای و تعطیلی دوربین های نظارتی و چه با تسریع در 
اجرای برنامه های هسته ای خود در قالب غنی سازی اورانیوم، افزایش 
تعداد سانتریفیوژ های ساخت داخل و اصالح آسیب هایی که به برخی 
از تاسیسات هســته ای اش وارد شــده بود. ایران بر این عقیده است 
که تعهداتش نســبت به آژانس، تعهداتی مربوط به تکنولوژی محض 
اســت و آژانس نباید این مسائل را سیاســی کند. در حقیقت ایران در 
حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ سانتریفیوژ پیشرفته و سریع دارد، در حالی که 

توافق هسته ای اجازه در اختیار داشتن تنها ۱۰۰ دستگاه را به آن داده بود. 
ایران توانست تاسیسات هســته ای خود را پس از عملیات خرابکارانه 
اسراییل که در تابستان اتفاق افتاد، به فعالیت بازگرداند و ده ها دستگاه 
ســانتریفیوژ خود را به نیروگاه »فردو« انتقال داد. اظهارات سیاســی 
مقامات ایران، حاکی از آن است که این کشور به پیشرفت توانایی های 
هسته ای خود »براساس نیازش« ادامه می دهد. تهران سقفی برای این 
نیاز های خود تعیین نکرده است. مقامات ایرانی رسما از شروع تولید 
اورانیوم غنی سازی شــده ۶۰ درصدی خبر دادند و با تکیه بر خوانش 
خطاب سیاسی ایران، می دانیم که سران آن قبل از وقوع یک تحول، از 
آن به صراحت صحبت نمی کنند؛ بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که 
ایران نسبت غنی سازی اورانیوم خود را از کمتر از ۴ درصد به ۲۰ درصد 
و سپس ۶۰ درصد رسانده است. بدین ترتیب، بیش از ۹۰ درصد راه غنی 
سازی اورانیوم که برای تولید بمب اتمی الزم بود را پیموده است.احتماال 
ایران برای رسیدن به »نقطه بی بازگشت« اصرار دارد، نقطه ای که در آن 
این کشور به تکنولوژی کامل تولید سالح هسته ای دست یابد.  درست 
است که ایران به وین باز می گردد، اما احیای توافق هسته ای چه بسا تنها 
یک سراب برای ایاالت متحده باشد، چرا که گفت وگو ها ادامه می یابد 

و به موازات آن، برنامه های هسته ای ایران نیز استمرار خواهد داشت.

عضو مجمــع نماینــدگان اصفهان گفت: دشــمن 
می خواهد تــا از طریق عناصر مزدور خــود با ایجاد 
ناامنی در ایران آن هم در آســتانه مذکرات، ایران را 
کشوری آشوب زده نشان دهد که حاکمان جمهوری 
اســالمی با مردم رفتاری غیر مسالمت آمیز دارند.

ســید صادق طباطبایی نژاد با اشاره به ناآرامی های 
اخیر در اصفهان بیان کرد: ضدانقالب همواره مترصد 
فرصتی برای ایجــاد ناآرامی و برهــم زدن آرامش 
جامعه ماســت. وی افزود: کشــاورزان اصفهانی 
هفته قبل با سر دادن شــعارهای منطقی و رفتاری 
کامال مسالمت آمیز مطالبات خود را مطرح کردند، 

اما در تظاهرات این هفته که عده آنها بســیار کمتر 
از تظاهرکنندگان هفته قبل بود ما شــاهد ناآرامی 
و خشونت بودیم که این خشــونت ها و ناآرامی ها 
نشــان دهنده نفوذ ضدانقالب و بدخواهان مردم و 
نظام در میان تظاهرکنندگان اســت. نماینده مردم 
اردستان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
دشــمن می خواهد تا از طریق عناصر مزدور خود با 
ایجاد ناامنی در ایران آن هم در آســتانه مذکرات، 
ایران را کشوری آشــوب زده نشان دهد که حاکمان 
جمهوری اسالمی با مردم رفتاری غیر مسالمت آمیز 
دارند. طباطبایی نژاد خاطرنشــان کرد: کشاورزان 

اصفهانی در هفته قبل مطالبات بحق خود را مطرح 
کردند و رییــس جمهــور و وزرای مربوطه نیز قول 
پیگیری حق مشکالت را دادند و امیدواریم هر چه 
زودتر اقدامات الزم برای حل مشــکالت کشاورزان 
اصفهان انجام شــود.وی در پایان گفت: معیشت 
کشاورزان تنها وابســته به همین شغل است که آن 
هم به خاطر مشکل آب با سختی مواجه شده است.

عضو مجمع نمایندگان اصفهان: 

می خواهند در آستانه مذاکرات، ایران را آشوب زده نشان دهند

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران:

بازگشت به برجام حیاتی است
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته است کشورهای عرب منطقه خلیج فارس آماده اند که در صورت بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام، روابط دیپلماتیک 
و اقتصادی خود با ایران را گسترش دهند تا ایران هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر اقتصادی در منطقه مشارکت داشته باشد. رابرت مالی که به تازگی از سفر به 
کشورهای منطقه خلیج فارس بازگشته است در مصاحبه با رادیوی »ان پی آر« آمریکا مدعی شده است کشورهای عرب چندان شیفته توافق برجام نیستند؛ اما 
حاال متوجه این واقعیت هستند که نبود این توافق به معنای گسترش برنامه هسته ای ایران و رفتار منطقه ای خصمانه تر ایران است. به گفته این مقام آمریکایی 
تمام کشورهای منطقه خلیج فارس موافق هستند که درحال حاضر بازگشت به برجام حیاتی اســت. مالی در این مصاحبه یک بار دیگر تاکید کرده که »آمریکا 
حاضر اســت به برجام بازگردد و تمام تحریم هایی را که با این توافق تناقض دارند، لغو کند .بنابراین اگر ایران خواستار بازگشت به برجام است راه آن باز است.« 
مالی گفته آمریکا با خروج از برجام بحران را به خود نزدیک تر کرده و تراژدی ماجرا آن است که این کار رییس جمهوری سابق آمریکا به جای دورتر کردن، آمریکا 

را به این بحران ها نزدیک تر کرده است.

نماینده سابق مجلس: 

تعامل با دنیا چاره نجات 
اقتصاد ماست

خبر روز

وز عکس ر

مهاجر ایرانی تبار، دومین 
فرد قدرتمند سیاسی در 

نروژ شد
مسعود قره خانی، سیاستمدار ایرانی تبار 
حزب کارگر نروژ، توانست به عنوان رییس 
جدید پارلمان این کشور انتخاب شود و 
دومین سیاســتمدار قدرتمند این کشور 
بعد از پادشــاه نام بگیرد. قره خانی ۳۹ 
ساله، متولد تهران است و در سال ۱۹۸۷ 
)۱۳۶۶(  زمانی که تنها پنج سال داشت 
با پدر و مادرش به نــروژ مهاجرت کرد و 
در رشته رادیوگرافی فارغ التحصیل شد.

خبر کیهان درباره مذاکرات وین: 

 توافقی صورت نمی گیرد،باید منتظر سال آینده
میالدی باشیم

کیهان نوشــت: با توجه به مواضع آمریکایی ها و اروپایی ها به نظر می رســد دور سختی از مذاکرات 
در وین در پیش اســت و در ســال ۲۰۲۱ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و همه چشــم ها به سال ۲۰۲۲ 
دوخته شــده ، درحالی که برجامی که به 
دنبال احیای آن هســتند، یک ســال تا 
زمان نخستین بند غروبش یعنی پایان 
محدودیت هــای موشــکی در قطعنامه 
۲۲۳۱ باقــی مانــده اســت.بنابراین از 
یک سو هارولد هیمن، تحلیلگر فرانسوی 
اذعان می کند »اروپایی ها موضع تندی 
گرفتند اما برخالف گذشــته مشکل این 
است که ایران نیز از حالت انفعال خارج 
و مواضع خود را تثبیت کرده و این شبیه 
بازی پوکر است که روند بازی بر وفق مراد اروپایی ها نیست«! از سوی دیگر وزیر امور خارجه ایران نیز 
هشدار داده که »اقدامات و اظهارات التهاب آفرین« ممکن است »تالش های موجود را به خطر  اندازد«.

تحلیل »جمهوری اسالمی« از حوادث اصفهان
جمهوری اسالمی نوشت: در حوادث چند روز اخیر اصفهان، نه برخوردی که با کشاورزان شد قابل قبول 
است و نه کاری که عده ای با شکستن لوله آب در مســیر یزد انجام داده اند. این نوع اقدامات نه تنها 
مشکل را حل نمی کنند بلکه اوضاع را پیچیده تر کرده و گره کار را کورترخواهد کرد. از رفتار قهری بدتر، 
وارونه جلوه دادن واقعیت هاست. اینکه با مردم برخورد شود و سپس با توسل به ترفندهای تبلیغاتی 
تالش هایی برای وارونه جلوه دادن آنچه رخ داده است به عمل آید، عالوه بر اینکه افکار عمومی را قانع 
نمی کند، اعتماد مردم به مسئولین و دستگاه های تبلیغاتی را مخدوش خواهد کرد. در حوادث اصفهان، 
جای خالی روحانیت برای حمایت از مردم و ایفای نقش ناصحانه نسبت به کارگزاران کامال مشهود 
است. روحانیت و مرجعیت در طول تاریخ در هر زمان که مشکلی برای مردم پیش می آمد، به صحنه 

می آمدند و آن را حل می کردند و مردم را از درد و رنج نجات می دادند.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی:

مثل مراکش، نگران نقش الجزایر در منطقه هستیم 
رییس جمهور الجزایر اعالم کرد که از توافق مراکش با اسراییل متاسف است و تهدید کردن الجزایر از 
سوی مراکش »شرم آور« است. عبدالمجید تبون، رییس جمهور الجزایر در گفت وگو با رسانه های 
محلی گفت: توافق مراکش با اسراییل جای تاسف دارد. اینکه مراکش، الجزایر را تهدید کنند شرم آور 
و ننگ است و اتفاقی است که از سال ۱۹۴۸ رخ نداده است. وی به اظهارات یائیر الپید، وزیر خارجه 
رژیم صهیونیستی که رسانه های مراکشی آن را نقل کرده بودند، اشاره کرد. الپید گفته بود: »ما نیز مثل 
مراکش نگران نقش الجزایر در منطقه هستیم که به ایران بسیار نزدیک شده و کمپینی را علیه قبول 
اسراییل در اتحادیه آفریقا با عنوان ناظر به راه انداخته است.« عمر هالل، نماینده مراکش در سازمان 
ملل نیز الجزایر را به تالش برای ایجاد تنش علیه مراکش برای فرار از وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
خطرناک خود، متهم کرد. همچنین تبون درباره احتمال بازگشت روابط فرانسه و الجزایر به روال طبیعی 
گفت:  بله، باید روابط به روال طبیعی بازگردد به شرط اینکه دیگری بفهمد رقیب برای رقیب یک اقدام 
تحریک آمیز برای او نیست بلکه حفظ حاکمیت وطن است.وی گفت: وضعیت آسان درست نمی شود 

و من به تو نیاز ندارم. اشاره وی به این است که الجزایر نیازی به فرانسه ندارد.

کافه سیاست

نماینده ســابق مجلس با اشــاره به حضور 
رییس جمهور ایران در اجالس اکو یادآور شد: 
دولت از این فرصت ها تا می تواند اســتفاده 
کند چرا که ما با حفــظ ارزش های حاکم بر 
انقالب که دلسوز آن هســتیم هم می توانیم 
مسائل خود را با دنیا حل و فصل کنیم. مهرداد 
الهوتی با اشــاره به حضور رییس جمهور در 
اجالس اکو طی روزهای آتی، اظهار کرد: االن 
مشکالت اقتصادی به مشکالت سیاسی ما 
گره خورده و باید در زمینه چگونگی تعامل با 
نهادهای بین المللی تجدیدنظر کنیم و ارتباط 
خودمان با کشورهای دنیا را به شکلی سامان 
دهیم که بتوانیم حقوق مــان را تامین کنیم. 
وی با بیان اینکه وقتی ارتباط ما با دنیا بهتر 
شود امور اقتصادی خود به خود تحت تاثیر 
آن قــرار می گیرد، یادآور شــد: واقعیت این 
است که طی چهار سال اول دولت قبلی اگر 
تورم تک رقمی شــد چندان ربطی به داخل 
کشــور نداشــت. در واقع تغییرات  سیاسی 
در داخل ایجاد نشد، بلکه تعامل ما با خارج  
پیشرفت کرد و همین بر اقتصاد ما هم تاثیر 
گذاشــت. الهوتی تاکید کــرد: همانطور که 
شــاهد بودیم بعدها به این امر یعنی تعامل 
با دنیا خدشه وارد شد و همین منجر شد که 
اختالفات ما با عربستان و ترامپ و اروپا گره 
بخورد و شرایط ما به شــکلی دیگری پیش 
رفت. نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه 
االن ایرالین هــای ما در تامیــن قطعات به 
مشکل خورده اند، اظهار کرد: ما برای بازسازی 
نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی برای ۵۰۰ 
هواپیما در مجموع قرارداد بســتیم و اولین 
هواپیمای ایرباس که می خواست وارد شود، 
مدیرعامل ایرباس خــودش آمد تا اجاره به 
شــرط تملیک در مورد هواپیما را مطرح کند 
و این آدم االن همان کســی اســت که به ما 
قطعات نمی دهد. وی تصریح کرد: ما امروز 
مملکت را گران اداره می کنیم و این از جیب 
مردم می رود. قطعه ایرالین را تهیه می کنیم، 
اما از بازار و با قیمت باال که معلوم هم نیست 

همانی باشد که باید باشد.

بین الملل
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سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان خبر داد:

ممنوعیت اضافه برداشت کارواش ها از چاه ها
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: نمی توان 
برای اضافه برداشــت از چاه ها مجوزی صادر کرد. محمود چیتیان در رابطــه با آخرین وضعیت 
فعالیت کارواش ها در اصفهان اظهار کرد: پیــش از این از چاه های اضطراری مجوزدار که ظرفیت 
داشــت، آب مورد نیــاز کارواش ها تامین می شــد. وی افزود: ایــن چاه ها بــرای گاوداری ها، 
دامداری ها، مرغداری ها، کارواش ها و برخی از صنایع استفاده می شد که اکنون ظرفیت برداشت 

از آن ها رو به اتمام است و نمی توانیم اجازه اضافه برداشت به آن ها بدهیم.
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: نمی توان 
برای اضافه برداشــت از این چاه ها مجوزی صادر کرد، البته همکاران ما به دنبال یافتن چاه های 
جایگزین در منطقه هســتند. از روز چهارشنبه گذشــته بازدید های میدانی هم انجام شده تا این 
چاه ها جایگزین شــود. چیتیان اضافه کرد: باید بپذیریم که در شرایط نرمال نبوده و با بحران آب 
مواجه هستیم، هر چاهی هم که ظرفیت داشته باشــد نیز برای استفاده اضطراری در نظر گرفته 
خواهد شد. وی ادامه داد: جلوگیری از فرونشست اهمیت بیشــتری نسبت به فعالیت اصناف 

دارد، بنابراین از برداشت اضافه از سفره های آب زیرزمینی جلوگیری می شود.

 ضرورت تکمیل هرچه سریع تر مسیر چهاربانده 
سمیرم- یاسوج

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان گفت: محور سمیرم یاسوج یکی از نقاط حادثه خیز و 
خطرناک استان است و ضرورت دارد هرچه سریع تر مشکالت آن برطرف شود. علیرضا صلواتی در 
دیدار با نماینده مردم سمیرم در مجلس، درباره پروژه چهاربانده محور یاسوج- سمیرم، اظهار کرد: 
این پروژه حد فاصل سمیرم تا پل گرداب را در بر می گیرد که ۵۴ کیلومتر طول دارد و هم اکنون ۳۲ 

کیلومتر از آن در حال اجرا بوده و برای تکمیل آن به ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. 
وی ادامه داد: پروژه مسیر چهاربانده سمیرم- یاسوج شامل احداث ۱۲ کیلومتر جاده چهاربانده 
برای حذف گردنه و ۲۰ کیلومتر جاده ۲ بانده برای رفع مشــکالت و موانع مسیر است که با تکمیل 
آن، فاصله محور اتصال پادنا به مرکز شهرستان سمیرم بیش از ۳۰ کیلومتر کاهش پیدا می کند. 
مجری  کل طرح های زیربنایی اســتان با تاکید بر لزوم اجرای هرچه ســریع تر این پروژه درباره 
اهمیت آن، افزود: این مسیر گردنه های تندی دارد که بسیار خطرناک و حادثه آفرین است و برای 
تامین امنیت و سالمت جان مردم، اجرای هرچه زودتر این پروژه از اهمیت باالیی برخوردار خواهد 
بود. وی همچنین ادامه داد: این مسیر که محل تردد کریدور شمال- جنوب کشور بوده در فصل 

زمستان برف گیر است، بنابراین با اجرای این پروژه، مسیر باید بهسازی شود. 

 احداث 349 هکتار گلخانه با حمایت بانک کشاورزی
 طی 8 ماهه سال 1400

با حمایت و مشارکت ۱۴ هزار میلیارد ریالی بانک کشاورزی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه در 
مجموع ۳۴9 هکتار گلخانه در کشور احداث شده است. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، طی 
8 ماهه ابتدای سال جاری  ۱۴ هزار و ۵۵7 میلیارد ریال اعتبار در قالب ۳78۳ فقره تسهیالت برای 
ایجاد و توسعه ۳۴9 هکتار تاسیسات کشت گلخانه ای توسط شعب بانک کشاورزی پرداخت شده 
است . بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی با هدف مدیریت منابع آب و خاک، افزایش راندمان 
آبیاری ، توسعه کشاورزی در اقلیم های نامســاعد ، افزایش کمی و کیفی محصوالت و نهایتا تامین 
امنیت غذایی کشور، پرداخت تسهیالت گلخانه ای را جزو اولویت های اعتباری خود قرار داده و در این 

زمینه تا پایان آبان ماه به ۵9 درصد برنامه تعیین شده سال ۱۴۰۰ دست یافته است.

ترکیه در »کلید اسرار« آن قدرها هم کشور  پریا پارسادوست
جذابی نبود؛ اما برای ایرانی های مسلمان 
معتقد به پاداش و جزا در قیامت، حداقل به لحاظ فرهنگی و معنوی، حس 
همسایه ای نزدیک با اشتراکات اعتقادی فراوان را داشت. سال ها بعد اما 
»ِجم« ساختارهای ذهنی را به هم ریخت. جهانی از دختر و پسرهای جوان 
خوش تیپ در خانه های لوکس الکچری اشرافی ساخت که صبح تا شب 
تنها در حال فلسفه بافی درباره عشق یا زمینه سازی برای خیانت هستند! 
آدم هایی که به وقت شــادی و غم کنار ســواحل زیبای اســتانبول یا در 
تراس های شیک خانه های بزرگ مشرف به ساحل و دریا می نشستند، 
قهوه ترک می خوردند و گپ می زدند و البته در هر سکانس از فیلم یا سریال 
هم لباس هایی فاخر و زیبا و چشــم نواز به تن داشــتند و حتی با همان 
لباس های مجلسی و چکمه هم می خوابیدند! ترکیه کم کم برای ایرانی ها 
جذاب و جذاب تر شد. هرچه جلوتر رفتیم، آمارها درباره خرید خانه توسط 
ایرانی ها در کشور همســایه روز به روز باالتر رفت و بیشتر شد. به موازات 
افزایش محبوبیت ترکیه نزد ایرانی ها، موسسات مهاجرتی هم از فرصت 
استفاده کرده و شروع به تبلیغات کردند.مزایای خرید خانه در استانبول، 
ازمیر ، آنتالیا و ... کم نیست؛ امکان اقامت موقت، افتتاح حساب و حتی 
ثبت نام در مدارس این کشور. به گفته تبلیغ کنندگان در این سایت ها، شما 
به محض خرید خانه در ترکیه می توانید اقامت این کشور را دریافت کنید 

و پس از مدتی هم شهروندی می گیرید. قیمت خانه هم بسیار مناسب 
است؛ به عنوان مثال واحد 78 متری نوساز ۲ خواب در »بیلیک دوزو« را 
با ۲8۰ هزار لیر معادل 666 میلیون تومان می توانید بخرید. البته همه جا 
قیمت ها این قدر مناسب نیست. به عنوان مثال در منطقه »صفاکوی« 
استانبول اگر قصد خرید واحدی 6۰ متری در یکی از پروژه های نوساز این 
شهر را که دارای آسانسور، باشگاه، پارکینگ و استخر و سونا هم هست، 
خریداری کنید، یک میلیارد تومان بیشتر، یعنی ۱.666.۰۰۰ تومان پول نیاز 
دارید که بازهم رقم مناسبی به نظر می رسد وقتی به یاد می آوریم که در شهر 
اصفهان ، خانه قدیمی در محله های پایین شهر، بدون متریال های خاص 
و ویژه دکوراسیون داخلی و ســاختمانی را باالی یک میلیارد تومان باید 
بخریم! ترک ها، ساختمان ســازی را به صورت شهرکی انجام می دهند و 
دقت زیادی برای زیباسازی محوطه ساختمان ها به کار می گیرند. در کنار 
این مسئله ،فضای داخلی ساختمان ها در ترکیه به روزتر از ساختمان های 
نوساز اصفهان است. آن ها به کمک دکوراتیوها فضای داخلی ساختمان ها 
را آن قدر زیبا طراحی می کنند که از آپارتمان های الکچری اصفهان هم نمای 
زیباتری داشته باشد. گاهی همین موضوع باعث فریب مشتری ایرانی 
می شود. درواقع ترک ها حتی در پایین ترین و محروم ترین نقاط شهر 
خود هم نمای داخلی خانه را چنان زیبا و شــیک می سازند که خریدار با 
دیدن تصاویر تصور می کند قرار است در منطقه ای الکچری خانه بخرد! 

پلیس فتا طی سال های گذشــته بارها به مردم هشــدار داده تا فریب 
موسســه های مهاجرتی را نخورند. این موسسه ها درحالی یک خانه در 
اصفهان و ترکیه را با هم تعویض می کنند که قیمت ملک اصفهان چند برابر 
بیشتر است؛ ولی متقاضیان ذوق زده بدون توجه به اینکه امالک ترکیه هم 
مانند اصفهان به اصطالح باالشهر و پایین شهر دارد یا عواملی دیگر، خیلی 
راحت معامله ای دو سر باخت انجام می دهند. تا همین یکی دوسال قبل، 
پایین ترین قیمت آپارتمان برای مهاجرت در ترکیه حدود ۱6۰ هزار لیر بود، 
معادل ۵۲۱ میلیون تومان؛ )درحال حاضر با ســقوط ارزش لیر به ۳8۰ 
میلیون می رســد( حتی با این مبلغ امــکان خرید یــک آپارتمان ۱۳۰ 
مترمربعی هم در آنکارا وجود داشت. درمقابل با ۵۲۱ میلیون تومان خرید 
سوئیت ۴۰ مترمربعی در اصفهان سخت اســت.  اما حاال ورق برگشته 
است. کاهش بی سابقه ارزش »لیر« ترکیه در مقابل سایر ارزهای خارجی 
و قرارگرفتن در لیست خاکستری FATF در روزهای گذشته، این کشور را 
در آســتانه یک بحران اقتصادی قرار داده و به تبع آن شــایعاتی درباره 
سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه به وجود آمده است. آیا اقامت های آنها 
باطل می شود؟ حساب هایشان بسته می شود؟ یا اینکه می توانند امالک 
شان را بفروشــند و سرمایه هایشــان را از بانک های ترکیه خارج کنند؟ 
بررسی ها نشان می دهد که ایرانی ها در سال ۲۰۱8 میالدی ۳6۵۲ واحد 
مسکونی، در سال ۲۰۱9 میالدی ۵۴۲۳ واحد مســکونی، در سال ۲۰۲۰ 
میالدی 7۱89 واحد مسکونی و در سال ۲۰۲۱ در هشت ماه ابتدایی سال 
۴6۰۰ واحد مسکونی خریداری کرده اند که نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته و با نگاه به آمار قبل از سال ۲۰۱8 این آمار 
در محدوده سالی 6۰۰ تا 7۰۰ واحد مسکونی بوده است. این نشان می دهد 
قوانین تشویقی دولت ترکیه برای سرمایه گذاران بسیار جذاب بوده است. 
طبق قانون ۵۰9۱ تابعیت ترکیه، کسانی که ملکی به ارزش ۲۵۰ هزار دالر 
خریداری می کنند می توانند تابعیت این کشور را دریافت کنند و با تغییر 
قوانین یا شرایط سیاسی، امکان لغو تابعیت آنها وجود ندارد، البته با شرط 
اینکه بعد از خرید ملک و گرفتن تابعیت، حق فروش ملک را به مدت سه 
سال نخواهید داشت. یکی دیگر از شایعاتی که در این روزها نگرانی هایی 
برای ســرمایه گذاران ایرانی در ترکیــه به وجود آورده این اســت که آنها 
نمی توانند ملک خود را به خارجی ها بفروشــند و فقط باید به شهروندان 
ترکیه بفروشند و این باعث شده در زمان فروش متحمل ضررهای زیادی 
شوند.  از سوی دیگر برای دریافت حق شهروندی بین سه تا چهار ماه زمان 
برای کارهای اداری الزم است یعنی برای اینکه بتوانید بعد از گرفتن تابعیت 
ملک خود را بفروشید سه سال و ۴ ماه باید از زمان خرید شما گذشته باشد 
و این یعنی هنوز از زمان تصویب این قانون، این سه سال و چهار ماه برای 
کسی پر نشده که بتواند ادعا کند قصد فروش ملک را داشته و نتوانسته 
انجامش دهد. و خالصه فعال آن هایی که در این کشور سرمایه گذاری کرده 
اند، نگرانند. آن هایی هم که قصد خرید خانه در این کشور زیبای پرحاشیه 
همسایه را دارند، بهتر است دست به عصاتر رفتار کرده و زود تصمیم نگیرند 
هرچند اردوغان دیروز قول داد اقتصاد کشورش خیلی زود دوباره شکوفا 

می شود.  

دبیر انجمن انبوه سازان اســتان اصفهان گفت: برای 
حل بحران بخش مسکن، دولت باید دخالت درست 
و منطقی کند و ابزار محرک آن بخش خصوصی باشد، 
از سوی دیگر سیاست گذاری و نظارت ها باید درست 
باشــد، اما اینکه دولت وارد ســاخت مسکن شود و 
دخالت در ساخت کند به نوعی قدرت تصمیم گیری را 
از بخش خصوصی در حوزه مسکن می گیرد. احمد توال 
با اشاره به رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، اظهار کرد: 
امروز افزایش شدید قیمت ها در مصالح ساختمانی و 
دستمزدها موجب افزایش روزمره قیمت تمام شده 

یک واحد ساختمانی می شــود، اگرچه قیمت برخی 
مصالح ســاختمانی ثابت مانده، اما هزینه دستمزد 
کارگر بعضا به طور هفتگی تغییر می کند. وی اما درباره 
طرح های دولت برای تحرک بازار مسکن، گفت: این 
طرح ها به سیاست گذاری دولت ها بر می گردد، همواره 
دولت ها در انتهــای اقتدار خود یعنی پایان هشــت 
سال دچار افزایش قیمت و تورم می شوند که یکی از 
الزامات و درخواست های مردم از دولت بعدی، کنترل 
قیمت هاســت و همواره این موضوع را طی چند دوره 
گذشته بارها تجربه کرده ایم. دبیر انجمن انبوه سازان 
استان اصفهان، ادامه داد: در این شرایط تنها راهکاری 
که برای کنترل قیمت ها به ذهن دولت ها می رســد، 
ایجاد رکود و سیاست های انقباضی است، اما اگر قرار 
است قیمت ها را به درستی کنترل کنیم، نیازمند تولید 

ثروت در بخش های مختلف اقتصاد هســتیم. وی 
با اعتقاد بر اینکه تزریق پول ســالم در جامعه موجب 
رونق نسبی و بهبود قدرت خرید مردم می شود، گفت: 
این اتفاق به زودی رخ نخواهد داد و زمان بر اســت و 
دولت ها در ابتدای کار خود ناچار به اعمال سیاست های 
انقباضی هستند تا مقداری کنترل بر قیمت ها داشته 
باشند، اما بعد از مدتی این کنترل از دست خارج شده و 
فنر قیمت ها، رها می شود و تعادل تمام بازارها از جمله 
مسکن بر هم می خورد. توال درباره طرح جهش تولید 
مســکن، توضیح می دهد: اگرچه کشور نیازمند تولید 
مسکن است، اما باید تعداد واحدی که توان تولید آن را 
داریم را به صورت منطقی به مردم وعده دهیم، از سوی 
دیگر زمین ساخت این واحدها به درستی تامین شود، 

همچنین هزینه های تولید مسکن باید کاهش یابد.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

هزینه های ساخت مسکن کاهش یابد

استاندار اصفهان:

طلب حقابه کشاورزان 
پرداخت می شود

خبر روز

نماینده شهرستان نایین در مجلس:

 نخستین شهرک فرآوری عناصر معدنی کشور در نایین 
ایجاد می شود

نماینده مردم نایین در مجلس گفت: بــرای جلوگیری از صادرات مواد معدنی به صــورت خام که یکی از 
مشکالت حوزه معادن است، نخستین شهرک فرآوری عناصر معدنی کشور در نایین ایجاد می شود.

الهام آزاد با اشاره به ظرفیت باالی ذخایر معدنی شهرستان نایین و خور و بیابانک اظهار داشت: یکی از 
مشکالتی که در حوزه معادن مطرح می شود صادرات مواد معدنی به صورت خام است که برای جلوگیری از 
این امر راه اندازی شهرک فرآوری مواد معدنی در شهرستان برنامه ریزی شده است. وی افزود: با پیگیری 
از وزارت صمت و مکاتبات انجام شده خوشــبختانه این امر تایید و با حضور مدیر شهرک های صنعتی 
اصفهان، اولین شهرک تخصصی فرآوری عناصر معدنی و یا شیمی پارک مواد معدنی در کل کشور مصوب 
شد و امیدواریم که در مدت ســه ماه برنامه ها و فعالیت های آن آغاز شود.نماینده مردم نایین و خور و 
بیابانک در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: پیشنهاد چند نقطه برای احداث این شهرک جهت جانمایی 
داده شده که پس از نهایی شدن محل احداث و اخذ استعالم های چندگانه، عملیات اجرایی احداث آغاز 

خواهد شد. وی خاطر نشان کرد: تامین سرمایه راه اندازی این شهرک توسط شرکت شهرک هاست.

مصرف برق رمز ارزهای غیرمجاز معادل مصرف 3 کالن شهر
مجری طرح تامین برق رمز ارزها در شرکت توانیر گفت: در بهار امسال ۲ هزار مگاوات رمز ارز غیرمجاز 
استخراج شده که معادل یا حتی بیش از مجموع مصرف سالیانه در کالن شهرهای مشهد، اصفهان و 
تبریز است. محمد خدادادی افزود: الزام به تامین برق و گاز با قیمت تکلیفی و یارانه ای از مهم ترین 
عوامل شیوع استخراج غیرمجاز رمز ارزها در کشور به شمار می رود و راهکار بنیادین مقابله با آن واقعی 
شدن قیمت حامل های انرژی است. وی با بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمز ارز همچون قاچاق سوخت 
است، گفت: همانند سوخت که اختالف قیمت در داخل و خارج از کشور به ایجاد پدیده قاچاق سوخت 
در مرزها می انجامد، در برق نیز اختالف به شــدت معنادار نرخ برق در ایران و ســایر کشورها به رواج 
پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز منجر شده است. مجری طرح تامین برق رمز ارزها افزود: بر اساس 
برآوردهای صورت گرفته، حدود ۱۰ درصد کسری پیش بینی شده برای گاز در کل کشور در زمستان امسال 
نیز ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز است. به گفته وی، نسبت قیمت برق در ایران با کشورهای 
دیگر یک بیستم و در مواردی حتی تا یک هشتادم می رسد که همین موضوع، استخراج غیرمجاز رمز 

ارز در ایران را شدت بخشیده و مبارزه با آن را سخت تر کرده است.

منتظر اعالم عمومی حقوق ها باشید
گر چه طی سال های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطالعات حقوق کارکنان اجرایی 
نشده است ولی به اســتناد وعده اخیر معاون رییس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد. در 
اجرای ماده ۲9 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایاست و 
طی آن تمامی دستگاه های مشمول باید نسبت به اعالم میزان ناخالص پرداختی به هر یک از کارکنان 
اقدام کنند، اما در همین بند قانونی تاکید شده دولت امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم 
مردم به این اطالعات را فراهم آورد.با این وجود در سال پایانی برنامه ششم توسعه حتی ورود اطالعات 
حقوقی از سوی دستگاه های مشمول در سامانه تکمیل نشده و برخی ورود هم نکرده اند و در همین 
رابطه اخیرا با اعالم سازمان اداری و استخدامی، شرط پرداخت حقوق، ورود اطالعات به سامانه ثبت 
حقوق و مزایا اعالم شد. اما اینکه دسترسی به اطالعات بر اساس قانون چگونه خواهد بود موضوعی 
است که لطیفی ،رییس سازمان اداری و استخدامی و معاون رییس جمهوری به نوعی وعده آن را داده 
است؛ به طوری که در اظهاراتش گفته »دسترسی به اطالعات پرداختی ها برای نهادهای نظارتی و عموم 

در قانون تکلیف شده که ان شاءا...این اتفاق صورت می گیرد.«

کافه اقتصاد

معاون سازمان صمت استان:اخبار

ظرفیت شهرک های صنعتی اطراف اصفهان رو به پایان است
معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: زمین ها و شهرک های صنعتی اطراف کالن شهر اصفهان اشباع شده از این رو 
طرح های سرمایه گذاری به شهرستان های استان هدایت خواهد شد. زینلی پور اظهار کرد: بر اساس سند آمایش سرزمین، اجازه استقرار صنایع در اطراف اصفهان وجود 
ندارد و باید زمینه برای راه اندازی صنایع مناسب در شهرستان ها تسهیل شود. به گفته وی، موضوع مهم در توسعه صنعتی، جلوگیری از رشد صنایع آب بر و آالینده در استان 
است بنابراین به تناسب ظرفیت های هر منطقه، به توسعه صنعت در آن دقت می شود. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: هدایت طرح های 
سرمایه گذاری در بخش صنعت با توجه به زیرساخت های شهرک های صنعتی شهرستان ها انجام می شــود. زینلی پور افزود: سرمایه گذاری بر اساس اولویت های 
آمایش سرزمین، راهگشای تحقق عدالت در بخش صنعت استان است.به گفته وی، دولت باید مشوق های سرمایه گذاری و تقویت زیرساخت ها در شهرک های صنعتی 
شهرستان های غرب استان اصفهان را بیشتر دنبال کند و در سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز رویکرد خوبی به این مسئله وجود دارد. زینلی پور با بیان اینکه همکاری با 
سرمایه گذاران برای توسعه صنعتی شهرستان های غرب اصفهان یکی از اولویت های این سازمان است، افزود: مجوز های صادر شده برای راه اندازی طرح های صنعتی 

در این مناطق تا حصول نتیجه پیگیری می شود و چنانچه اشتغال مصوب شده محقق نشود، زمین های واگذار شده به سرمایه گذاران پس گرفته خواهد شد.

جمعه سیاه در آمریکا
 Black جمعه سیاه به انگلیسی
Friday یا حراج جمعه در آمریکا 
روز بعد از روز شکرگزاری است که 
آخرین جمعه ماه نوامبر به شمار 
رفتــه و آغــاز آیین خریــد برای 
کریسمس محسوب می شود. در 
واقع جمعه سیاه، یک روز تعطیل 
نیست، اما اکثر شــرکت ها این 
اجازه را به کارکنان خود می دهند 
که این روز را مرخصی گرفته و به 

خرید سال نو بپردازند. 

وز عکس ر

اســتاندار اصفهان مطــرح کرد:طلــب حقابه 
کشاورزان که در طول سال ها به بخش شرب و 
صنعت اختصاص داده شده، پرداخت می شود. 
مرتضوی گفت: مشکالت زاینده رود مربوط به 
امروز و دیروز نیست بلکه در طول سال ها انباشته 
شده و ناشــی از چند دهه سوء مدیریت است. 
وی افزود: افزایش جمعیــت، بارگذاری های 
اضافه در حوزه آبریز زاینده رود و خشکسالی های 
پیاپی موجب شــده در طول ســال ها شرایط 
معیشت مردم نامناسب شده و کشاورزان برای 
کشت با مشکل موجه شوند و همواره این مردم 
زحمت کش تجمع هایــی را برای گرفتن حقابه 
داشته اند.استاندار اصفهان تاکید کرد: باتوجه به 
رویکرد دولت سیزدهم از همان ابتدای کارمان در 
استانداری در جمع مردم شرق اصفهان حضور 
پیدا کردیم و ده ها جلسه در خدمت کشاورزان و 
مردم شرق بودیم و درباره مشکالت مختلف با 
این عزیزان صحبت کردیم. مرتضوی ادامه داد: 
کارگروه مبارزه با کم آبی را تشــکیل دادیم و از 
وزیر نیرو دعوت کردیم که در اصفهان حضور پیدا 
کنند و از شرق تا غرب همه حوضه آبریز را بررسی 
کردند و همان شب در جلسه مفصلی که با حضور 
همه ســازمان های مربوطه و صنف کشاورزان 
داشتیم در نهایت برای مصوبات مختلفی از جمله 
راه اندازی ستاد احیای زاینده رود، تصمیم گیری 
شــد. وی ادامه داد: تا امروز همچنان مسائل 
مختلف در حال بررسی است و جلساتی در حال 
انجام و مصوبات در حال پیگیری است. استاندار 
اصفهان بیان کرد: همه دستگاه های مربوطه به 
خط شده تا مشکالت حل شــود و تصمیمات 
مهمی گرفته شده اســت که برخی تصمیمات 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هســتند. 
مرتضوی افزود: یکی از مهم ترین تصمیم های 
کوتاه مدت با توجه به حوضــه آبریز زاینده رود 
مربوط به حقابه کشاورزان است که با وزیر نیرو 
هماهنگ شده که طلب حقابه کشاورزان که به 
بخش هایی مانند شرب مردم اصفهان و یزد و 
یا به بخش صنعت داده شده را با حضور صنف 
کشاورزان و جهادی کشــاورزان بررسی و طلب 

حقابه به کشاورزان پرداخت شود.

عکس: مهـر

ایرانی های ساکن و سرمایه گذار در ترکیه، این روزها منتظر برنامه های »اردوغان« هستند؛

تصمیم دوسر باخت؟!
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فرماندار شهرستان بروجن:

آداب و رسوم غلط در برخی مجالس اصالح شود

رسم تیراندازی هوایی در مراســم  شــادی و عزا قصه تازه ای نیست، 
سالیان سال است که این رسم نسل به نسل تداوم داشته و به جوانان 
امروز رسیده است. رســمی که هر ســال در کوهرنگ جان می گیرد و 
یا اینکه باعث قطع عضو می شــود و موضوعی کــه چندی پیش تکرار 
مکررات شد و پسری را در این شهرســتان مجروح و راهی بیمارستان 
کرد. تیراندازی در مراســم عروســی با توجه به اتفاقات تلخی که طی 
سالیان اخیر رخ داده است نه تنها از یک رسم و حتی سرگرمی فاصله 
گرفته بلکه امنیت روانی مردم را هم هدف گرفته است.رســم و سنتی 
که طی ســال های اخیر در نقاط مختلف جغرافیایی ســرزمین های 
بختیاری به یک معضل تبدیل شده است.این پدیده نامبارک که موجب 
افتخار عده ای است نه تنها یک ارزش به حساب نمی آید بلکه با تبعات 
همیشگی خود یک ضد ارزش است و یک نمایش نامناسب از مردمی 

ارائه می کند که همواره به صفا و سادگی شهره بوده اند.
فرماندار شهرستان بروجن با تاکید بر حفظ آیین های درست و صحیح 
مجالس ترحیم گفت: آداب و رســوم غلط در برگزاری برخی مجالس 
ترحیم ها باید اصالح و حذف شود. مسعود ملکی افزود: برای اصالح و 
حذف آداب و رسوم غلط در برگزاری برخی مجالس ترحیم و عزاداری 
این شهرســتان آسیب شناســی الزم صورت گیرد. ملکی اضافه کرد: 

آگاهی دادن به مردم برای تسریع در روند این امر مهم و رفع کامل این 
آســیب اجتماعی ضرورت دارد.وی  به برخی آداب و رســوم مجالس 
عزاداری شهرستان بروجن انتقاد و تصریح کرد: انجام برخی تشریفات 
و اقدامات غلط، خانواده عزادار را با هزینه های سنگین و دشواری های 
زیاد، رو به رو می کند. ملکی گفــت: البته تغییر نگرش ها و عادت ها در 
خصوص اصالح و حذف آداب و رســوم غلط در برگزاری برخی مراسم 

عزاداری به یک باره امکان پذیر نخواهد بود.

سوگند طوایف لردگان برای ترک رسوم نامناسب
سال ۱۳۹۳ بود که بزرگان و ریش ســفیدان طوایف دهستان ارمند در 
بخش مرکزی شهرســتان لردگان برای ترک و ریشه کن کردن برخی 
آداب و رسوم نامناسب که باعث ایجاد مشکالتی در جامعه می شود، هم 
قسم شدند. این نشست در حسینیه ارمند علیا با حضور ۲۰۰ نفر از بزرگان 
وسران طوایف منطقه به ابتکار ناحیه مقاومت سپاه لردگان برگزار شد. 
در میان جوامع ایلی بزرگان و ریش سفیدان طوایف نقش مهمی در رفع 
مشکالت اجتماعی دارند و در میان این جوامع بعضا عرف رایج از قوانین 
قدرت اجرایی بیشــتری دارد که همین موضوع باعث شده تا بزرگان و 
سران طوایف نقش موثری در حل معضالت و اختالفات داشته باشند.به 

همین منظور بزرگان و ریش سفیدان دهستان ارمند شهرستان لردگان 
برای ریشه کن کردن برخی آداب و رسوم نامناسب رایج پیش قدم شده 
اند تا با اســتفاده از نقش کاریزماتیک خود در میــان طوایف این گونه 

رسوم را از میان بردارند.
رسومی مانند تیراندازی در آیین های شادی و عزا که بعضا باعث مرگ 
برخی افراد شده، برگزاری آیین های پرهزینه و طوالنی برای سوگواری که 
باعث تحمیل هزینه سنگین به خانواده ها می شود و بروز درگیری های 
طایفه ای و طوالنی شدن اینگونه منازعات به دلیل مشارکت همه اعضای 
طوایف درگیر از معضالت جوامع ایلی است که سران طوایف برای ترک 
اینگونه رسوم هم قسم شده اند. سران و ریش سفیدان دهستان ارمند 
شهرستان لردگان طوماری در خصوص حذف برخی رسوم نامناسب که 
بعضا در این دهستان انجام می شود، را امضا و کسانی را که این رسوم 

غلط را تداوم دهند، نفرین کردند.
براســاس این طومار استفاده از ســالح و مهمات و ســوء استعمال 
موادمخدر و دخانی توســط برخی افراد کم توجه در مجالس شادی، 
عروسی و عزا ممنوع شده اســت. همچنین بر اساس مفاد این طومار 
راه اندازی کاروان های طوالنی در عروسی و تشییع جنازه که باعث بروز 

مشکالتی در تردد در منطقه می شود، ممنوع شده است.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: وحدت مردمی معجزه آور بوده که 
مصداق آن بسیج است، بزرگ ترین تهدید جنگ است که مردم و بسیج می توانند 
محکم مقابل آن بایستند. غالمعلی حیدری با بیان اینکه پذیرفتن مسئولیت در 
این شرایط یعنی اردوی جهادی رفتن و تمامی مسئوالن باید جهادی عمل کنند 
تا تحولی ایجاد شود، گفت: اگر مسئولیت ماندنی بود به ما نمی رسید، باید تالش 
کرد که به صورت علمی به مردم رســیدگی کرد، مطمئنا درگیر مسائل حاشیه ای 
نخواهم شد. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به موارد میثاق نامه دولت 
بیان داشت: التزام عملی به ارزش های اسالمی، توجه به نیازهای اولویت دار مردم 
به ویژه محرومان و اقشار آسیب دیده و استفاده بهینه از تمام ظرفیت ها در جهت 
رفع مشکالت از جمله اهداف بنده که در میثاق نامه دولت امضا شد. وی افزود: 
هرگز طرفدار جناحی نیستم، تعامل وجود دارد اما وامدار جناحی نیستم، ارج نهادن 
به فرصت خدمت بی منت به مردم و تالش جهادی در گره گشایی از مسائل مردم 
با محوریت وحدت و تقویت پیکره کشور و استان از اهداف دیگر است. حیدری 
گفت: با وحدت و انســجام مردم، کار پیش می رود، فسادستیزی و نفی مطلق 
روابط ناسالم اداری و شناسایی زمینه های فساد و تعارض منافع و اقدام قاطع و 
موثر در جهت رفع آنها باید صورت گیرد البته حفظ کرامت انسانی افراد مهم است و 

انقالبی آبروی افراد را حفظ می کند. وی با تاکید بر پاسخگویی، شفافیت، انضباط 
مالی، طهارت اقتصادی و پرهیز از اشــرافی گری خاطرنشان کرد: امید است با 
کمک مردم این اتفاقات بیفتد، تولید محوری و اهتمام در رفع موانع تولید، ترویج 
کاالی ایرانی، شناسایی تمام ظرفیت ها و استعدادهای کشور از دیگر اهداف است 
و دیگر موارد عهدنامه دولت که سعی در اجرای آن داریم. حیدری گفت: استفاده از 
امکانات دولت، استفاده از ظرفیت بنیاد و بخش خصوصی باید صورت گیرد، نباید 
تنها منتظر دولت بود. باید از ظرفیت های استان از جمله صنایع دستی، کشاورزی، 
دامپروری، گردشــگری و بوم گردی، کشــت گیاهان دارویی و توسعه باغ ها در 
اراضی شیب دار استفاده کرد و استان را از بن بست نجات داد. استاندار چهارمحال 
و بختیاری بیان داشت: هر کس ســرمایه گذاری می شناسد باید تشویق کند به 
سرمایه گذاری در استان و همیشــه نباید منتظر دولت بود، امروز جنگ نظامی 
نیست بلکه جنگ اقتصادی است و باید تولید به جنگ اقتصادی رود، بسیاری 
از فارغ التحصیالن ما جنگ اقتصــادی را نمی دانند، جنگ اقتصادی یعنی ابزار، 
دشمن اقتصاد ماست که باید با تولید نیازهای کشــور را برطرف کرد.حیدری در 
پایان خاطرنشان کرد: مشتاقانه در مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری 
حضور پیدا می کنم و از تولیدات حمایت خواهم کرد، نباید خود را دست کم گرفت.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد با اشاره به 
ضرورت وحدت و انســجام در اســتان گفت: برای برون رفت و رفع مشکالت 
استان از ظرفیت نخبگان استفاده و بهره گیری شود. حجت االسالم و المسلمین 
محمدعلی نکونام افزود: گروه های مختلف با هم افزایی، راه های برون رفت از 
مشکالت اســتان را پیدا و عملیاتی می کنند. وی  افزود: این استان نخبگان، 
مومنان، اســتعدادها، ظرفیت ها و توانمندی های مطلوبــی دارد که می توان با 
استفاده از آن، زمینه حرکت روبه رشد را فراهم کرد. پرهیز از نگاه های شخصی 
و سلیقه ای در این مسیر را ضروری اســت در این راستا باید ائتالف واحد تمام 
عیار استانی تشــکیل و برای برطرف کردن فقر، بهبود وضعیت معیشت و رفع 
مشکالت حوزه آب به عنوان مطالبات اصلی مردم تالش شود. حجت االسالم و 
المسلمین نکونام گفت: بیان این مطالبات مربوط به سال های متمادی بوده که 
در روز های اخیر بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته و صدای آنان رسانده و کنترل 
شده است. وی کنار گذاشتن اختالف ها و ســلیقه ها در کنار بیان خواسته ها با 
صدایی واحد را ضروری دانست و اظهار داشت: مردم این استان الیق خدمت 
هستند و خوشبختانه استاندار جدید فردی خوشنام و دارای لیاقت است که در 
مناصب دیگر هم عملکرد مطلوبی داشته اســت. حجت االسالم و المسلمین 

نکونام، حرکت و مدیریت جهادی برای رفع مشکالت چهارمحال و بختیاری را 
ضروری برشمرد و گفت: البته مردم نیز مطالبات خود را مطابق توانمندی ها و 
ظرفیت های موجود اعالم کنند. وی دولت سیزدهم را ارزشی و در خط امام راحل، 
شهدا و راه انقالب اعالم کرد و گفت: این دولت خود را موظف به حضور در صحنه، 
زمینه ساز وحدت و راهگشا برای برون رفت از مشکالت می داند. حجت االسالم و 
المسلمین نکونام توجه به باید ها و نباید ها برای رفع مشکالت کنونی را ضروری 
دانست و افزود: دولت سیزدهم کارآمد، تالش گر و دارای عزم و اراده ای جدی 
است. امام جمعه شــهرکرد با تاکید بر حق تقوا، مسلم ماندن و مسلم مردن و 
وحدت مردم، گفت: این ســه مطالبه خداوند متعال بوده که بسیار مهم است، 
خداوند نتیجه تفرقه را در ســوره نساء به انسان گوشــزد می کند و می فرماید، 
مومنان اطاعت شــما از خداوند، پیامبر)ص( و اولی االمر باشد و اگر اختالف 
دیدگاه پیدا کردید، نزاع ها را جمع کنید و به راه خداوند، پیامبر)ص(، اولی االمر 
و انسان های با اصالت بروید . نکونام در پایان خاطرنشان کرد: مردم با در نظر 
گرفتن شرایط باید مطالبات خود را داشته باشند، وقتی دولتی در راه اسالم شکل 
می گیرد موظف کمک به آن دولت هستیم و باید همه دست به دست هم دهیم 

تا راه گشای مشکالت باشیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 ایجاد تحول در گرو عمل جهادی تمام مسئوالن است
امام جمعه شهرکرد مطرح کرد:

با استفاده از ظرفیت نخبگان، مشکالت چهارمحال و بختیاری رفع می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

از مهم ترین علل کاهش موارد ابتال به کرونا، واکسیناسیون 
گسترده است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: از مهم ترین علل کاهش موارد ابتال به کرونا واکسیناسیون 
گسترده است، حدود ۸۳ درصد از واجدین شرایط دوز اول و حدود ۶۷ درصد هر دو دوز واکسن کرونا 
را دریافت کرده اند. مجید شیرانی افزود: با 
توجه به کاهش رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، ممکن است در روز های آتی با 
نوسانات و موج هایی از بروز بیماری کرونا 
مواجه باشیم که کسانی که تاکنون واکسن 
تزریق نکرده اند هم برای خودشان و هم 
دیگران خطرآفرین خواهند بود. شیرانی 
اضافه کرد: با توجه به اینکه تزریق واکسن 
کرونا ایمنی ۱۰۰ درصد ایجــاد نمی کند، 
ممکن است این افراد هم در مواجهه با لود 
و بار بیماری باال، مجدد به کرونا مبتال شوند.وی  ادامه داد:مردم نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند و 
دریافت واکسن را به تاخیر نیندازند تا با افزایش درصد پوشش واکسیناسیون، در آینده در صورت بروز 
موج های جدید راحت تر بتوان این اپیدمی را کنترل و به صورت تک گیر تبدیل کنیم و نگران موج های 
شدید بیماری نباشیم. شیرانی گفت: با توجه به تداوم روند نزولی موارد مثبت مبتال به کرونا ، به نظر 
می رسد، طی روز های آتی وضعیت رنگ بندی شهرستان ها به لحاظ شیوع بیماری کرونا تغییر پیدا 
خواهد کرد. وی افزود: پوشش واکسن کرونا در نوبت اول در افراد ۱۲ سال به باال، بیش از ۸۴ درصد و 
پوشش کامل واکسیناسیون در این افراد بیش از ۶۸ درصد است. در جمعیت دانشجویان نیز درصد 
پوشش واکسیناسیون نوبت اول به بیش از ۹۵ درصد و پوشش کامل در کل این جمعیت به بیش از 

۸۹ درصد رسیده است.

برگزاری جشنواره فراگیری »نخستین واژه آب« در شهرکرد
سیزدهمین جشنواره فراگیری نخســتین واژه آب به منظور فرهنگ سازی و آموزش مدیریت بهینه 
مصرف آب برای دانش آموزان برگزار شد.در این جشنواره اهمیت آب، راه های صرفه جویی در مصرف آب 
و فرهنگ مدیریت مصرف مورد بازخوانی قرار گرفت.همچنین به شرکت کنندگان لوح فشرده آموزشی 

آشنایی با راه های مدیریت مصرف آب آشامیدنی و کتاب با موضوع فراگیری نخستین واژه اهدا شد.

پیشرفت 80 درصدی احداث پارک سمیه شهرکرد
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی 
پارک سمیه شهرکرد، اظهار داشــت: عملیات اجرایی احداث این بوستان به مساحت شش هزار متر 
مربع از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شد. سیدرضا هاشمی افزود: عملیات عمرانی پروژه شامل یکهزار و ۵۰۰ 
مترمربع مســاحت معابر، یکهزار و ۳۰۰ مترمربع ســنگ فرش، ۲۵۰ مترمربع محوطه بازی همراه با 
سنگ کاری، ســاخت حوض، جدول گذاری، نصب ۲۷ عدد پایه برق انجام شد.هاشمی اضافه کرد: 
تاکنون برای احداث این پارک ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.وی با بیان اینکه یکی از اولویت های 
اصلی شهرداری توسعه کمی و کیفی امکانات بوستان های سطح شهر است، ادامه داد: این بوستان از 
امکاناتی نظیر تکمیل محوطه بازی و نصب کف پوش و مجموعه بازی استاندارد و نصب مبلمان شهری 
در پارک با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان تا سال آینده برخوردار خواهد شد. هاشمی پیش بینی 
کرد در صورت تامین اعتبار جهت خرید مجموعه بازی و کف پوش، پارک سمیه شهرکرد تا سال آینده 

به بهره برداری می رسد.

اخبار

رسومی مانند تیراندازی در آیین های شادی و عزا که 
بعضا باعث مرگ برخی افراد شده، برگزاری آیین های 
پرهزینه و طوالنی برای سوگواری که باعث تحمیل هزینه 
سنگین به خانواده ها می شود و بروز درگیری های 
طایفه ای و طوالنی شدن اینگونه منازعات به دلیل 
مشارکت همه اعضای طوایف درگیر از معضالت جوامع 
ایلی است که سران طوایف برای ترک اینگونه رسوم هم 

قسم شده اند
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مفاد آراء
9/44  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8374-1400/07/08 هيات چهارم خانم اشــرف فريدی 
زاده به شناسنامه شماره 993 کدملي 1285461444 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 151/78 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
480 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت صفحه 450 دفتر 645 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 
م الف: 1220658 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/45  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 9808-1400/08/18 هيات اول آقای ســعيد عقيلی به 

شناسنامه شماره 56797 کدملي 1280995858 صادره اصفهان فرزند نصراله در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 263/51 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس 
محبی دهنوی از سند شماره 36307 مورخ 1350/2/9 دفترخانه شماره 65 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 

م الف: 1220393 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/46 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  3514 14006030200700 مورخ  09 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه هدايت کليشادی فرزند يداله بشماره شناسنامه 57 وکدملی 
1111591695 صادره ازفالورجان درششــدانگ يک قطعه زمين نيمه محصور 
باکاربری کشاورزی به مساحت 35 / 497 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کليشاد 
انتقال قهری ازمالک رسمی آقای يداله هدايت کليشادی محرزگرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/22 
م الــف: 1229966   محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 

مفاد آراء
9/47 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  3469 14006030200700 مورخ  06 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای نعمت اله کشاورزيان کليشادی فرزند رضا بشماره شناسنامه  148 
وکدملی 1111708241 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 
73 / 180 مترمربع پالک 19 اصلی واقع درکليشــاد انتقال قهری ازمالک رسمی 
رضاکشاورزيان کليشادی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/22 
م الف: 1229787 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

9/48 شــماره نامــه : 140085602024010363-1400/09/02 نظــر 
به اينکــه تحديد حدود شــش دانگ قطعه ملــک به پــالک 4570 اصلی واقع 
در بخــش 5 ثبت اصفهــان، در جريان ثبت می باشــد و به موجب رای شــماره 
139960302024003607 مــورخ 1399/8/27 هيــات قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تمامت 481/60 سهم مشاع 
از 7556 سهم ششــدانگ يک قطعه ملک ســاده تحت پالک 4570 اصلی واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان، در مالکيت خانم ليــال ملکيان جبلی فرزند غالمرضا به 
صورت مشاعی مستقر گرديده و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا  
به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/10/01 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می 
گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 
30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از 
تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اينصورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونــی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليــات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشــار: 1400/09/07  م الف: 1229320 مهدی شبان رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/49  چون تحديد حدود ششدانگ يک باب بنای تحتانی پالک ثبتی 524 فرعی 
از 26 اصلی واقع در 4 جزء بخش خوانســار حوزه  ثبتی خوانسار که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام ورثه ســکينه بزگالن )خانم عصمت افروشيانی( احدی از ورثه  
در جريان ثبت بوده و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است اينک 
بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/09/27 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين  آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين 
يا  مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی 
 تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:1400/09/07  م الف:1230536 

 امير حسين مومنی رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
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31 نفر از اصفهان به چهل و چهارمین دوره مسابقات کشوری 
قرآن کریم راه یافتند

رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره به اعالم اســامی نفرات راه یافته 
به مرحله نهایی ملی چهــل و چهارمین دوره مســابقات قرآن کریم جمهوری اســالمی ایران ســال 

۱۴۰۰ اظهار داشــت: باید توجه داشــت که 
در بخش تفســیر ۱۸ نفر از استان اصفهان 
به ایــن مرحله راه یافتند.حمید بخشــی 
گفت: مرضیه شریفی رشته تفسیر قرآن 
کریم فهیمه مومنی، مسعود غفاری فینی، 
اکبر ابرام، ناهید شــفیعی، زهرا محمدی 
جعفری، حسین ناطقی، معصومه گودرزی، 
امیرحســین بنــده علی نایینــی، محمد 
رضا بنــده علی نایینی، لیــال حاتمی، نیره 
مومنیان، مریم صباغ، صفورا کاظم نادی، 

الهه هادیان رسنانی، مهدی پری زاد، وجهیه احمدی و رضوان حبیب الهی در رشته تفسیر قرآن کریم به 
این دوره از مسابقات راه یافتند.رییس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه 
علیرضا مکارم در رشته قرائت، محمد پورسینا رشته ترتیل، موسی معتمدی رشته حفظ کل، حسین خانی 
بیدگلی رشته حفظ کل، محمد ناطقیان رشته دعاخوانی و حسین هنرمندان رشته دعا خوانی از جمله راه 
یافتگان به مرحله کشوری مسابقات هســتند، ابراز داشت: همچنین گروه مسک رشته مدیحه سرایی 
و همخوانی قرآن کریم موفق به حضور در این مسابقات شــدند.وی اضافه کرد: فرشته صباغیان رشته 
حفظ ۲۰ جزء، نفیسه منصوری ، زهرا محبی و هاجر مهرعلیان در رشته حفظ کل و مریم سهیلی و زینب 
حاجیان در رشته دعا خوانی از استان اصفهان به چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری 
اسالمی ایران راه یافتند.بخشی با بیان اینکه در مجموع ۳۱ نفر از استان اصفهان به این دوره از مسابقات 
راه یافته اند، تصریح کرد:  بر اساس اعالم مرکز امورقرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه مرحله نهایی ملی، 

اواخر آذرماه به صورت حضوری در تهران برگزار می شود و زمان دقیق و مکان متعاقبا اعالم خواهد شد.

بازگشت به روال عادی خدمات تامین اجتماعی پس از 
واکسیناسیون کرونا

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: خدمات درمانی پس از واکسیناسیون کرونا به روال 
عادی باز گشته است.علی اعتصام، واکسیناسیون کرونا را منجر به کاهش چشمگیر بیماران دانست و 
اظهار کرد: در اوج بار مراجعه بیماران در موج پنجم و تا اواخر مرداد امسال، روزانه ۴۵۰ بیمار کرونایی در 
بیمارستان های شریعتی و غرضی بستری شده بودند.وی اضافه کرد: تعداد بیماران کرونایی بستری در 
بیمارستان های شریعتی و غرضی اصفهان در اوایل این هفته  به ۸۷ بیمار کاهش یافته و از مرگ ومیر 

بیماران کرونا به طور چشمگیری کم شده است.

مسمومیت دو نفر بر اثر گازگرفتگی در اصفهان
دو نفر بر اثر گازگرفتگی در منزل مسکونی در خیابان بی سیم اصفهان مسمومیت دچار مسمومیت شدند.

بنابر اعالم روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان، دو نفر شامل بانویی ۲۴ 
ساله و مردی ۳۶ سال بر اثر اشکال در سیستم بخاری در منزل مسکونی دچار مسمومیت با گاز منواکسید 
کربن شدند.با اعالم این حادثه یک دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد و مسموم شدگان را به 

بیمارستان خورشید اصفهان منتقل کرد.

جهش باور نکردنی سویه جدید کرونا؛

وحشتبهدنیابازمیگردد؟

کشف ســویه جدید کرونا، نگرانی های جهانی را در پی داشت. هنوز 
دانشمندان نمی توانند  درباره اثرپذیری واکسن ها روی این نوع جدید 
ویروس کرونا بــه قطعیت اظهارنظر کنند.ســویه جدیدی از ویروس 
کرونا در آفریقای جنوبی شناسایی شده و مقامات آن کشور معتقدند 
که این موضوع نگران کننده است. گونه  »۱.۱.۵۲9B.«، توسط سازمان 

بهداشت جهانی، اومیکرون »Omicron« نام گذاری شده است.
گفته می شود سویه جدید برای اولین بار در هنگ کنگ، از شخصی که 
به آفریقای جنوبی ســفر کرده بود، شناسایی شده است.دانشمندان 
معتقدند این سویه جدید با تعداد باالی جهش هایی که دارد، می تواند 

اثربخشی واکسن های موجود را تهدید کند.
یک ویروس شــناس معروف آفریقــای جنوبی، در یــک کنفرانس 
مطبوعاتی آنالین توضیح داد که تعداد باالی جهش های اسپایک در 
گونه  Omicron که در حال حاضر حداقل ۳۲ مورد است، نگران کننده 
اســت چرا که نشــان می دهد این ویروس توانایی مقاومت در برابر 
واکســن را داراســت و در انتقال بیماری قوی تر عمل می کند. سویه 
جدید به ویژه در آفریقای جنوبی، رشــد تصاعدی داشته و موارد ابتال 
طی دو هفته گذشته چهار برابر شده است. با این حال هنوز نمی توان 

به طور قطع گفت که این میزان مبتال به علت نوع جدید کرونا باشد.به 
گزارش بی بی سی؛ این سویه تاکنون در آفریقای جنوبی، بوتساوانا، 
بلژیک، هنگ کنگ و اسراییل شناسایی شده و گفته می شود یکی از 

تغییریافته ترین موارد جهش ویروس کروناست.
کشف  »اومیکرون« موجب شــده تا برخی کشورهای جهان از جمله 
اعضــای اتحادیه اروپا، بریتانیــا و همچنین ایــاالت متحده آمریکا، 
مسافرت به برخی کشــورهای جنوب آفریقا را ممنوع کنند.این سویه 
همچنین موجب شد تا ســهام شــرکت های هواپیمایی و گروه های 

سرمایه گذاری صنعت توریسم و هتل داری به شدت سقوط کند.
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه 
ســویه جدید کرونا در جنوب آفریقا )بی یک یک ۵۲9( دارای تعداد 
زیاد و باورنکردنی جهش اســت، گفت: تعداد زیاد جهش های سویه 
جدید کرونا این احتمال را زیاد می کند این سویه هم شدیدتر باشد و 

هم واکسن روی آن جواب ندهد.
محمد مهدی گویا درباره تمهیدات ایران برای جلوگیری از ورود کرونای 
آفریقایی به کشور، افزود: اگر سویه جدید ویروس کرونا منتشر شود 
ممکن است نحوه مقابله و برخورد با آن بسیار سخت باشد و نمی توان 

در زمان کمی این ســویه را قضاوت کرد و باید چنــد هفته از رفتار این 
ویروس و جهش های جدید بگذرد تا بتوان نظر قاطعانه تر و کارشناسی 
تری را مطــرح کرد.گویا با اشــاره بــه اینکه رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی همچنان برای پیشــگیری از ابتال به انواع سویه های کرونا 
توصیه می شود، گفت: در حال حاضر شواهد نشان دهنده این مسئله 
است که این سویه تبعات شدیدتری نسبت به سایر جهش های کرونا 
دارد و به همین دلیل ما نیز تمهیــدات متفاوتی را برای مواجهه با این 

ویروس در نظر گرفته ایم.
وی با بیان اینکه افرادی که قصد مســافرت به کشــورهای آفریقای 
جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا، زیمباوه، لسوتو و اسواتینی دارند مسافرت 
خود را به تعویق بیندازند، افزود: ما نیز تمام اطالع رسانی های الزم به 
مسافران را به تمام فرودگاه ها و مرزهای زمینی و دریایی کشور ابالغ 
کردیم و مسافران بدون آگاهی از کشور خارج نخواهند شد. گویا ادامه 
داد: ما در این مورد نهایت ســختگیری را اعمال می کنیم تا اتفاقی در 
کشــور رخ ندهد، همچنین با توجه به اینکه در کشور پرواز مستقیم از 
این کشورها نداریم، مانع ورود افراد غیر ایرانی از این کشورها به ایران 

خواهیم شد.

اگر سویه جدید ویروس کرونا منتشر شود ممکن است 
نحوه مقابله و برخورد با آن بسیار سخت باشد و نمی توان 
در زمان کمی این سویه را قضاوت کرد و باید چند هفته از 
رفتار این ویروس و جهش های جدید بگذرد تا بتوان نظر 

قاطعانه تر و کارشناسی تری را مطرح کرد

خبرخوان جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهارکرد: 
جمعیت مراجعه کننده به مراکز درمانی به دلیل بیماری 
آنفلوانزا به طور مرتب بررســی می شود و اگر نسبت به 
شرایط مشــابه روزها یا سال گذشــته، تفاوت جدی 
و زیادی داشته باشد، شبکه بهداشــت نسبت به آن 
هشدارهای الزم را می دهد و اقدامات مقتضی انجام 
می شــود.پژمان عقدک بابیان اینکــه در زمان حاضر 
پیک آنفلوآنزا در استان اصفهان وجود ندارد، اظهارکرد: 
واکسن آنفلوآنزا از اوایل مهر امســال در بخش های 
دولتی و خصوصی استان توزیع شد و تاکنون حدود ۸۵ 

هزار نفر آن را تزریق کرده اند. عقدک با اشاره به اینکه در 
دوران قبل از کرونا، هرچند سال یک بار با پیک بیماری 
آنفلوآنزا مواجه می شدیم، خاطرنشــان کرد: از زمان 
شــیوع ویروس کرونا به دلیل رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی، شــدت این بیماری و مــوارد دیگر مانند 
سرماخوردگی و سینوزیت به شدت کاهش یافته است.

وی بابیان اینکه همان موارد بهداشــتی که برای کرونا 
باید رعایت شود درباره پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا 
نیز باید انجام شود، تاکید کرد: اطالع رسانی های الزم 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در صورت بروز 
تغییر جدی در موارد ابتال به آنفلوآنزا صورت می گیرد. 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره شیوع 
بیماری سرخک نیز گفت: تاکنون گزارشی در این زمینه 
در اســتان به من نرســیده ، هرچند هرسال در برخی 

مناطق موارد انگشت شماری از این بیماری مشاهده 
می شود که طبیعی اســت. عقدک با اشاره به اجرای 
طرح »شهدای سالمت« از اول آذر در استان اصفهان 
به  منظور افزایش پوشش واکسیناسیون کرونا، افزود: 
امیدواریم با همکاری مطلوب بین بخش های مختلف 
و مردم، میزان پوشش واکسیناسیون در استان بازهم 
ارتقا یابد. رضــا فدایی، مســئول بیماری های واگیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز 
گفت: تمایز بین کرونا و آنفلوآنزا فقط از طریق آزمایش 
قابل تشخیص است و توصیه می شود افراد به محض 
درگیری با عالئم مشابه سرماخوردگی، بهداشت فردی 
و استفاده از ماسک را جدی بگیرند و به مدت دو هفته 
در منزل بمانند، تا زمانی که بیماری آنفلوآنزا در استان 
شیوع پیدا نکند واکسن این بیماری کارساز خواهد بود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

اصفهان در شرایط پیک آنفلوآنزا قرار ندارد

حضور گروه جهادی 
بهزیستی در سمیرم

اردوهای جهادی بهزیســتی 
اســتان با نگرش نو، به دنبال 
کاهش آسیب های اجتماعی، 
ایجاد اشتغال، افزایش سطح 
توانمندسازی و برطرف کردن 
نیازهای حداقلی معیشــتی 
جامعه هدف برگزارمی شود. 

شناسایی7 قبضه سالح کمری کلت و وینچستر 
فرمانده انتظامی استان اصفهان با قدردانی از مردم اصفهان و کشاورزان زحمتکش که با هوشمندی 
صف خود را از فرصت طلبان جدا کردند، افزود: دستگاه ها ی امنیتی به ویژه پلیس با تفکیک این قشر، 
به سهولت توانستند افراد فرصت طلب و ضدانقالب را که اموال عمومی  را تخریب کرده بودند،  شناسایی 
کنند.سردار میرحیدری با بیان اینکه با اراده ای که بین دستگاه های امنیتی وجود دار د برخورد قاطعی با 
این افراد خواهد شد، تصریح کرد: با درایتی که در این ماجرا صورت گرفت با کمترین هزینه این عملیات 
را اداره کردیم؛ اما  با توجه به ســنگ پرانی و گاهی اســتفاده از مواد منفجره علیه نیروهای انتظامی، 
متاسفانه تعدادی از همکاران ما مجروح شــدند. وی  با بیان اینکه مردم هم دچار جراحات سطحی 
شدند، ادامه داد:  یکی از ماموران پلیس که با ضربات متعدد چاقو مجروح شده بود، تحت عمل جراحی 
چندساعته قرار گرفت و هم اکنون بستری اســت.فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان گفت: در 

مبادی شمالی ورودی اصفهان ۷ قبضه سالح کمری کلت و وینچستر را شناسایی کردیم.

کشف انباری با بیش از 23 تن لوازم یدکی قاچاق 
جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف ۲۳ تن و ۸۰۰ کیلو انواع لوازم یدکی خارجی قاچاق مربوط 
به خودروهای سنگین با ارزشی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
این فرماندهی خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ادامه سرکشی و بازدید از انبارهای تخلیه بار حین بازدید از یکی 
از این انبارها به دپوی محموله بزرگی از لوازم یدکی خارجی مربوط به خودروهای سنگین مشکوک و 
موضوع را مورد بررسی قرار دادند. وی با بیان اینکه ماموران  پس از بررسی و تحقیقات صورت گرفته به 
دلیل  عدم ارائه مدارک مثبته گمرکی نسبت به قاچاق بودن این محموله اطمینان حاصل کردند، افزود: 
در این عملیات  ۲۳ تن و ۸۰۰ کیلو انواع لوازم یدکی خارجی قاچاق مربوط به خودروهای سنگین کشف 
شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان ارزش این محموله مکشوفه را برابر اعالم کارشناسان 
مربوطه ۲۵ میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار داشت: در این خصوص یک فرد متخلف شناسایی و برای 

انجام اقدامات قانونی به همراه پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

مرگ 200 همشهری اصفهانی بر اثر تصادفات درون شهری 
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: بر اساس آماری که اداره کل پزشکی قانونی 
استان اصفهان اعالم کرده است در هفت ماه اول امسال ۲۰۰ همشهری اصفهانی بر اثر تصادفات درون 
شهری جان خود را از دست داده اند که از این تعداد 9۲ نفر موتورســوار و ۶۶ نفر عابران پیاده بوده اند. 
ســرهنگ محمدرضا محمدی افزود: علت بیشــترین تصادفات، عدم توجه رانندگان به جلو و عدم 
رعایت حق تقدم است و موتور سواران از ســن ۱۸ تا ۲۵ و عابران پیاده از سن ۵۵ تا ۷۰ بیشترین آمار 
جان باختگان ۷ ماه اول امسال هستند.حدود ۴۱/۶ درصد تصادفات کشور در اصفهان رخ می دهند و 

طبق این آمار اصفهان رتبه سوم تصادفات درون شهری را به خود اختصاص داده است.

کفش های تریاکی در نایین!
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از دستگیری فردی که 9۸۰ گرم تریاک را در کفش های خود جاساز 
کرده بود، خبر داد.سرهنگ هادی کیان مهر اظهار کرد: ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید 
شرافت فرماندهی انتظامی شهرستان نایین حین کنترل و بازدید از یک دستگاه اتوبوس مسافربری به 
یکی از مسافران مشکوک و برای بررسی های بیشتر وی را مورد بازرسی قرار دادند.وی افزود: ماموران 
در بازرسی از مسافر این خودرو مقدار 9۸۰ گرم تریاک که وی در کف کفش های خود جاساز کرده بود را 
کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین اظهار داشت: در این رابطه فرد مذکور دستگیر و پس از 

تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وز عکس ر

 ناـجاـ

جزییات پرداخت کمک هزینه 
ساخت مسکن معلوالن تحت 

پوشش بهزیستی

خبر روز

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان 
اصفهان با اشــاره به عزم دولت برای خانه دار 
شدن جامعه هدف بهزیستی، اظهار کرد: کمک 
هزینه بالعوض ســاخت مســکن روستایی 
خانوارهای دارای حداقــل دو عضو معلول در 
سال ۱۳99 از ۳۶۰ میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون 
ریال افزایش یافتــه و این تســهیالت برای 
خانوارهای شهری از ۶۰۰ میلیون ریال به یک 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رســیده؛ اما میزان 
اعتبارات این گروه از معلوالن هنوز برای امسال 
ابالغ نشده اســت.امید رحمانیان از افزایش 
تســهیالت بانکی مقاوم ســازی و بهســازی 
مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
تا یک میلیارد ریال در ســال جاری خبر داد و 
گفت: این بودجه از طریق بنیاد مســکن ارائه 
می شود.رحمانیان با بیان اینکه امسال کمک 
هزینه بالعوض ساخت مسکن محرومین ۵۰۰ 
میلیون ریال از طریق سازمان بهزیستی و ۳۰۰ 
میلیون ریال از طریق بنیاد مســکن پرداخت 
می شود، ادامه داد: کمک های بالعوض، یک 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه بانکی 
به این واحدها تعلق می گیرد که از طریق بنیاد 
مسکن پرداخت می شود.معاون مشارکت های 
مردمی بهزیســتی اســتان اصفهان، سقف 
کمک هزینه بالعوض ســاخت مسکن برای 
خانوارهای تــک معلول و ســایر خانوارهای 
نیازمند روستایی را ۵۰۰ میلیون ریال و سقف 
تسهیالت قرض الحســنه بانکی این خانوارها 
را یک میلیارد ریال برشــمرد و افزود: در حوزه 
مســکن بر اســاس قانون جامع حمایت از 
معلولین، افراد دارای معلولیت برای یک بار از 
پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض 
صدور پروانه ساختمانی معاف هستند.وی با 
اشاره به تالش دولت برای ایجاد مسکن برای 
خانوارهای کم درآمد به ویژه افراد تحت حمایت 
نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، گفت: ۱۳۰ 
واحد در شهر فوالدشهر در حال تحویل است و 
چندین پروژه دیگر از جمله پروژه ۱۰۴ واحدی 
خمینی شهر در سطح اســتان در مراحل اولیه 

ساخت برای جامعه هدف سازمان قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان از ارائه تسهیالت اشــتغال به ۲ هزار و ۱۲۱ بانوی اصفهانی خبر داد.کریم زارع ، حمایت از زنان سرپرست 
خانوار و نیازمند را از جمله وظایف این نهاد اعالم کرد و گفت: در حال حاضر ۶9 هزار و ۸۸۵ زن سرپرست خانوار اصفهانی تحت حمایت این نهاد هستند و از خدمات 
ارائه شده از جمله مســتمری ماهیانه، بیمه درمانی، کمک هزینه های تحصیلی و ازدواج فرزندان، جهیزیه، خدمات مسکن، تسهیالت کارگشایی و خودکفایی، 
کمک های معیشتی و بسته های غذایی بهره مند می شوند.وی با اشاره به اینکه بیشــترین طرح های اشتغال بانوان در حوزه های خدمات، دامپروری، فرش و 
گلیم بوده است، یادآور شد: در سال جاری ۲ هزار و ۱۲۱ نفر از بانوان تحت حمایت با دریافت تسهیالتی بالغ بر ۷۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، زمینه اشتغال را 
برای خود و برخی دیگر از خانواده های تحت حمایت فراهم کردند.زارع در پایان با اشاره به نیاز روز افزون خانواده های نیازمند به دریافت حمایت و کمک خیران 
و نیکوکاران، بیان کرد: دفاتر کمیته امداد در سراسر استان آماده جمع آوری کمک های مردم نیک اندیش اصفهان هستند و روش های الکترونیکی از جمله کد 

دستوری #۰۳۱*۸۸۷۷* و پایگاه اینترنتی emdad.ir نیز در دسترس همگان قرار دارد.

ارائه تسهیالت اشتغال به زنان سرپرست خانوار



یک سایت مطرح روس گزارشــی را از حضور مدعیان وزن ۸۶ کیلوگرم لیگ کشتی آزاد ایران با حضور حســن یزدانی قهرمان المپیک و جهان و آرتور نایفونوف 
روس، دارنده مدال های برنز جهان و المپیک منتشر کرد.این سایت مطرح روسی در گزارش خود به پر سر و صداترین قرارداد لیگ برتر کشتی آزاد ایران، یعنی 
ثبت قرارداد حسن یزدانی، قهرمان نامدار کشورمان با تیم فوالدین ذوب آمل اشاره و اعالم کرد: »تیم جویبار نیز که پیش از این از  رسول قاضی ماگمدوف بهره 
برده بوده با عباس گادجی ماگمدوف، قهرمان جهان در وزن ۶۱ کیلوگرم قرارداد امضا کرد تا این تیم نیز در رقابت با تیم آمل این کشتی گیر را جذب کند. باشگاه 
سهند ارس نیز دیگر تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشــتی آزاد ایران که پیش از این ژاگیر شاخیف روس و قهرمان وزن ۶۵ کیلوگرم نروژ را در اختیار 
گرفته بود نسبت به جذب آرتور نایفونوف روس، دارنده مدال های برنز المپیک و جهان اقدام کرده است تا جذاب ترین و مهم ترین دیدار لیگ برتر کشتی مصاف 
آرتور نایفونوف روس و حسن یزدانی در مرحله نیمه نهایی وزن ۸۶ کیلوگرم بین تیم های سهند ارس و فوالدین ذوب آمل باشد که پهلوان ایرانی تاکنون دو بار در 

رقابت های جهانی و یک بار در رقابت های المپیک از سد این کشتی گیر گذشته است.«

واکنش روس ها به رویارویی احتمالی »یزدانی« و »نایفونوف«
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اسطوره رئال وارد دنیای مربیگری می شود؟
دروازه بان ســابق تیم ملی فوتبال اســپانیا و رئال مادرید به احتمال حضور در دنیای مربیگری 
واکنش نشان داد.ایکر کاســیاس، دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال اســپانیا و رئال مادرید به 
احتمال حضور در دنیای مربیگری واکنش نشان داد و گفت که قصد ورود به دنیای مربیگری را 
ندارد.کاسیاس در این باره گفت: »مربیگری نخواهم کرد. این کار را دوست ندارم و توجهم را جلب 
نمی کند. هم تیمی های ســابقم ژاوی، ژابی و تور این عالقه را در دوران بازی داشتند، اما من نه. 

خودم را بیشتر در نقش مدیر می بینم تا یک باشگاه را مدیریت کنم.«

واکنش »سانتوس« به قرعه پرتغال
قرعه کشی پلی آف جام جهانی در قاره اروپا برگزار شــد و تیم ها حریفان خود را شناختند. تیم ملی 
فوتبال پرتغال در سخت ترین گروه ممکن باید با ایتالیا، ترکیه و مقدونیه رقابت کند که از این چهار تیم 
تنها یک تیم راهی جام جهانی می شــود.پرتغال ابتدا باید به مصاف ترکیه برود و در صورت پیروزی 
با برنده ایتالیا و مقدونیه بازی می کند.سانتوس در واکنش به این قرعه گفت: اکنون زمان مناسبی 
برای صحبت کردن درباره ایتالیا نیســت چرا که ما باید اول روی بازی حساس با ترکیه تمرکز کنیم. 
فعال بازی نیمه نهایی مهم است و بعد از آن شاید با ایتالیا بازی کنیم و شاید با مقدونیه.سرمربی تیم 
ملی فوتبال پرتغال ادامه داد: اینکه در زمین خود بازی می کنیم، امتیاز بسیار بزرگی است. در شرایط 
کنونی سفر کردن بسیار سخت است و بازیکنان را با مشــکل مواجه می کند. خوشبختانه ما میزبان 
هستیم و این بسیار خوب است.وی در پایان گفت: از هم اکنون به ترکیه فکر می کنیم و باید این تیم 
را بســیار خوب آنالیز کرد. آنها بازیکنان باکیفیتی دارند. ترکیه تیمی است که همواره برای حریفان 

خود دردسرساز می شود.

مدافع بارسلونا، مشتریان جدید پیدا کرد
لیورپول، چلســی و منچســتریونایتد اوضاع مدافع جوان بارســلونا را زیر نظر دارند.طبق گفته 
Moi Llorens از ESPN، بارســلونا در تالش برای تمدید قرارداد رونالد آرائوخو با مشــکالتی 
مواجه است. برنامه گزارش شده بارســا تمدید قرارداد آرائوخو تا سال ۲۰۲۶ است. با این حال، 
خواسته های مالی اروگوئه ای بیشتر از حد انتظار است.لیورپول، چلسی و منچستریونایتد اوضاع 
این بازیکن را زیر نظر دارند. لیورپول حتی چند نفر از مسئوالن باشگاه را به بارسلونا فرستاد تا به 
این بازیکن نزدیک تر شوند.رونالد آرائوخو در این فصل یکی از ستاره های بلوگرانا بوده و استحکام 

خود را در دفاع میانی نشان داده و در ۱۳ بازی یک گل به ثمر رسانده است. 

ترس کلوپ از سرمربی جدید منچستریونایتد
 روز جمعه سرانجام شیاطین ســرخ ،رالف رانگنیک را به عنوان ســرمربی موقت تا پایان فصل 
معرفی کردند تا به شایعات داغ پیرامون نیمکت این باشگاه پایان دهند. پیش از رانگنیک، اخبار 
زیادی درخصوص انتخاب زین الدین زیدان و مائوریســیو پوچتینو به عنوان جانشین اوله گونر 
سولشر به گوش می رســید، اما وودوارد با انتخاب رانگنیک، فعال به شــایعات خاتمه داد تا جو 
داخل و خارج از این باشــگاه، کمی از التهاب بیفتد. به نقل از سایت گل، کلوپ سرمربی لیورپول 
در خصوص انتخاب رانگنیک به عنوان ســرمربی جدید یونایتد گفت: متاسفانه یک مربی خوب 
به انگلستان و من یونایتد می آید. او در آلمان، توانست دو باشــگاه هافنهایم و الیپزیش که پایه 
و تاریخ کوچکی داشــتند را به عنوان دو تهدید جدی به بوندس لیگا معرفی کند. کارهای زیادی 
در جهان فوتبال انجام داده، اما همیشه می خواست یک سرمربی باشد و  بدون شک در این باره 
مهارت فوق العاده ای دارد. یونایتد در زمین سازماندهی خواهد شد و بقیه تیم ها بدانند که انتخاب 

رانگنیک، اصال خبر خوبی نیست.

لیگ برتر فوتسال کشور؛

رقابت صدرنشینی در اصفهان

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه   سمیه مصور
های کشــور با دیدارهای تیم های گیتی 
پسند اصفهان و سن ایچ ساوه و فوالد زرند ایرانیان و سپاهان اصفهان 
همراه اســت.رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتســال مردان 
باشگاه های کشور با انجام هفت دیدار همزمان در شهرهای اصفهان، 
اهواز، رشت، تبریز، مشهد، زرند و کرج پیگیری می شود.در اصفهان و 
در حساس ترین دیدار این هفته تیم گیتی پسند اصفهان میزبان تیم 

سن ایچ ساوه است. 
سرخ پوشان اصفهانی هفته گذشــته موفق شدند با نتیجه ۵ بر 4 تیم 
زندی بتن کالردشت را ازمیان بردارند تا با کسب ۲۸ امتیاز صدرنشین 
جدول رده بندی این مسابقات شوند. در آن سو تیم سن ایچ ساوه نیز 
موفق شــد با نتیجه ۵ بر ۶ تیم کراپ الوند را شکست دهد تا با کسب 
۲7 امتیاز و تنها با یک امتیاز اختالف پشــت ســر تیم گیتی پسند در 
رده دوم جدول رده بندی قرار بگیرد.  جدال این دو تیم رقابت بر ســر 

صدرنشینی است. 
شــاگردان محمد کشــاورز می توانند با برتری در این دیدار خانگی و 

کســب تمام امتیازات این بازی همچنان صدرنشــین باقی بمانند و 
فاصله خود با ســایر تیم ها را حفظ کنند. در آن سو تیم سن ایچ ساوه 
نیز به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار است تا ضمن پیروزی در این 
بازی به صدر جدول بازگشته و با خاطره ای خوش اصفهان را ترک کند.

فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پــور و محمدعلی آقایی بازی 
دو تیم گیتی پسند اصفهان و سن ایچ ســاوه را قضاوت خواهند کرد، 

علیرضا رجبی نیز ناظر داوری این بازی است.
دیگر نماینده اصفهان در این دوره از رقابت هــا در زرند به مصاف تیم 
فوالد زرند ایرانیان می رود. طالیی پوشان نصف جهان هفته گذشته در 
مقابل تیم فرش آرای مشهد صف آرایی کردند که این بازی با نتیجه پر 
گل ۵ بر صفر به نفع آنها به پایان رســید. شاگردان احمد باغبان باشی 
هم اکنون با 4 برد و کسب ۱4 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی جای 
گرفته اند. در آن سو تیم فوالد زرند ایرانیان هفته گذشته به مصاف تیم 
چیپس کامل مشهد رفت و با نتیجه 4 بر سه این دیدار را واگذار کرد. 
این تیم هم اکنون با ۲ برد و ۳ تساوی و کسب 9 امتیاز در رده یازدهم 

جدول رده بندی جای گرفته است.

شــاگردان احمد باغبان باشــی در این بازی، دیدار راحتی را در پیش 
ندارند ولی برای تداوم نتیجه گیری های خوب و بهبود جایگاه شان در 
جدول رده بندی به کسب سه امتیاز این دیدار نیاز مبرمی دارند و باید 

با دست پر به اصفهان بر گردند.
مهدی طاهری، محمد تیموری، محمد علــی آقایی و بهنام نبی پور با 
نظارت عبدالکریم سیســتانی، کادر داوری دیدار تیم های ســپاهان 

اصفهان و فوالد زرند ایرانیان را تشکیل می دهند.
در دیگــر دیدارها فرش آرا بــه مصاف مقاومت البــرز می رود، مس 
سونگون میزبان تیم  فردوس قم اســت، حفاری اهواز در خانه از تیم 
شهروند ساری میزبانی می کند و چیپس کامل مشهد به مصاف تیم 
کراپ الوند می رود. تیم  راگا نیز مقابل تیم زندی بتن کالردشت قرار 
می گیرد. تمام دیدارهای هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال 

باشگاه های کشور عصر امروز و از ساعت ۱۶ آغاز می شود.
هم اکنون تیم های گیتی پســند اصفهان، ســن ایچ ســاوه و مس 
سونگون رده های اول تا ســوم جدول رده بندی را به خود اختصاص 

داده اند.

سوال  روز

دولت اساسنامه فدراسیون فوتبال را تایید کرد
در اساسنامه جدید فدراســیون فوتبال و در ماده یک تعریف فدراسیون فوتبال به نسبت گذشته 
تغییر کرده است. در ماده یک، فدراســیون فوتبال به عنوان یک نهاد مستقل معرفی شده که زیر 

نظر فیفا در زمینه اداره فوتبال کشور فعالیت خواهد کرد. 
فیفا به این بهانه حتی مانع از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شده بود و بعد از تغییر 
آن یک سال به فدراسیون زمان داد که مدارک تایید اساسنامه از سوی هیئت دولت و هم چنین 
مجلس شورای اســالمی را در اختیارشــان قرار دهد که این فرصت رو به پایان است؛ به همین 
دلیل اعضای هیئت رییسه فدراســیون فوتبال در روزهای اخیر با مصاحبه های مکرر از مجلس 
شورای اسالمی تقاضا کرده اند هر چه سریع تر بررسی اساســنامه جدید فدراسیون فوتبال را به 
پایان برساند و نتیجه را اعالم کند چرا که فیفا در اجرای تصمیمات خود مصر است و عدم تصویب 
اساسنامه می تواند برای تیم ملی در مسیر صعود به جام جهانی و هم چنین فوتبال کشور چالش 
ایجاد نکند. یکی از اعضای هیئت رییسه در گفت وگو با خبرنگار ورزش ۳ به این نکته اشاره کرد که 
این اساسنامه مورد تایید هیئت دولت قرار گرفته و تنها تایید اساسنامه از سوی مجلس شورای 

اسالمی باقی مانده است.

انگیزه گلر جوان استقالل برای تجربه اولین دربی
دروازه بان جوان اســتقالل با ادامه روند خوب خودش می تواند مقابل پرسپولیس هم بازی کند.

شاید کمتر کسی تصور می کرد در روزهایی که سیدحسین حسینی و رشید مظاهری در استقالل 
حضور دارند، ناگهان علیرضا رضایی جوان، گلر فیکس آبی ها در لیگ برتر شود.فرهاد مجیدی اما 
از بازی با نســاجی به این دروازه بان اعتماد کرده و نتیجه اش را هم دیده است. رضایی ۲۲ ساله 
در دو بازی گذشته استقالل مقابل نساجی وگل گهر ســیرجان درون چارچوب آبی ها ایستاده و 
عملکرد نسبتا خوبی داشته است.وی تا کنون دوبار دروازه اش را بسته نگه داشته و با روندی که 
طی می کند بعید است مجیدی بخواهد به انتخابش در دروازه دست بزند.حاال به احتمال فراوان 
علیرضا رضایی در بازی آینده استقالل مقابل صنعت نفت آبادان هم دروازه بان تیمش خواهد بود 

و البته که این بازی برای او یک فرصت ویژه تلقی می شود.
با توجه به اینکه اســتقالل در هفته هشــتم لیگ برتر دربی پایتخت را مقابل پرسپولیس انجام 
می دهد، اگر رضایی بتواند همچــون دو بازی قبلی مقابل صنعت نفت آبادان نیز شــرایط خوب 
خودش را حفظ کند و عملکرد مطلوبی ارائه بدهد، شــانس حضور در دربی پایتخت را نیز خواهد 
داشت.رضایی جوان حاال انگیزه زیادی دارد تا با عملکرد خوب در سومین مسابقه متوالی ای که 
درون چارچوب استقالل می ایستد، بتواند حضور در دربی تهران را نیز تجربه کند و قطعا برای این 

منظور دست به هر کاری خواهد زد.

پایان مصدومیت »علی شجاعی« و »مهدی خانی«
علی شــجاعی، بازیکن چپ پای پرســپولیس که در روزهای پایانی فصل گذشته با مصدومیت 
کتف مواجه شــده بود و مجبور شــد تحت عمل جراحی قرار گیرد، این روزها بــه تمرینات تیم 

بازگشته است.
 مهدی مهدی خانی مهاجم این تیم نیز در تاجیکستان و پیش از تقابل با استقالل دوشنبه دچار 
آسیب دیدگی شکستگی ساعد دست شده و او نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. اکنون هر 
دو بازیکن مصدوم پرسپولیس به تمرینات گروهی این تیم اضافه شده اند و به دنبال این هستند 
تا نظر یحیی گل محمدی را برای حضور در ترکیب اصلی جلب کنند. آنها البته کار سختی برای این 
اتفاق خواهند داشــت و باید دید رقابت را برای جلب نظر کادرفنی به چه شکل در تمرینات دنبال 
خواهند کرد. شجاعی قابلیت حضور در پست دفاع چپ و وینگر چپ را نیز داراست و مهدی خانی 

نیز در خط حمله رقبای سرسختی را پیش روی خود می بیند.

مستطیل سبز

 ایران – عراق با تماشاگر
 یا بدون تماشاگر؟ 

دیدار بعدی تیم ملی فوتبــال ایران در برابر 
عراق خواهد بود که این مســابقه 7 بهمن در 

استادیوم آزادی تهران برگزار می شود. 
 تصمیم گیــری در مورد اینکه ایــن بازی با 
حضور تماشاگر برگزار شود یا بدون تماشاگر 
با فدراسیون فوتبال است. رییس فدراسیون 
پزشکی – ورزشــی پیش تر اعالم کرده بود 
از ۳۰ آبان فدراســیون ها مــی توانند برای 
حضور تماشــاگر در مســابقات ورزشی به 
صورت محدود و البته با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی برنامه ریزی کنند کــه در همین 
راستا و طی روزهای اخیر سازمان لیگ دیدار 
استقالل در برابر نســاجی و پرسپولیس در 
برابرصنعت نفت را با حضور تماشــاگر برگزار 
کرد. فیفا هــم برگزاری بازی هــا با حضور 
تماشاگر را به فدراســیون های ملی واگذار 
کرده است و گفته در این زمینه به تصمیمات 
اتخاذ شده از ســوی وزارت بهداشت احترام 
خواهد گذاشــت. امــا فیفــا در صورتی به 
فدراسیون فوتبال ایران اجازه خواهد داد که 
دیدار ایران در برابر عراق را با حضور تماشاگر 
برگزار کند که برای این بــازی به صورت آزاد 
به تماشاگران خانم هم بلیت فروخته شود. 
در بازی های گذشــته که فدراسیون فوتبال 
برای حضور بانوان در استادیوم آزادی برنامه 
ریزی کرده بــود، این تماشــاگران گزینش 
شده بودند. فیفا تاکید دارد که فروش بلیت 
به تماشاگران خانم باید آزاد باشد. در صورت 
موافقت مدیران باالدستی برای بازی ایران 
– عراق به اندازه ظرفیت پیش بینی شده به 
تماشاگران خانم بلیت فروخته خواهد شد. 
البته استقرار آنها در اســتادیوم تعیین شده 
خواهد بود و به نظر می رسد ظرفیت در نظر 
گرفته شده برای تماشــاگران خانم محدود 
باشد. گفته می شــود یکی از تاکیدات فیفا 
اعالم ســامانه بلیت فروشــی بازی به طور 
رسمی و اعالم به بانوان فوتبال دوست است. 
در صورتی که این موضوع رعایت نشود دیدار 
ایران در برابر عراق و در ادامــه امارات بدون 

حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

دیگر نماینده اصفهان در این دوره از رقابت ها در زرند به 
مصاف تیم فوالد زرند ایرانیان می رود. طالیی پوشان 
نصف جهان هفته گذشته در مقابل تیم فرش آرای 
مشهد صف آرایی کردند که این بازی با نتیجه پر گل 5 

بر صفر به نفع آنها به پایان رسید

فوتبال جهان

وز عکس ر

اهدای تابلو فرش به 
بحرینی ها در حضور 

بازیگر مطرح
تیم ملی بسکتبال کشــورمان در پنجره 
اول انتخابی جام جهانی مقابل بحرین 
به برتری ۸۲ بر ۶۶ دست یافت.در پایان 
این مســابقه فدراسیون بســکتبال با 
اهدای تابلو فرش به اعضای تیم بحرین 
از آنها تقدیر کرد.سعید راد، بازیگر مطرح 
ســینما و تلویزیون هم از نزدیک بازی 

ایران و بحرین را تماشا کرد.

وزیر ورزش روز پنجشــنبه ســفری را به اســتان 
سیستان و بلوچستان داشــت و در این سفر عالوه 
بر بازدید از امکانات شــهرهای مرزی در این خطه، 
با قهرمانان استان هم دیدار کرد. محمدرضا تازه رو، 
نایب قهرمان مســابقات قوی ترین مردان ایران و 
نفر ســوم رقابت های بین المللی امــارات یکی از 
این ورزشــکاران بود که طی مراسمی از سوی وزیر 
ورزش از وی تجلیل به عمل آمد.تازه رو، در رابطه با 
حضور وزیر ورزش و جوانان در اســتان سیستان و 
بلوچستان گفت: خیلی خوشحالیم که شخص اول 
ورزش کشــور در ماه های اولیه حضورش به استان 
سیستان و بلوچستان سفر کرد و در جریان تمامی 
مسائل و مشــکالت قرار گرفت. به همین خاطر از 
دکتر سجادی تشکر می کنم. مراسم تجلیلی هم از 
ورزشکاران مدال آور استان ترتیب داده شده بود و 

من هم دعوت شده بودم. 
وی افزود: در ابتــدا تصور کردم که این مراســم از 
سوی هیئت بدنســازی اســتان ترتیب داده شده 
و نمی خواســتم به آنجا بروم چون شــنیدم آقای 
محمدپرســت اخیرا اقداماتی انجام داده که از نظر 
من برخالف صالح ورزشکاران و جامعه قوی ترین 
مردان اســت، اما وقتی آقای کرد، مدیرکل ورزش 
استان به من تماس گرفت و گفت ماجرا چیست، به 
مراسم رفتم. من نماینده جامعه قوی ترین مردان و 
فدراسیون بدنسازی در این مراسم بودم و دقایقی 
را هم با وزیر ورزش به صحبت پرداختم. نفر ســوم 
مســابقات بین المللی قوی ترین مــردان امارات 
در ادامه گفــت: وظیفه خودم دانســتم که رضایت 
ورزشکاران از عملکرد فدراسیون بدنسازی را به گوش 
وزیر ورزش برسانم. به آقای سجادی گفتم که آقای 

نصیــرزاده در همین مدت کوتاه برای ورزشــکاران 
سنگ تمام گذاشته و از ایشان خواستم فدراسیون ما 
و جامعه قوی ترین مردان را بیشتر حمایت کند. خدا 

را شکر آقای وزیر هم با نگاه مثبتی پاسخ مرا داد.
تازه رو همچنیــن عنوان کرد: برگزاری مســابقات 
قوی تریــن مردان ایــران در دوران ریاســت آقای 
نصیرزاده در ایرانشــهر اتفاق بزرگی بود. همچنین 
ما با حمایت فدراسیون به مســابقات بین المللی 
امارات اعزام شدیم که از این بابت هم از فدراسیون 

تشکر می کنم. 

روایت قوی ترین مرد ایران از مالقات با وزیر ورزش
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مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری خبر داد:

تهیه مدل 3 بعدی شهر اصفهان
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان اظهار کرد: امروزه عکسبرداری 
دیجیتال هوایی، سامانه های اطالعات مکانی، تامین تجهیزات نقشه برداری و تهیه و نصب پالک های 

پســتی به عنوان ابزارهای فناورانه برای 
ارائه خدمات مکان محور نقش بســیار 
پر رنگــی در مدیریت بهینه شــهر و ارائه 
خدمات مطلوب تــر بخش های مختلف 
شهرداری ها ایفا می کند.سیدحمیدرضا 
ابطحی تهیه، تامین و راه اندازی تجهیزات 
مورد نیاز شهرداری را از جمله این پروژه ها 
در شهرداری اصفهان دانست و افزود: با 
تامین این تجهیزات و بــا اتصال به چهار 
ایستگاه دائمی GPS شــهر اصفهان که 

در مناطق ۱۲، ۱۳، ۱۴ و سالن اجالس واقع شده، امکانات قابل توجهی برای برداشت اطالعات مکانی 
و نقشه برداری برای متخصصان و شهروندان فراهم خواهد شد.مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری 
اصفهان از جمله مزیت های این تجهیزات را برداشت اطالعات مکانی با دقت سانتی متر و در کوتاه ترین 
زمان ممکن عنوان کرد و ادامه داد: نیاز نداشتن به ایستگاه های سنتی نقشه برداری، امکان بارگذاری 
نقشه ها در دستگاه ها جهت نظارت و پیاده سازی مستقیم عوارض، ارسال تصحیحات در بستر اینترنت 
با برد باال و برداشت اطالعات مکانی در یک سیستم مختصات یکپارچه از دیگر کارکردهای این تجهیزات 
است.وی با اشاره به پروژه عکسبرداری دیجیتال و تهیه مدل سه بعدی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
این پروژه با استفاده از جدیدترین دوربین های عکسبرداری هوایی قائم و مایل برای پرواز و همچنین 
تکنولوژی های مورد نیاز برای تهیه مدل سه بعدی در حال انجام است.ابطحی با اشاره به مزایای این 
پروژه گفت: استفاده از تصاویر قائم و مدل سه بعدی به منظور اندازه گیری طول، عرض و ارتفاع عوارض، 
اندازه گیری و نمایش مختصات، قابلیت ترسیم روی مدل و تبدیل به نقشه، تعیین مساحت، انتخاب 
محل ساخت سازه و اندازه گیری طول سایه های مربوط به عوارض از جمله مزایای این پروژه خواهد بود.

عضو شورای شهر:

معضالت ترافیکی منطقه ناژوان رفع می شود
رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه منطقه 
ناژوان با وسعت حدود ۱۲۰۰ هکتاری در حریم شهر اصفهان واقع شده، اظهار کرد: ناژوان یک منطقه سبز 
با ظرفیت گردشگری و تفرجگاهی است که در کنار زاینده رود و منطقه ۱۳ نیز قرار گرفته است.محمدرضا 
فالح ادامه داد: منطقه ناژوان تنفس گاه شهر اصفهان است و نیاز است که دستگاه های مرتبط در حفظ و 
حراست آن با اولویت رفع معضالت ساکنان کوشا باشند و رسیدگی به این موضوع را دغدغه اصلی خود 
بدانند.رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به 
بازدید میدانی خود از این منطقه افزود: منازل ساکنان این منطقه در حریم قرار گرفته و از خدمات عمرانی 
محروم هستند که همین امر مشکالت عدیده ای برای ساکنان ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه معابر 
خاکی ناژوان تردد را برای شهروندان سخت کرده و گرد و غباری که در منطقه ایجاد می شود باعث از بین 
رفتن درختان با قدمت چندین ساله و گاهی چند صد ساله شده است، افزود: نبود مطالعات ترافیکی و 
معضالت ناشی از آن به ویژه در آخر هفته ها سبب بروز مشکالتی برای سکنه ناژوان و خیابان باغ فردوس 
می شود که رسیدگی به این موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.فالح گفت: مشکالت روشنایی در معابر 
ناژوان، آسفالت معابر، رسیدگی به مسائل فرهنگی و اجتماعی ناژوان، تعیین تکلیف اراضی مالکین 
ناژوان، بازگشایی ادامه خیابان باغ فردوس به سمت نیروگاه و در نهایت فعال کردن کمیته راهبردی تحقق 

پذیری ناژوان از مهم ترین مطالبات مردم این منطقه بود.

تا پایان سال جاری صورت می گیرد؛

 تکمیل مجتمع تجاری زرین در مرکزی ترین نقطه شهر

آن طور که معاون عمران شهری شهردار  نرگس طلوعی
اصفهان خبر داده اســت مجتمع تجاری 
کمرزرین تا پایان سال جاری در اختیار شهروندان قرار می گیرد؛ پروژه 
ای که شــهرداری اصفهــان اواخر ســال 9۴ به جهت جبــران کمبود 
پارکینگ های میدان امام علی )ع( و رفاه حال شهروندان ساخت آن 

را آغاز کرد.
پروژه مشارکتی مجتمع تجاری کمر زرین، یکی از پروژه های شاخص 
فاز سوم طرح احیای میدان امام علی )ع( است که در ضلع شمال و 
شمال شرقی میدان جلوخان قرار گرفته اســت.  این پروژه ۳۲ هزار 
مترزیربنا خواهد داشــت که ۱۶ هزار مترمربع آن دو طبقه پارکینگ با 
ظرفیت ۵۵۰ خودرو را در خود جای می دهــد و ۱۶ هزار متر مربع نیز 
به ۳۳۰ واحد تجاری تعلق می گیرد. زمین مجتمع کمرزرین با حدود 
جغرافیایی از شمال به کوچه ماهی فروش ها، از جنوب به کوچه آیت 
ا... زند کرمانی، از غرب به میدان جلوخان و بازار غاز و از شــرق به گذر 
پیر پینه دوز ختم می شــود و وســعت زیادی را در بر گرفته است. بر 
اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است با احداث این بازار 
عالوه بر ســاماندهی مغازه های فعال در این بخش، رونق بازار نیز در 

این قسمت از شهر نیز حفظ شود.
تکمیل پروژه مشــارکتی مجتمع تجاری کمر زرین، یکی از مهم ترین 
پروژه های منطقه سه شــهرداری اســت که با توجه به قرار گیری در 
مرکزی ترین نقطه شهر از حساســیت زیادی برای مدیریت شهری 
برخوردار است . در همین راســتا در ادامه  جلسات بررسی پیشرفت 

پروژه های مهم عمرانی شهر، این پروژه در دستور کار قرار گرفت.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان در این رابطه گفت: احیای میدان 
امام علی )ع( یکی از پروژه های مهم و شــاهکارهای شــهرداری در 

سال های اخیر بوده که باید بهره برداری از پروژه را تکمیل کنیم.
ایرج مظفر افزود:  در این جلســه در ارتباط با پروژه های بالتکلیف به 
ویژه پروژه های مشارکتی و پروژه هایی که در حال بهره برداری است، 
اما نواقصی دارد، پس از تبــادل نظر، تصمیماتــی گرفته و مصوباتی 

برای آنها اعالم شد.
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان ادامه داد: در ارتباط با پروژه 
مشارکتی مجتمع تجاری کمر زرین، مهندسی ارزش انجام شد و پروژه 
حالت بهینه پیدا کرد؛ این اقدام باعث می شود ارزش افزوده تجاری ها 

و تمایل کسبه برای حضور در آن افزایش یابد.

وی تصریح کرد: همچنین در این جلسه مقرر شد تا پایان سال پروژه 
مشارکتی مجتمع تجاری کمر زرین را که حدود هشت هزار و ۲۰۰ متر 
تجاری مفید و حدود ۱۶ هزار مترمربع پارکینــگ در چهار طبقه دارد، 
تکمیل و در اختیار شهروندان قرار دهیم تا در ادامه با انجام آزادسازی 

میدان جلوخان، تکمیل میدان نیز محقق شود.
میدان امام علی )ع( در قلب بافت تاریخی و فرهنگی اصفهان یادآور 
دوره سالجقه است که در قالب طرحی عظیم هکتار در حال احیا شدن 
اســت. بیش از ۵۳ اثر تاریخــی و فرهنگی همچون مســجد جامع، 
مسجد علی )ع(، بازارهای تاریخی، کاروانسراها و بناهایی در اطراف 
میدان امام علی )ع( اســت تا با احیای آن در چشم انداز سال ۱۴۰۴ 
قطب مهم تاریخی و گردشگری کشــور شود. اولین بار در سال ۱۳۷9 
طرح احیای میدان کهنه مطرح شد، اما در حد پیشنهاد باقی ماند. در 
اواخر سال ۱۳۸۱ بود که طرح احیای میدان امام علی )ع( در جلسه 
علنی شورای شهر اسالمی شــهر اصفهان به تصویب رسید. یک سال 
بعد در ســال ۱۳۸۲ به طور جدی مطالعات و آزادسازی این طرح در 
دستور کار قرار گرفت تا باالخره در ســال ۱۳۸۸ کلنگ فاز اول میدان 
امام علی )ع( بر زمین خورد و سال ۱۳9۲ میدان اصلی شکل گرفت.

نمایش »باران ساز« نوشــته  »ریچارد ناش« و با 
کارگردانی »میثم کیان« در عمارت تاریخی سعدی 
اصفهان به روی صحنه می رود. نمایشــنامه »باران 
ســاز« به قلم »ریچارد ناش« نویســنده، شاعر، 
نمایشــنامه نویس، کارگردان و اســتاد دانشــگاه، 
اثری اســت که با بهره گیری از فضایی نمادین و با 
به کارگیری واقعه ای طبیعی یعنی خشکسالی که 
زندگی مردم جنوب آمریکا را مختل کرده، فاجعه ای 
را به تصویر می کشــد که از حد تحمل خارج است.

خشکســالی که موضوع اصلی نمایشــنامه باران 

ســاز اســت، مضمونی نمادین دارد. نویسنده در 
این نمایش نامه  ســه پرده ای محیطی را به تصویر 
می کشــد که آدم ها در آن از خودبیگانه و با دیگران 
نیز بیگانه می شوند و در این اوضاع و حال وهوایی 
که خشکســالی بیداد می کند ماجرای دختری را 
در خانواده ای می بینیم که ســن ازدواج را پشــت 
سر گذاشــته و خانواده به شــدت نگران ازدواج او 
هستند آن قدر که دیگر از خشکسالی و مرگ ومیر 
احشــام نگران نیســتند! دختری که نازیباست و 
نقشه های برادران برای ازدواج او به نتیجه نمی رسد. 
اما ناگهان مردی شیاد و حقه باز با زبانی چرب ونرم 
از راه می رســد که ادعا می کند »باران ساز« است.

نمایشــنامه »باران ســاز« مهم ترین اثر »ریچارد 
ناش« است که بر اساس آن یک فیلم سینمایی نیز 
ساخته شــده که جایزه کارل کاس را دریافت کرده 
اســت.نمایش »باران ســاز« به کارگردانی »میثم 

کیان« از تاریخ ششــم تا ۲۲ آذر ساعت ۱۸:۳۰ در 
تماشــاخانه ماه، واقع در خیابان اســتانداری، گذر 
هنری سعدی، عمارت تاریخی سعدی اصفهان به 
صحنه می رود. در این نمایش، عبدالرضا آژ، دالور 
خسرونیا، میالد ترابی، رها شــیرانی، سعید افشار 
و علی همدانــی رجا به ایفای نقــش پرداخته اند.
عالقه مندان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنی 
http://tiwal.ir بلیت خود را تهیه کنند. همچنین 
براســاس مذاکرات صورت گرفته میــان انجمن 
صنفی روزنامه نگاران اســتان اصفهان و کارگردان 
این نمایش، مقرر شــد تعدادی بلیت مهمان برای 
حضور اعضــای این انجمن در نظر گرفته شــود که 
براین اساس عالقه مندان به تماشای نمایش »باران 
ســاز« برای هماهنگی می توانند با روابط عمومی 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان اصفهان به 

شماره ۰9۱۳۲۲9۴9۷۲ تماس بگیرند.

»باران ساز« به روی صحنه می رود

تکمیل پروژه مشارکتی مجتمع تجاری کمر زرین، یکی 
از مهم ترین پروژه های منطقه سه شهرداری است 
که با توجه به قرار گیری در مرکزی ترین نقطه شهر از 

حساسیت زیادی برای مدیریت شهری برخوردار است

نماینده اصفهان در مجلس:

محور تاریخی اصفهان ثبت جهانی شود
نماینده اصفهان در مجلس گفت: باید شورایی مرکب از شهرداری اصفهان و مسئوالن اداره کل میراث 
فرهنگی استان تشــکیل و درباره ثبت جهانی محور تاریخی اصفهان برگزار شود.مهدی طغیانی در 
جلسه کارگروه مشترک اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و شهرداری اصفهان، اظهار داشت: 
در جلسات گذشته مواردی از جمله درخواست برای حضور وزیر میراث فرهنگی در اصفهان مطرح 
شد و ایشان به زودی سفری به اصفهان خواهند داشت؛ اما باید مشخص شود که از وزیر دقیقا چه 

چیزی می خواهیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی درباره ثبت جهانی محور تاریخی اصفهان، گفت: 
باید شورایی مرکب از شهرداری اصفهان و مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی استان تشکیل و درباره 
ثبت جهانی محور تاریخی اصفهان برگزار شــود. ثبت جهانی این محور مزایا و معایبی دارد و قطعا 
مزایای این ثبت بیشتر از معایب آن خواهد بود. جزییات این طرح باید مشخص شود و جمع بندی 
آن صورت گیرد  تا اینکه در خالل ســفر وزیر میراث فرهنگی مطرح شود.وی با اشاره به موزه بزرگ 
اصفهان، توضیح داد: در فضای میراث فرهنگی موزه بزرگ اصفهان در محل کارخانه ریسباف، باید با 
وزیر مطرح شود. این محل با وزارت راه و شهرسازی و بانک ملی درگیر است و می توان طی مکاتبه 

با دولت آن را به نتیجه رساند.
طغیانی افزود: ارگان های بزرگ و متمول، باید اماکن مناســب را خریداری و اقدام به تاســیس 
موزه های تخصصی کنند؛ به عنوان مثال فوالد در راستای مسئولیت های اجتماعی اقدام به تاسیس 
موزه تخصصی فوالد کند.نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از صحبت هایش به چالش های 
موجود در بازار تاریخی اصفهان اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت برخی سراها و تیمچه های تاریخی 
بازار اصفهان بسیار نامطلوب اســت. به دلیل آرامی و ارزانی برخی آن ها ، شغل های نامرتبط با روح 
تاریخی این فضا به آنجا آمده و امکان توسعه وجود ندارد. باید شهرداری اقدام به تهیه طرحی برای 
رونق دهی به بازار انجام دهد و بعد از رونق دهی به این سراها و تیمچه ها برای تبدیل وضعیت آن ها 

فکری شود.

درآمدهای بناهای تاریخی هر استان به همان محل بازگردد
همچنین علی کامیابی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در این 
جلسه، گفت: یکی از پیشنهادات ما این است که همانند گذشته، درآمد حاصل از بلیت فروشی و دیگر 
درآمدهای میراث فرهنگی به ادارات همان شهر برگردد. در حال حاضر یک دهم درآمدهای حاصل 

از بناهای تاریخی اصفهان به اداره کل میراث فرهنگی استان باز می گردد.
ناصر طاهری، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان نیز اظهار داشــت: 
پیشنهاد داریم که درصدی از عوارض آالینده ها برای میراث فرهنگی اخذ شود، زیرا آالینده ها به آثار 
تاریخی آسیب وارد می کنند. دستگاه ها درباره موضوعاتی مثل میراث فرهنگی باید مکلف شوند و 

با پیشنهاد نمی شود کار را پیش برد.

در نشست بررسی چالش ها و مشکالت اصناف و بازاریان لنجان مطرح شد:

رعایت حال مردم و کسبه نیاز امروز جامعه است 
نشست بررسی چالش ها و مشکالت اصناف و بازاریان لنجان و هم اندیشی رؤسای اتحاديه های 
صنفی و جمعی از معتمدین به میزبانی رییس و هیئت رییسه اتاق اصناف و با حضور حسین رجایی 
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.در این دیدار  رجایی بر رعایت 
حال کسبه در شرایط کرونا و لزوم آمادگی بازار برای شب عید تاکید کرده و در همین راستا، خواستار 
عدم اجازه برگزاری نمایشگاه های عیدانه شــد و از اداره صمت درخواست کرد از  کسبه شهرستان 
برای تامین بازار شب عید بهره گیرند.در کنار آن مراعات وضعیت اقتصادی مردم در قیمت گذاری 

ها، توصیه دیگر نماینده لنجان به اصناف بود.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

شهردار اصفهان:

 اصفهان آماده برگزاری 
رویدادهای فرهنگی در 

پرتغال است
شــهردار اصفهان در گفت وگــوی ویدئویی با 
سفیر ایران در پرتغال اعالم کرد: آمادگی داریم 
با توجه به تجارب اصفهان با ۱۴ خواهرخوانده 
دیگر، برای ارتباط با پورتو به عنوان یکی دیگر 
از خواهرشهرهای اصفهان در راستای توسعه 
فرهنــگ ارتباطــات و دیپلماســی عمومی 
اســتفاده کنیم.  علی قاســم زاده با اشــاره 
به پیشــنهاد برگزاری رویدادهــای فرهنگی 
اصفهان در پرتغال که از ســوی ســفیر ایران 
در پرتغــال مطرح شــد، گفت: می تــوان در 
اســفندماه این رویداد فرهنگی را برگزار کرد، 
شکل حداکثری این رویداد این است که گروه 
هنرمندان و برگزاری نمایشــگاه ها در دستور 
کار باشد. شهردار اصفهان با بیان اینکه ارتباط 
خواهرخواندگی اصفهان با برخی شــهرهای 
خواهرخوانده به توسعه ارتباط با دانشگاه ها 
و نهادهای اقتصادی نیز کشــیده شده است، 
تصریح کرد: تمایل داریــم زمینه های ارتباط 
بین دانشگاه صنعتی و دانشــگاه اصفهان با 
بخش دانشــگاهی پورتو هم برقرار شود. وی 
با اشاره به اینکه توســعه گردشگری و رفت و 
آمد توریست هم در دســتور کار اتاق بازرگانی 
اصفهان است، گفت: طی سال های اخیر  در  
بخش حوزه علمیه اصفهان و کلیسا هم روابطی 
بین اصفهان و آلمان شکل گرفت، از همین رو 
تمایل داریم بین بخش مذهبی هم روابطی 
شکل بگیرد تا از طریق بازدید، عالمان ما بیشتر 
با مسیرهای فرهنگی آشنا شوند. در ادامه این 
گفت و گو، مرتضی دامن پاک جامی، ســفیر 
ایران در پرتغال با تبریــک روز اصفهان اظهار 
کرد: امیدواریم با همت دولتمردان، مشکالتی 
که این روزها اصفهان درگیر آن است، برطرف 
شود. وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در رابط 
ما با پرتغال شکل گرفته است، گفت: به تازگی  
هیئتی عالی رتبــه از وزارت خارجه به پرتغال 
ســفر کردند و این بحث مطرح شد که هر دو 
طرف همکاری های رو به گسترشی را تجربه 

کنند.

دبیر نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه »ذکر خیر« از انتخاب و معرفی برگزیدگان نهایی این رخداد ادبی خبر داد.»محمدحسن مردانی« با اعالم این 
خبر گفت: نفر اول این جشنواره، سرکارخانم »هدا حشمتیان« از کرمانشاه است که برای رعایت اصول فنی، خلق ایده های بکر و پرداخت عاطفی و شورانگیز 
به موضوع کار خیر در داستانک های »هزاران چشم« و »لذت شنیدن« و نیز پرداختن به فضایی تمثیلی، جذاب و انتزاعی در داستانک »سپرده بلندمدت« 
مورد انتخاب هیئت داوران قرار گرفته است.دبیر نخستین جشنواره ملی داســتان کوتاه کوتاه ذکر خیر، نفر دوم را سرکارخانم »رضوان رستم زاده« از مشهد 
معرفی کرد که به دلیل رعایت اصول فنی و خلق ایده ای ممتاز در بهره گیری از فرآیندهای علم فیزیک و تشبیه آن به امور خیرخواهانه در داستانک »تصعید« 
مورد انتخاب داوران جشنواره قرار گرفته است.وی ادامه داد: نفر سوم جشنواره نیز، جناب آقای »مهدی عزیزاللهی« از اصفهان است که برای رعایت اصول 
فنی و ارائه توصیفی جامع، جذاب و زیبا از اقدام خیرخواهانه در ساخت یک بیمارستان، در داستانک »چار هفت تا« مورد توجه هیئت داوران قرار گرفته است.

برگزیدگان نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه »ذکر خیر« در اصفهان معرفی شدند

نشست تخصصی 
بررسی تجربه برنامه 
جامع شهر اصفهان

پنــل تخصصــی بررســی برنامه 
جامع شــهر اصفهــان، در رویداد 
»شــهر برنامه«با حضــور رییس 
شورای اسالمی شهر، رییس مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر 
و جمعی از اساتید حوزه شهرسازی 
اصفهان برگزار شد. در حاشیه این 
برنامه از یادمان پوستر فیلم مستند 
»یک شهر گفت وگو« رونمایی شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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تحقیقات نشان داده حدود 60 درصد از افراد بزرگسال در 
یک مکالمه 10 دقیقه ای دســت کم یک دروغ به زبان می 
آورند. در عین حال هم هیچ کســی دوســت ندارد فریب 
بخورد. به همین دلیل دانشــمندان دســت به تحقیقاتی 
زده اند تا متوجه شــوند چطور می توان آدم های دروغگو 
را تشخیص داد.در ادامه از نشــانه هایی خواهیم گفت که 

دروغگوها را لو می دهد.
  هنگام صحبت، بیش از حد از دســت هایشــان استفاده 
می کنند،چون ذهــن همزمان درگیر چندین کار اســت: 
داستان پردازی می کند، سعی دارد بفهمد داستانش را باور 
کرده اند یا نه و بر همان اساس، به داستان خود اضافه کند. 
ممکن هم هست که متوجه شوید حرکات دست فرد بعد 
از گفتن حرف رخ می دهند، در حالی که در حالت طبیعی 
حرکات دست قبل از صحبت اتفاق می افتند. یک تحقیق 
نشان داد احتمال استفاده از هر دو دست هنگام صحبت در 
افراد دروغگو بیشتر است. بنابراین بار دیگری که احساس 
کردید طرف مقابل تان با شــما صادق نیست، به حرکات 

دستش دقت کنید.
 به قدر کافی یا زیاد درباره موضوعــی صحبت نمی کنند: 
محققان به این نتیجه رسیدند که وقتی سوالی مطرح می 

شود، دروغگوها با جزییات کمتری به آن پاسخ می دهند 
تا کسانی که راســتش را می گویند. در صحبت های افراد 
دروغگو غیبت کلمات توصیفی حس می شود. از راستگوها 
هر چند بار که سوال شــود همان توضیح همیشگی خود را 
دارند؛ اما دروغگوها اغلب داســتان متفاوتی می گویند و 
جزئیاتی در صحبت هایشــان وجود ندارد.از سویی دیگر، 
تحقیقات نشان داده دروغگوها سعی می کنند با پرحرفی 
حقیقت را تغییر دهند. حرف های آن ها می تواند پر شور و 

انرژی اما فاقد هر گونه اطالعات مهمی باشد.
 معموال زیاد اشــاره می کننــد: دروغگوهــا وقتی حالت 
تهاجمی یا تدافعی پیدا می کنند، تــالش می کنند ورق را 
برگردانند. آن ها سعی می کنند شما را گمراه کنند و تمرکز 
خود را روی نبود اعتماد بگذارند. دروغگوها ممکن است به 

خاطر باور نکردن حرف هایشان شما را تهدید کند.
 معموال پاهایشــان را تکان می دهند: تــکان دادن پاها 
هم می تواند نشانه دروغگویی باشــد. هنگام دروغگویی 
نوساناتی در دســتگاه عصبی خودکار بدن رخ می دهد که 

علت آن عصبی بودن فرد است.
 بااخیر جواب می دهند: اگر کسی بیشــتر از 5 ثانیه برای 
پاســخ به یک ســوال درنگ کند، این یکی از نشانه های 

بزرگ دروغگویی است. دروغگوها معموال احساس خود را 
هم سرکوب می کنند. دقت کنید ببینید به خاطر خستگی 
است که طرف مقابل تان آهسته صحبت می کند یا حالت 
عادی صحبت کردنش آهسته است. در هر دو حالت، نباید 

تاخیر در پاسخ را مالک دروغگویی قرار دهید.
 سعی می کنند بحث را عوض کنند: آن ها برای عوض کردن 
بحث از این روش ها اســتفاده می کنند:در میانه صحبتی 
یکباره سراغ موضوع دیگری می روند.حرف های بی معنی 
می زنند تا گیج تان کنند. سوال را با سوال جواب می دهند.

 بیشــتر ســمت چپ لب هایشــان را حرکت می دهند: 
هنگام صحبت با یک شــخص به لــب هایش دقت کنید. 
ســمت چپ لبخند دروغگوها بیشتر از ســمت راست آن 
 حرکت می کنــد، به طوری که حالتی شــبیه بــه پوزخند

 ایجاد می شود.
 از کلماتی اســتفاده می کنند که بیانگر احساســات منفی 
هســتند: دروغگوها معموال بیشــتر حرف های منفی می 
زنند. آن ها عصبی هستند و غرولند می کنند، در حالی که 
راستگوها همکاری بیشتری دارند. در این حالت، کلمات 
بیشتری با حس های منفی، مثل ناراحتی، نفرت یا حس 

بی ارزش بودن، می شنوید.

آشپزی

»پاپسیکل هندوانه« 
مواد الزم:  پوره هندوانه 250 گرم، شکر 80 گرم، پودر ژالتین 

15 گرم، خامه شیرین شده قنادی 150 گرم،هندوانه نگینی شده 
55 گرم،شکالت سبز و قرمز و کنجد )برای تزیین( به مقدار الزم

روش تهیه: پوره هندوانه را در قابلمه ای کوچک بریزید و سپس شکر را افزوده و هم بزنید، پودر 
ژالتین را روی مخلوط فوق بپاشید به طوری که در یک جا انباشته نشود. قابلمه را روی حرارت 

مالیم قرار دهید و  گاهی با مفتول سیمی هم بزنید تا ذرات شکر و ژالتین حل شوند، سپس قابلمه را 
از روی حرارت برداشته و کنار بگذارید تا از گرمای آن کاسته شود. خامه قنادی را از فریزر خارج کرده و با 
کمک کارد آن را به قطعات کوچک تقسیم کنید، هر از گاهی خامه را با قاشق هم بزنید تا کامال یخ خامه 
ذوب شده و به صورت مایعی یکدست ،روان و خنک درآید، سپس خامه را با همزن برقی بزنید تا کمی 

فرم بگیرد. برای این دسر نیاز به زدن بیش از اندازه خامه نیست و خامه نباید خیلی سفت شود.
در حین هم زدن خامه با مفتول سیمی دستی، مخلوط پوره هندوانه را کم کم اضافه کرده و هم 
بزنید. دقت داشته باشد که مواد را به یکباره داخل خامه نریزید، زیرا گلوله گلوله می شود و در 

انتها هندوانه های نگینی شده را اضافه کنید. مواد را در قالب مورد نظر بریزید و به مدت 
5 ساعت در یخچال قرار دهید تا ببندد. اگر از قالب های سیلیکونی استفاده 

می کنید فقط کافی است بعد از خارج کردن قالب از یخچال اطراف 
دسر را با کارد از ظرف جدا کرده و سپس به راحتی 

دسر را از داخل قالب خارج کنید. 

عالمت هایی که دروغگوها را لو می دهد

تاریخ اکران »قهرمان« در ایتالیا اعالم شد »زیرخاکی 3« کلید خورد
کمپانی »الکی رد« که حق پخش »قهرمان« را در ایتالیا بر عهده دارد، 
ساخته جدید فرهادی را از 5 ژانویه 2022 )15 دی ماه( در این 
کران عمومی می کند. »قهرمان« که نماینده سینمای  کشور ا
ایران در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و چهارمین دوره جوایز 
سینمایی اسکار است، از 22 دسامبر 2021 )چهارشنبه، اول دی ماه( 
در کشور فرانسه اکران خود را آغاز می کند و پس از آن از 7 ژانویه 2022 
)17 دی ماه( در سینماهای آمریکا اکران خواهد شد .

 جمعه شب ژاله صامتی بازیگر سریال»زیرخاکی« با انتشار تصویری از آغاز 
تصویربرداری فصل سوم این سریال خبر داد.»زیرخاکی« به نویسندگی 
و کارگردانی »جلیل سامان« و تهیه کنندگی »رضا نصیری نیا«، محصول 
مرکز سیمافیلم است که از شبکه  یک سیما روی آنتن می رود.پژمان 
جمشیدی و ژاله صامتی به عنوان بازیگران اصلی حضور دارند و احتماال 
سامان از بازیگران جدیدی به روال فصل دوم بهره خواهد برد.»زیرخاکی 
3« گزینه اصلی شبکه اول سینما برای پخش در نوروز 1401 است.

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

جمعی از کارکنان شــرکت فوالد مبارکه در روز پنجشنبه و در آستانه سالروز 
تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی )ره(، با حضور در 
مرکز فرهنگی توان بخشی جانبازان شهید مطهری اصفهان از جانبازان حاضر 
در این آسایشگاه دیدار و با اهدای شاخه های گل به تکریم ایشان پرداختند.

در این بازدید که با حضور معاون ســرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر 
روابط عمومی و فرمانده بسیج حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت 
فوالد مبارکه و تنی چند از مدیران، رؤســا و کارکنان بخش های مختلف این 
شــرکت با همراهی معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
انجام شــد، خاطرات دفاع مقدس و صحبت های جانبازان سرافراز از زبان 
ایشان برای حاضران گفته شــد و در فضایی بســیار صمیمی و معنوی یاد 
 و خاطره رشــادت های شــهدا و رزمندگان ایثارگر دفاع مقدس برای آن ها

 بازگو  شد.
کارکنان شرکت کننده در این بازدید که به نمایندگی از کارگران پرشمار شرکت 
فوالد مبارکه حضور پیدا کرده بودند، در مواجهه با هرکدام از جانبازان سرافراز 
بر عظمــت و بزرگی کار رزمنــدگان دفاع مقدس و ایثارگران 8 ســال دفاع 
مقدس تاکید کردند و صبر همراه با صالبت جانبازان عزیز را نشــانه قدرت 

معنوی و باور عمیق ایشان به آرمان های انقالب اسالمی دانستند.
در این دیدار همچنین برخی از جانبــازان از تالش ها و فعالیت های کارکنان 
شــرکت فوالد مبارکه به نیکی یــاد کردند و خدمات این شــرکت در عرصه 
صنعت کشــور را امری مقدس و ضروری برشــمردند و ابراز داشتند: جهاد 

امروز فرزندان این مرزوبوم حرکت در مسیر کسب موفقیت های اقتصادی 
و صنعتی است.ســرهنگ اکبری، فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید 
موحدیان در بخشــی از این دیدار، ابراز داشــت: هرســال در هفته بسیج، 
این حوزه به اتفاق شــورای حوزه بســیج و فرماندهان پایگاه های بسیج به 
آسایشــگاه جانبازان مطهری می آمدند و از توصیه هــای این مقربین خدا 
استفاده می کردند، ولی متاســفانه به علت ویروس کرونا و حفظ سالمت 
جانبازان، دو ســال از این نعمت بی بهره بودیم و این توفیق از ما سلب شده 
بود که به لطف خدا این مهم امســال تحقق یافت و قــوت قلبی برای ادامه 

راه  شد.
اکبری بــا بیان اینکــه بایــد از صحبت های ایــن بــزرگان درس گرفت و 
رهنمودهای آنان را چراغ راه خود قرار داد تا نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران را به ســرمقصد منظور برســانیم، تاکید کرد: باید در راســتای بیانات 
رهبرعظیم الشــأن انقــالب در خصــوص گام پنجم انقالب، خودســازی، 

جامعه پردازی و تمدن سازی قدم های محکم و استواری برداریم.
وی در ادامه افزود: به توصیه این مجاهدان باید گوش به فرمان والیت فقیه 
باشیم و در دفاع از والیت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ممارست و تالش 
کنیم.فرمانده حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به روحیه 
جهادی و انقالبی جانبازان هشت سال دفاع مقدس، تصریح کرد: درسی که 
از جانبازان آموختیم این است که وظیفه هیچ وقت از ما ساقط نمی شود و در 

هر لحظه باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دیدار نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به مولفه های الزم جهت گسترش بیشتر عدالت 
ارتباطی گفت: در جامعــه کنونی عدالت ارتباطی یکــی از ملزومات عدالت 
اجتماعی اســت و الزمه تحقق این مهم حمایت حاکمیت از فعاالن عرصه 

ارتباطی کشور است.
    اسماعیل قربانی در دیدار با حجت االســالم محمدتقی نقدعلی، توسعه 
زیرساخت های مخابراتی در شهرستان ها و مناطق روستایی را از جلوه های 
عدالت ارتباطی دانست و اظهار کرد: شــاید این تصور وجود داشته باشد که 
ICT برای روستاهای ایران زود است و باید توسعه تلفن و باال بردن کیفیت 
دسترسی آن را در اولویت قرار داد؛ اما واقعیت آن است که برای بهبود وضع 
روستاهای ایران با توجه به پراکندگی جغرافیایی و دوری بعضی از روستاها 
از شــهرها و محرومیت های مختلفی که در آنها وجود دارد توسعه ICT در 
اولویت است.وی افزود: شرکت مخابرات به عنوان پیشران عرصه ارتباطات 
کشور تا به حال از هیچ اقدامی در این زمینه فروگذار نکرده ولی الزمه تسریع 
این روند تامین منابع مالی الزم است.قربانی عنوان کرد: حمایت نهادهای 

حاکمیتی در موضوع بازنگری در تعرفه تلفن ثابت می تواند تا حد زیادی به 
تامین منابع الزم برای توسعه زیرساخت های مخابراتی در مناطق روستایی 
را فراهم آورد.گفتنی اســت در این جلســه که مدیر مخابرات خمینی شهر 
و معاونین شــبکه و ارتباطات ســیار مخابرات منطقه اصفهــان نیز حضور 
داشــتند؛ گزارشــی از آخرین وضعیت مخابراتی شهرســتان خمینی شهر 
ارائه و مشکالت و دغدغه های این شهرســتان در عرصه ارتباطات بررسی و 
پیگیری شــد.خمینی شهر با مســاحتی برابر 175 کیلومتر مربع، در منطقه 
بلوک ماربین و در 12 کیلومتری شمال غربی اصفهان واقع شده و از شمال 
به شهرستان شاهین شــهر و میمه، از شرق و شمال شــرقی به شهرستان 
اصفهان، شمال غربی و غرب به شهرستان نجف آباد و از جنوب به مرزهای 
قانونی شهر اصفهان و فالورجان محدود می شود. از صنایع این شهر می توان 
ســنگ بری، موزائیک ســازی، خاتم کاری، قلمزنی، مســگری، تولیدی 
ظروف مالمین، نساجی، دباغی، حوله بافی و قالی بافی را نام برد  که بیشتر 
کارخانه های ســنگ بری در شــهرک صنعتی محمودآباد و شهرک صنعتی 

دوشاخ قرار دارند و از شهرتی جهانی برخوردار  هستند.

مدیر گندله ســازی شــرکت فوالد مبارکه از انجام موفقیت آمیــز تعمیرات 
برنامه ریزی شــده واحد گندله ســازی خبر داد و گفت: بــا حمایت معاونت 
بهره برداری، مدیران ناحیه آهن سازی، تعمیرات مرکزی، مرکز تعمیرات نسوز 
و مجموعه خدمات فنی و پشتیبانی، تعمیرات 14 روزه واحد گندله سازی با 
آماده ســازی ها و هماهنگی های الزم از تاریخ 1400/8/4 شــروع و زودتر از 
برنامه تا 1400/8/18 با پیگیری های مســتمر و با انجــام حدود 110 هزار نفر 
ســاعت فعالیت تعمیراتی، با نظم و انضباط و با کیفیــت و بدون بروز حادثه 
انجام شد.رضا اسماعیل پور افزود: از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی، انجام 
نوســازی ها و اصالحات برای بهینه ســازی مصرف انرژی بود، ضمن اینکه 
بسیاری از فعالیت ها برای اولین بار در این توقف اجرا شد.حمیدرضا جمالی، 
رییس دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهن سازی نیز در این خصوص ضمن تشکر 
از واحدهای پشتیبانی دهنده تصریح کرد: انجام این فعالیت بزرگ تعمیراتی 
با این حجم باال و در زمان محدود مرهون تدوین دستورالعمل های تعمیرات، 
آماده سازی دقیق و مناسب و تامین به موقع قطعات یدکی با کیفیت و مهارت 
کارکنان اجرایی و نظارت مناسب بوده اســت.وی افزود: برای نخستین بار 
روی تجهیزات بیش از 10 هزار نفر ساعت، فعالیت های تعمیراتی انجام شد 
که اغلب قطعات یدکی آن ها ساخت داخل و بومی سازی شده بود که یکی از 
افتخارات شرکت به شمار می آید؛ ضمن اینکه در مراحل آماده سازی و اجرای 
فعالیت ها بیش از 50 جلسه عمومی و تخصصی و بیش از 40 جلسه کنترل 

پروژه به صورت مستمر برگزار  شد.
حمیدرضا بذار ، رییس تعمیرات مکانیک تعمیرات مرکزی نیز در ادامه یادآور 
شد: توقفات تعمیراتی برای بهره برداری مناسب و بهینه از خط تولید الزم است 
و باعث حفظ و بهبود شــرایط خطوط تولید و افزایش توان تولیدی شــرکت 
می  شــود. روند رو به بهبود برگزاری توقفات تعمیراتی در واحد گندله سازی 
که یکی از توقفات تعمیراتی سنگین از لحاظ حجم نیروی انسانی، قطعات، 
مکانیســم و ابزارآالت است، مشــهود بوده اســت.وی تصریح کرد: جهت 
اجرای باکیفیت و ایمن این توقف جلســات متعدد آماده ســازی، آموزش 
دســتورالعمل ها، برنامه ریزی فعالیت ها و نیروی انســانی، ســازماندهی، 
ارزیابی ریسک فعالیت ها اجرا شد تا این فعالیت بزرگ تعمیراتی با کیفیت 
مطلوب و ضریب ایمنی باال اجرا  شــود. بدین منظور به پاس این موفقیت بر 
خود الزم می دانم از همه همکاران تعمیرات مرکزی تشــکر و قدردانی کنم.

محمد خدابنده، رییس تعمیرات واحد گندله ســازی هم گفت: فعالیت های 
نوسازی و بهینه سازی در بخش های مکانیک، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون 
با استفاده از توان نیروهای واحد گندله سازی و واحدهای پشتیبانی کننده و 
پتانسیل شرکت های داخلی و استفاده از تکنولوژی های بروز انجام شد.وی 
در ادامه به اهم فعالیت های گروه برق و ابزار دقیق و اتوماســیون اشاره کرد 
و افزود: نصب و موازی کردن دو عدد UPS جهت افزایش ایمنی و افزایش 
آماده به کاری واحد گندله سازی، جایگزینی موتور فن دمنده کوره پخت واحد 
گندله ســازی با موتور جدید با قابلیت های جدید، تعویض موتورهای قدرت 
واحد گندله سازی، سرویس تابلوهای قدرت و فشار ضعیف، باطری شارژر 
و روشنایی های واحد گندله سازی، انجام روتین های اساسی تابلوهای واحد 
توزیع برق، انجام روتین های درایوها و سافت استارترهای واحد گندله سازی، 
روتین های اساســی تابلوهای اتوماســیون واحد گندله ســازی و همچنین 
جایگزینــی تابلوهای ابزار دقیق واحد گندله ســازی برای اولیــن بار، انجام 

کالیبره های مکانیکــی و الکترونیکی کلیه توزین های واحد گندله ســازی، 
انجام روتین های تابلوهای پروتکشن موتورها با همکاری واحد رولیاژ و انجام 
پروژه های اصالحات روشــنایی های واحد گندله سازی با همکاری تعمیرات 
مرکزی از مهم ترین فعالیت های گروه برق و ابزار دقیق و اتوماســیون است.

گفتنی است؛ گروه سرپرســتان شیفت واحد گندله ســازی نیز در خصوص 
این فعالیت تعمیراتی یادآور شــدند: این فعالیت مهم تعمیراتی با همدلی 
و هماهنگی تیم جوان تولید واحد گندله ســازی و با اعتماد و اتکا به دانش و 
تخصص خود و اســتفاده از خالقیت و نوآوری و تغییر در شیوه تفکر و تغییر 
و به روزرسانی روش ها و اجرای دقیق دستورالعمل های کاری اصالح شده با 
حساسیت باال میسر شد.گروه سرپرستان شیفت واحد گندله سازی همچنین 
تصریح کردند: تیم تولید واحد گندله ســازی با برگزاری جلسات تخصصی و 
برنامه ریزی از ســه ماه قبل، با اجرای پروژه ها و آماده ســازی مطابق برنامه 
توانست در زمان 30 ساعت کلیه فعالیت ها را با نظم و انضباط و به صورت ایمن 
به انجام برساند و بیش از 10 ساعت زمان را عالوه بر زمان از پیش تعیین شده 
در اختیار فعالیت های تونل کوره پخت که جزو خط بحران همیشگی توقفات 
سرد واحد گندله سازی است، قرار دهد.این گروه در ادامه به نقاط قوت فرآیند 
آماده ســازی تولید و نظافت صنعتی نیز اشــاره کردند و افزودند: سرد کردن 
کوره پخت به نحوی که نسوز کوره پخت دچار آسیب نشود و فقط فعالیت های 
بازسازی ساختار نســوز در این توقف تعمیراتی انجام گیرد، تخلیه پالت کار 
از کوره پخت در مدت زمان 26 ســاعت و 30 دقیقه) رکورد قبلی در زمان 32 
ساعت(، رکورد تخلیه تیکنر با حجم ســیال 10 هزار مترمکعب در مدت زمان 
18 ساعت )رکورد قبلی در مدت زمان 20 ساعت( از مهم ترین این نقاط قوت 

به شمار می آید.
کامبیز طیبی، سرپرست تعمیرات مکانیک واحد گندله سازی نیز در ادامه به 
معرفی فعالیت های بازسازی با بومی سازی قطعات و آماده سازی و نظارت 
موثر بر اجرای فعالیت ها و کنترل پروژه های ایمنی پرداخت و افزود: تعویض 
ساپورت دیافراگم ورودی آســیاب خط یک، تعویض بدنه غبارگیر تر آسیاب 
خط یک، نوســازی دو بخش از 10 بخش غبارگیر فن مکنده دود کوره پخت 
با حجم، تعویض سیستم آب بندکننده کوره پخت، تعمیرات نسوز کوره پخت 
در بخش های پخت، پیش گرم و کولینگ، تنظیم و نوسازی 18 متر از دیواره 
بخش کولینگ کوره پخت برای بهبود کیفیت و بهینه ســازی مصرف انرژی، 
نوسازی کامل دودکش و کیسینگ و پروانه تعریف شده با اولویت و همچنین 
غبارگیر ابتدای کوره پخت، نوسازی کامل تانک خروجی غبارگیر انتهای کوره 
پخت با    آیتم 03TK21، بومی سازی و تعویض کیسینگ فن های غبارگیر 
انتهای کوره پخت و بازسازی یکی از دیســک های واحد گندله سازی توسط 
تیم تعمیرات واحد و نصب توسط پیمانکار تعمیرات مرکزی از مهم ترین این 
فعالیت هاست.سیدجواد موسوی، کارشناس مشاور ایمنی واحد گندله سازی 
نیز نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت قوانین و مقررات ایمنی، 
آموزش و به کارگیری دســتورالعمل های ایمنی فعالیت ها و نظارت موثر بر 
انجام ایمن فعالیت ها را از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی برشمرد و افزود: 
نوسازی انجام شده بر تجهیزات ضریب ایمنی را افزایش می دهد و احتمال 
وقوع حوادث را کاهش خواهــد داد. بدین منظور از همــکاران ایمنی مرکز، 
کارشناســان ایمنی شرکت های پیمانکاری حاضر در شــات دان و تعمیرات 

مرکزی در نظارت بر اجرای ایمن فعالیت ها تشکر می کنم. 

 بازدید از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری
 توسط جمعی از كاركنان فوالد مباركه

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:
گسترش عدالت ارتباطی، حمایت حاکمیت را می طلبد

انجام موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ریزی شده واحد گندله سازی فوالد مبارکه اصفهان
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