
سفر پرحاشیه وزیر میراث فرهنگی به اصفهان؛

ضرغامی:بودجهپروژههایمرمتیافزایشمییابد
7

 از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان 
 در طلب بارش رحمت الهی بر زمین تشنه اصفهان، نماز باران اقامه شد؛ 

5

عضو شورای شهر اصفهان:

روند پیشرفت برنامه های 
شهرسازی ماهانه بررسی 

می شود

 روز خوب شاگردان »محرم«
در نقش جهان؛

همان سپاهانی که 
می خواهیم

کرونا؛ متهم ردیف اول کاهش 
مصرف میوه در اصفهان

7

3

6 4

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بهره مندی ۶۸ درصدی 
روستاهای چهارمحال از 

نعمت اینترنت

3

 تیر خالص آیین نامه جدید تاسیس
داروخانه بر پیکر داروسازی؛

بازگشت به عقب

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 20 آذر  1400 
 0۶  جمادی االول  1443 

 11 دسامبر  2021
 شماره 341۶

۸ صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

آزادسازی 
میدان جلوخان 
مسجد جامع در 
دستور کار است
7

پرداخت 
قسط اول 
خسارت به 
کشاورزان 
اصفهان تا 
پایان آذر

رنا
 ای

س:
عک

3

سازمانآگهیهای

روزنامهزایندهرود

031-36284167-8

بازایندهرودجاریشوید

zayanderoudonline.ir



ادعایعربستانازوجوداختالفمیانمردملبنانوحزبا...!
روسیا الیوم گزارش داد، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی 
با عبداللطیف الزیانی، وزیر خارجه بحرین در منامه گفت: بحران میان عربستان و لبنان وجود ندارد 
و مسئله مهم این است که شاهد اصالحات واقعی باشیم.وی گفت: بحران در لبنان میان حزب ا... و 
ملت لبنان است!بن فرحان گفت: باید شاهد عمل از سوی دولت لبنان باشیم نه حرف.اخیرا در پی 
اظهارات جورج قرداحی، وزیر اطالع رسانی لبنان بحران دیپلماتیکی میان عربستان و لبنان رخ داد 

و بعدا قرداحی مجبور به استعفا شد.
 

درآمدبیشازیکمیلیونیورویی»مکرون«دردوره
ریاستجمهوریاش

هفته نامه فرانسوی زبان »پاری مچ« در صفحه رسمی خود در توئیتر نوشت: امانوئل مکرون، رییس 
جمهور فرانسه از سال ۲۰۱۷ تاکنون یک میلیون و ۷۰ هزار یورو درآمد داشته است با این حال او هیچ 
گونه ملک یا مستغالتی ندارد.در حالی که پنج ماه تا پایان دوران ریاست جمهوری مکرون باقی مانده 
است، او میزان دارایی ها و نیز وضعیت مالی خود را اعالم کرد. در فرانسه مرسوم است که رؤسای جمهور 
پنج یا شش ماه پیش از پایان دوران ریاســت جمهوری خود، میزان دارایی ها و درآمد خود را اعالم 
کنند.بر این اساس، رییس جمهور فرانسه از آغاز دوره ریاست جمهوری اش در کاخ الیزه تا تاریخ ۳۱ 
دسامبر ۲۰۲۱، مبلغ یک میلیون و ۷۰ هزار یورو درآمد داشته است.گزارش وضعیت مالی مکرون روز 
پنجشنبه در مجله های رسمی فرانسه منتشر شد.بخش عمده ای از درآمد های رییس دولت فرانسه از 
کمک هزینه هایی به دست آمده که او به عنوان یک مقام منتخب دریافت کرده است. یکی دیگر از منابع 
درآمدی مکرون که البته در مقایسه با منبع قبلی بسیار کمتر است، به دوران ریاست جمهوری فرانسوا 
اوالند مربوط می شود که او وزیر اقتصاد، صنعت و دیجیتال بود. مکرون در دوران مسئولیت خود به 
عنوان وزیر اقتصاد، حدود ۳۵۰۰۰ یورو سود سرمایه از امالک منقول و غیرمنقول دریافت کرده است. 

مکرون در دارایی های خود به داشتن هیچ گونه ملک یا مستغالتی اشاره نکرده است.
 

»گانتس«و»عباس«دیدارمیکنند
عیساوی فریج، وزیر همکاری های منطقه ای اسراییل اعالم کرد که وی و بنی گانتس، وزیر جنگ این 
رژیم ظرف روزهای آتی با محمود عباس، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در رام ا... دیدار می کنند.

فریج در مصاحبه با کانال ۱۲ تلویزیون اسراییل گفت که این سفر با هدف تقویت تشکیالت خودگردان 
فلسطین و آرامش در پس زمینه موجی از عملیات های شهادت طلبانه اخیر انجام خواهد شد.انتظار 
می رود که در این نشست پیشــنهادهایی درباره همکاری های امنیتی و اقتصادی با هدف »کمک به 
تشکیالت خودگردان فلســطین در مدیریت کرانه باختری و تضعیف جنبش حماس« مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد.این دومین دیدار گانتس با عباس از زمان سوگند دولت فعلی اسراییل در ژوئن گذشته 
خواهد بود.نشست قبلی اولین جلسه در نوع خود از سال ۲۰۱۰ بود که برخی انتقادهایی را به دنبال داشت.

 

وقوعآتشسوزیدرمقرحزب»النهضه«تونس
 روز پنجشنبه در مقر حزب »النهضه« در پایتخت تونس حادثه  آتش سوزی رخ داد که بر اثر آن یک نفر 
کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.رویترز به نقل از شاهدان و منابع محلی گزارش داد که علی العریض عضو 
هیئت رییسه حزب النهضه و نخست وزیر ســابق توتس، پس از پریدن از یکی از پنجره های طبقه دوم 
ساختمان به دنبال وقوع آتش سوزی، مجروح شد.در ادامه این گزارش آمده که تیم اطفای حریق و امداد 
رسانی، افرادی را که در داخل ساختمان گیر کرده بودند، نجات دادند.یکی از اعضای حزب به رویترز گفت 
که آتش سوزی ناشی از نقص فنی و مشکل سیستم برق رسانی در سالن اصلی جلسه حزب بوده است، در 
عین حال، برخی از مسئوالن گفتند که مردی بدون اینکه هویتش مشخص شود،اقدام به خودسوزی کرد.

خبر روز

واکنش»زیباکالم«به
دوربینمخفیرییسی!

یک فعال سیاســی با تاکید بــر اینکه خبر 
مرگ هیچ انســانی نمی تواند خوشــحال 
کننده باشــد، در واکنش به کلیپ منتشــر 
شــده از دوربین مخفی ثبت واکنش ها به 
خبر ســاختگی فوت می گویــد:  نمی دانم 
چقدر می شــود به واکنش هــای نمایش 
داده شــده در آن فیلم اعتمــاد کرد.صادق 
زیبا کالم به انصاف نیــوز می گوید: من آن 
کلیپ را ندیــدم اما قطعا خبــر مرگ هیچ 
انسانی نمی تواند خوشحال کننده باشد؛ ولی 
اینکه همه  کســانی که این خبر را می شنوند 
ناراحت می شــوند و بخش عمده ای از آنها 
گریه می کنند، نمی دانم چقدر می شــود به 
آن اعتماد کرد؟ همان طور که اگر آن کلیپ 
این را نشــان می داد که همه خوشحالند و 
می خندند و ابراز شــادمانی می کنند، به آن 
هم نمی شــد اعتماد کرد. بنابراین، باتوجه 
به واکنش هــای آن جمعیتــی که نمایش 
داده شده است، فکر می کنم یک جمعیت 
طبیعی نباشــند و به هیچ وجــه آن آمارها 
مستند نیستند. مثل این است که بعد از نماز 
جمعه ، از جمعیتی که در آن شرکت داشتند 
بپرسید آیا شما با سیاست های فعلی موافق 
هســتید یا نه؟ خب طبیعی اســت که ۹۹ 
درصد آنها می گویند آری؛ یا مثال این آمار را 
از دانشجویان دانشــگاه شریف بگیرید، ۹۰ 
درصدشان خواهند گفت خیر.وی در تحلیل 
چنیــن محتوایی برای ثبــت واکنش افراد 
به یک سوال دروغین و هدف احتمالی آن 
نیز گفت: به نظرم ایــن کارها عبث و بیهوده 
است؛ اگر مقصودشــان نشان دادن اشک 
و تاســف باشــد که حکومتی ها این محتوا 
را تهیه کردنــد و اگر واکنش هــا حکایت از 
شادمانی کند، کسانی که چشم دیدن نظام را 
ندارند این فیلم را ساخته اند. در هردو حالت 
هیچ اعتبار جامعه شــناختی ای نمی تواند 
داشــته باشــد. اگر همه در این فیلم گریه 
می کنند، توســط حکومتی ها گرفته شده تا 
نشــان بدهند که آقای رییسی در این چهار 
ماه موفق بــوده، مردم بــه او عالقه مندند، 

پیشرفت های زیادی صورت گرفته است.

دور هشتم گفت وگو های وین؛ 

مذاکراتچگونهبهسرانجاممیرسد؟
درحالی که حســین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، اعالم کرده، 
تیم ایران برای رســیدن به توافق تا هر زمان که الزم باشد در وین خواهد 
ماند، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا می گوید: ما همچنان 
معتقدیم که بازگشت متقابل با پای بندی به برجام امکان پذیر است. ما 
آماده بازگشت به مذاکرات غیرمستقیم با ایران، همانطور که تاکنون بوده، 
هستیم تا بر مبنای پیشــرفت هایی که تاکنون )طی شش دور مذاکره 
قبلی( حاصل شده اســت ببینیم آیا می توانیم به پای بندی متقابل به 

برجام دست یابیم؟
به گزارش فرارو، مقامــات آمریکایی در حالی به طور مکرر از بازگشــت 
متقابل به برجام صحبت می کنند که این آمریکا بود که با نقض تعهدات 
خود در این توافق به طور یکجانبه از آن خارج شد و تحریم های ظالمانه 
علیه ایران را بازگرداند. ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا، همانطور 
که آژانس بین المللی انرژی اتمی نیــز بار ها تایید کرده بود به طور کامل 
به تعهدات هسته ای اش پای بند بود، اما پس از آن، باتوجه به بدعهدی 
طرف های اروپایی در اجرای تعهدات شان در برجام و نقض توافق از سوی 
واشنگتن، مطابق با مفاد برجام اجرای تعهدات خود را به صورت گام به 
گام کاهش داد.حشمت ا... فالحت پیشه، کارشناس مسائل بین الملل 
با اشاره به اینکه در مذاکرات وین اگر دو طرف همچنان بر تئوری همه یا 
هیچ پافشاری کنند کار بسیار سخت خواهد شد، اظهار داشت: اگر از این 
اســتراتژی دو طرف عبور کرده و آن را تعدیل کنند، احتمال توافق وجود 
دارد، زیرا قاعده مذاکره بر اســاس توافق بر سر همه چیز یا هیچ، زمانی 
کاربرد دارد که طرفین بر سر یک سری از کلیات تفاهم داشته باشند، تا با 
مذاکره بتوانند بر سر جزییات نیز مذاکره کرده و اختالفات را برطرف کنند.

وی افزود: اما در حال حاضر در موضوع پرونده هسته ای ایران اختالفات 
بسیاری وجود دارد که این اختالفات را در دو سطح می توان بررسی کرد. 
از زمان خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ که من آن را دوره فترت کبری 
نام گذاری می کنم و آغاز مذاکرات بر سر احیای برجام در دولت روحانی 
از سال گذشته که آن را فترت صغری می نامم، در این دو مقطع اختالفات 
جدی بین ایران و آمریکا بر سر مسائل مختلف به وجود آمده که حل کردن 

آن ها بسیار مشکل است.
فالحت پیشــه گفت: تحریم های جدیدی که از سوی آمریکا علیه ایران 
وضع شد، گام های جدید ایران در پیشرفت صنعت هسته ای و فعال شدن 
عوامل آشوب ساز از جمله اقدامات مخرب رژیم صهونیستی، سه عاملی 
هستند که در حال حاضر باعث شده که برجام بسیار پیچیده شود، در این 
بین نیز پنج کشــور عضو برجام نیز به جای اینکه مذاکرات را به سمتی 
ببرند که به توافق نزدیک شود، آن را تبدیل به اهرمی برای تعریف منافع 

در روابط خود با ایران و آمریکا کرده اند که این موضوع آسیب بسیار زیادی 
به پیشرفت مذاکرات وارد کرده است.

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم اضافه کرد: 
برای پیشرفت در مذاکرات وین در ابتدا باید بر سر یکسری از اصول کلی و 
مشترک توافق حاصل شود، بنابراین دو طرف به جای اینکه به مذاکرات به 
عنوان یک مقطع نگاه کنند، باید گفت وگو ها را به صورت یک فرآیند ببینند، 
چرا که در چنین صورتی توافق می تواند در یک سطح اولیه شکل بگیرد، که 

این موضوع تقویت کننده دیپلماسی در سطح روابط ایران و غرب است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر دو طرف بخواهند در یک مقطع 
زمانی بدون این که به فرآینــد اصل توافق توجه کنند، بــه دنبال توافق 
حداکثری و تامیــن منافع خود به صورت تمام و کمال باشــند، خطوط 
شکاف عمیقی در مذاکرات و دیپلماسی شکل می گیرد که این منافذ ایجاد 
شده را منافع عوامل آشوب ســاز و مخالف احیای برجام پر خواهند کرد 
که این موضوع ادامه مذاکرات را با چالش های بسیاری روبه رو می کند.

فالحت پیشه بیان کرد: بنابراین دو طرف باید از آسمان به زمین بیایند، از 
سویی در حال حاضر دولت رییسی برای ادامه مذاکرات یک مشکل جدی 
برای ارتباط گیری با بدنه اجتماعی خود دارد که در انتخابات به رییسی رای 
داده اند، زیرا برخی از مقامات ارشد دولت در زمان امضای توافق هسته ای 

برجام را یک خیانت ملی می دانستند، در صورتی که این طور نبود، بلکه 
برجام در آن زمان حد مقدوراتی بود که با اجماع ملی در کشور بر سر آن، 

امضا شد که منافع ملی ایران را نیز تامین کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اینکه دولت مدام بر این موضوع تاکید 
می کند که می تواند با استفاده از راهکار های داخلی مشکالت اقتصادی 
را رفع کند، خود اعضای دولت نیز به این موضوع واقف شــدند که برخی 
از مشکالت اقتصادی در کشور ناشی از تحریم هاست که باید برای بهبود 
اوضاع اقتصادی آن ها برداشته شــوند، بنابراین دولت در این رابطه باید 
با استفاده از ظرفیت های دیپلماسی، مذاکرات را طوری هدایت کند که 

زمینه لغو تحریم ها فراهم شود.
فالحت پیشه با اشــاره به اینکه اگر توافق انجام نشــود، دو طرف ضرر 
خواهند کرد، گفت: در این زمینه آمریکایی ها نیز به توافق احتیاج دارند، 
زیرا در حال حاضر پرونده هســته ای ایران و برجام اولویت اول آمریکا 
نیست، بنابراین دولت بایدن می خواهد هر طور که شده پرونده هسته ای 
ایران را به یک سرانجامی برساند، بنابراین با استفاده از مذاکره و توافق 
با یکســری از اصول، می توان تحریم های ایران را رفــع کرد، اگر چنین 
توافقی صورت گیرد، آن زمان عوامل آشوب ساز محدود خواهند شد و آثار 

اقتصادی رفع تحریم ها نیز در ایران نمایان خواهد شد.

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری: 

کسیرانمیشودواداربهافشایرایکرد
رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس یازدهم با شعار 
»شفافیت آرا« روی کار آمد، آیا در مدت باقی مانده این موضوع محقق خواهد شد؟ تصریح کرد: 
من روی موضوع »شــفافیت آرا« یک بحث فنی دارم. در دنیا و در دموکراسی این حرف پذیرفته 

شده است که آرای افراد مخفی باشد.
 اگر انتخابات را در نظر بگیریم، می گویند هرکس که می خواهد رای بدهد، می تواند مخفیانه این 
کار را بکند و هیچ کس حق ندارد دیگری را وادار کند که رای خود را علنی کند.محمدرضا باهنر ادامه 
داد: البته این جزو حقوق هر فرد اســت و اگر خودش بخواهد می تواند رای خود را افشا کند؛ اما 
هیچ مقامی نمی تواند کسی را وادار کند که رای خود را علنی و افشا کند.وی تاکید کرد: این موضوع 
فلسفه ای دارد؛ فلسفه آن این اســت که انســان وقتی مخفیانه رای می دهد واقعا رای دلش را 
می دهد، اما در شرایط عکس ممکن اســت علنی بودن رای ایجاد چالش کند، بنابراین از نگرانی 

قضاوت سایرین ممکن است رای واقعی خود را ندهد.
 

گزارش»امیرعبداللهیان«ازدیداربامراجعتقلید
وزیر خارجه کشور که روز پنجشنبه به قم سفر کرده بود ، در صفحه اینستاگرام خود گزارشی از این 

سفر و دیدارش با تعدادی از مراجع تقلید ارائه داد.
حســین امیرعبداللهیان در این ارتباط نوشــت : »توفیق یافتم که ضمن تشرف به حرم حضرت 
معصومه)س( به دیدار مراجع عظام تقلیــد حضرات آیات صافی گلپایگانی، مکارم شــیرازی، 
جوادی آملی، نوری همدانی و سبحانی بروم و از محضر پربرکت ایشان به خصوص رهنمودها و 
دعای خیرشان برای خود و همکارانم بهره مند شوم.تاکید همه این بزرگان بر تالش برای استیفای 
حقوق ملت شریف ایران و حفظ عزت و کرامت کشور عزیزمان در همه تالش های دیپلماتیک بود؛ 
اما آنچه بیشتر از همه در بیانات برجسته تر می نمود توکل به خداوند متعال ، توجه به رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و جایگاه »مردم« به عنوان عمود دین و نقطه اتکای مسئوالن در مذاکرات و 
تعامالت بین المللی بود.مردم ما در برهه های مختلف نشان داده اند که هم قوت قلب و هم عامل 
اساسی در حفظ اقتدار نظام جمهوری اسالمی هستند و این کارنامه درخشان احساس مسئولیت 

و تعهد نسبت به حقوق آنها را دوچندان می کند.«
 

نایبرییسمجلسازلغویکبخشنامهدروزارتکار
خبرداد

نایب رییس مجلس شورای اسالمی در تشریح دیدار مجمع نمایندگان چند استان از جمله اردبیل 
با رییس جمهور، گفت: نمایندگان در این نشست درباره بخشنامه ای که وزارت کشور صادر و اعالم 
کرده که بیش از ۱۵ درصد از نیروهای غیر وزارت کشــور را نمی توان در این وزارتخانه به کارگیری 
کرد، دغدغه های خود را مطرح کردند.علی نیکزاد افزود:  بخشنامه وزارت کشور برای به کارگیری 
حداکثر ۱۵ درصد از افراد خارج از این وزارتخانه لغو شد.نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین 
در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این بخشنامه به این معنا بود که حداکثر تا ۱۵ درصد از خارج 
از وزارت کشور در پست های مختلف موجود در این وزارتخانه می توان به کارگیری کرد که رییس 
جمهور در این دیدار گفت صدور چنین بخشنامه ای اشتباه بوده و مالک و مبنای دولت سیزدهم، 
شایسته ساالری است.وی همچنین با اشاره به اظهارات رییسی در این جلسه بیان داشت: رییس 
جمهور معتقد اســت به کارگیری در هر نهاد، ارگان، سازمان، اســتانداری و یا وزارت کشور باید بر 
اساس مالک های شایسته ساالری و شایسته گزینی باشــد از این رو مقرر شد این بخشنامه با 

پیگیری رییس دفتر رییس جمهور، لغو شود.

کافه سیاست

بین الملل

وز عکس ر

»قلعهگردی«رییس
جمهوردراولینساعت
سفربهلرستان

در جریان یازدهمین سفر استانی رییس 
جمهور به اســتان لرستان، حجت االسالم 
سید ابراهیم رییسی صبح جمعه نوزدهم 
آذرماه از قلعه باســتانی »فلک االفالک« 
بازدید کرد.حجت االسالم رییسی در جریان 
این بازدیــد از تامین اعتبــارات الزم برای 
مرمت و اجرای طرح استحکام بخشی بنای 

تاریخی قلعه فلک االفالک خبر داد.

سخنگوی سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: 
طی ۲ سالی که از شهادت حاج قاسم می گذرد، همه 
مولفه های افول و فروپاشی آمریکایی ها و خروج 
آنها از منطقه غرب آســیا تحقق پیدا کرده اســت.

سردار رمضان شــریف در گلزار شهدای شهر کرمان 
افزود: بخشی از هدف حاج قاسم که فرار آمریکایی 
ها از افغانستان بود، اتفاق افتاده و اخراج آمریکایی 
ها از عراق نیــز در حال رخ دادن اســت.وی تاکید 
کرد:این اخراج و فرار با ذلــت و خواری رخ داده که 
ناشی از هراس از تلفات و ضایع شدن بیشتر است 
که استراتژی خودشان را پس از ۲۰ سال رها کردند 
و رفتند.سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تصریح کرد: امروز در نقطه بسیار حساسی ایستاده 
ایم و نگاه بسیاری از مسلمانان و آزادیخواهان دنیا و 
همه کسانی که از ظلم و جور صهیونیست ها در عذاب 

هســتند، به این نقطه الهام بخش است.وی ادامه 
داد: رفتار و میراث حاج قاســم کــه جبهه مقاومت 
است، امروز کار خود را با سرعت و توفنده ادامه می 
دهد.سردار شریف اظهار داشت: بزرگ ترین آرزوی 
حاج قاسم، کم کردن شر آمریکایی ها از منطقه بود، 
زیرا آنها اصلی ترین حامی صهیونیست ها هستند.

وی افزود: شما مطمئن باشــید آمریکایی ها که از 
این منطقه اخراج شــوند، رژیم صهیونیستی بدون 
پشتوانه خواهد بود و امت اسالمی به آرزوی دیرینه 
خود یعنی آزادی قبله اول مســلمین می رســند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد: 
قطعا یاران حاج قاسم در جبهه مقاومت عزم خود را 
برای تحقق پیش بینی حاج قاسم، نابودی اسراییل 
و آزادی قدس جزم تر کرده و مطمئنا این اتفاق رقم 
خواهد خورد.وی تصریح کرد: حاج قاســم با خدا 

معامله کرد و سرباز پاک باخته والیت و اهل بیت)ع( 
بود و خداونــد به او عزت داد؛ حاج قاســم به ملت 
ایران و امت اســالمی عزت داد.ســخنگوی سپاه 
ادامه داد: بچه های لشــکر ۴۱ ثارا... و مردم کرمان 
از این موهبت برخوردارند که امروز کرمان پایتخت 
مقاومت اســالمی و آبرو و عزت مســلمانان شده 
است.سردار شریف اظهار داشت: امیدواریم وظیفه 
میزبانی زائران حاج قاسم را به خوبی داشته باشیم 
و همراه همه مردم مسلمان بزرگداشت خوبی برای 

دومین سالگرد ایشان برگزار کنیم.

بزرگترینآرزوی»حاجقاسم«بهروایت
سخنگویسپاه

هشدار نماینده مجلس:

بایدمراقببودکهسفرهایاستانیدرحدشنیدهشدنمشکالتنباشد
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهور گفت: انجام این سفرها کاری قابل ستایش است و باعث می شود تا رییس 
جمهور و دیگر مسئوالن ارشد اجرایی کشور آشنایی بیشتری با مشکالت مردم داشته باشــند. صدیف بدری افزود: نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که 
مدیران ارشد و میانی کشور باید برنامه ریزی های دقیقی را برای حل مشکالت مطرح شده در جریان سفرهای استانی داشته باشند تا حالوت و شیرینی این سفرها 
دوچندان شود.نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: باید مراقب بود که سفرهای استانی در حد شنیده شدن مشکالت و روی زمین مانده کارها 
باقی نماند و موجبات یأس و ناامیدی مردم فراهم نشود.بدری خاطرنشان کرد: سفرهای استانی امید را در جامعه ایجاد کرده ؛اما باید مراقب باشیم که این امید با روی 
زمین ماندن کارها به یأس مبدل نشود.وی افزود: بزرگ ترین سرمایه کشور ما سرمایه اجتماعی و حمایت مردمی است و ما باید قدر این سرمایه و پشتوانه را بدانیم.
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

کنترل مصرف گاز در استان
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: با محدودیت گاز صنایع، مصرف این ســوخت در 
استان کنترل شده است، هیچ یک از صنایع در شــعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان از سوخت مازوت 
اســتفاده نمی کنند. در حال حاضر با محدودیت تامین گاز صنایع سیمان و فوالد، میزان مصرف 
گاز در استان اصفهان را کنترل کرده ایم. سیدمصطفی علوی با اشاره به اینکه اخیرا میزان مصرف 
گاز استان به شرایط نرمال بازگشــته و عددی معادل ۶۸ میلیون مترمکعب است، گفت: در حال 
حاضر سهم بخش خانگی از مصرف گاز حدود ۴۵ میلیون مترمکعب و سهم بخش صنعت حدود 

۲۴ میلیون مترمکعب است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: اگر محدودیت تامین گاز صنایع را اعمال نمی کردیم، 
اکنون با کاهش دمای هــوا، در تامین گاز بخش خانگی دچار مشــکل بودیم.وی افزود: در حال 
حاضر کاهش مصرف گاز اســتان به دلیل کنتــرل و محدودیت تامین گاز صنایــع فوالد و تمام 
کارخانجات سیمان است، به نحوی که مصرف گاز صنایع سیمان اصفهان به غیر از سیمان سفید 
نایین به صفر رسیده و مصرف گاز فوالدمبارکه به نصف و ذوب آهن به یک سوم نسبت به شرایط 
عادی خود رسیده است.علوی درباره آلودگی شــدید هوای اصفهان و نگرانی نسبت به استفاده 
نیروگاه ها از ســوخت مازوت، گفت: در حال حاضر گاز تمام نیروگاه هــای اصفهان به طور کامل 
تامین می شود.وی گفت: هیچ یک از صنایع در شــعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان از سوخت مازوت 
استفاده نمی کنند و اگر همانند صنایع ســیمان تامین سوخت گاز آن ها محدود شود، دیگر تولید 
نخواهند داشت.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در پاســخ به قطعی گاز اداراتی که مصرف 
باالی گاز دارند، اظهار کرد: به طور قطع با اداراتی که مصرف باالی گاز دارند، برخورد و گاز آن ها قطع 

می شود که البته بعد از التزام و تعهد دادن دوباره گاز آن ها وصل خواهد شد.
 

 مدیر روابط کار اداره کل تعاون استان خبر داد:

پرداخت 4۵1 میلیارد تومان تسهیالت جبران خسارت کرونا 
در اصفهان

مدیر روابــط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفــت: ۴۵۱ میلیارد تومان 
تسهیالت جبران خسارت از زمان شیوع کرونا به کسب و کارهای مشمول در استان پرداخت شده  
است.رضا برزوییان اظهار کرد: پس از شیوع کرونا و برای حمایت از کسب وکار های آسیب دیده، 
تسهیالتی به استان ها ابالغ شد که در مرحله اول سهم استان اصفهان سه هزار میلیارد تومان بود، 
اما درنهایت این رقم به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رســید که در حال پرداخت است.وی گفت: 
مبلغ تســهیالتی که در حال پرداخت به متقاضیان است به ازای هر نفر بیمه شده در فهرست بیمه 
آن ها، ۱۲ میلیون تومان سرانه بدون محدودیت خواهد بود.مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان بابیان اینکه ستاد ملی کرونا ۱۲ رسته را برای دریافت این تسهیالت در 
نظر گرفته است، گفت: مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی و هنری و رسانه ای، مراکز تفریحی، مراکز 
ورزشی، مراکز گردشگری، مراکز پذیرایی، شرکت های حمل ونقل مسافر برون شهری، آرایشگاه ها، 
قنادی و شیرینی فروشی ها، مراکز فروش انواع پوشــاک، نمایشگاه های تجاری و مراکز عرضه 
گل و گیاه زینتی شــامل این رسته ها می شــوند.وی گفت: برای دریافت این تسهیالت نیازی به 
مراجعه حضوری به اداره های اجرایی نیست و متقاضیان می توانند با ورود به سامانه»تسهیالت 
کرونا« ثبت درخواست کنند تا پس از بررسی و تایید، به بانک عامل معرفی شوند.برزوییان گفت: 
آخرین مهلتی که برای ثبت درخواست دریافت این تسهیالت در نظر گرفته شده پایان آذرماه است 
و متقاضیان می توانند وارد این سامانه شــده و ثبت نام کنند و بانک ها هم مهلت دارند تسهیالت 
متقاضیان را تا پایان بهمن ماه بپردازند.وی گفت: بازپرداخت این تسهیالت ۲۴ ماهه با سود ۱۲ 

درصد است و عمده بانک های عامل مجری این طرح هستند.

تیر خالص آیین نامه جدید تاسیس داروخانه بر پیکر داروسازی؛

 بازگشت به عقب

آیین نامه جدید تاسیس داروخانه، این روزها   طاهره شفیعی 
در حالی به تایید مسئوالن وزارت بهداشت 
رسیده که اشکاالت و ابهامات فراوانی دارد و عمال بازگشت به عقب و تیر 
خالصی بر پیکر نحیف داروسازی در کشور خواهد بود. بهزاد ذوالفقاری، 
نایب رییــس هیئت مدیره ســازمان نظام  پزشــکی اصفهان و اســتاد 
فارماکوگنوزی به تشریح اشــکاالت و ابهامات آیین نامه جدید تاسیس 
داروخانه پرداخت و اظهار کرد: نحوه اداره داروخانه ها بر اســاس قانونی 
مربوط به سال ۱۳۳۴ یعنی حدود ۷۰ سال قبل است. براساس این قانون، 
آیین نامه ای تدوین شده که طی سال های گذشته بارها تغییر کرده است، 
همچنین براساس این آیین نامه ها، ضوابطی ابالغ می شود که تعیین کننده 
تاسیس، اداره، مدیریت و مسائل مربوط به داروخانه هاست که با توجه به 
شرایط موجود ضرورت بازنگری در آیین نامه و ضوابط مذکور بر هیچ کس 
پوشیده نیست.وی با اشاره به تدوین و امضای آیین نامه جدید داروخانه ها 
در خردادماه امسال، گفت: ادعای تدوین کنندگان آیین نامه جدید این است 
که انحصار تاسیس داروخانه ها شکسته شود و بدین لحاظ آیین نامه جدید 
اقدام به حذف همه ضوابط و امتیازات قبلی برای  تاسیس داروخانه ها کرده 
اســت که نتیجه آن برای نظام ســالمت و ارائه خدمات دارویی می تواند 
دردسرآفرین باشــد.نایب رییس هیئت مدیره ســازمان نظام  پزشکی 
اصفهان با اشاره به اینکه حدود یک ماه قبل جلسه ای با مسئوالن وزارت 
بهداشت داشتیم و اشــکاالت این آیین نامه را با آن ها در میان گذاشتیم، 

گفت: متاسفانه فشــارهایی از بخش های مختلف وارد می شود تا به نام 
شکستن انحصار و بهبود فضای کسب وکار این آیین نامه اجرایی شود.

تضاد درونی و بیرونی آیین نامه جدید تاسیس داروخانه
وی بابیان اینکه آیین نامه کنونی نه تنها از تضاد اساسی با اسناد باالدستی 
رنج می برد، بلکه با قوانین موضوعه هم در تضاد است، افزود: حتی در خود 
آیین نامه مذکور و ضوابط ابالغی هم تضاد مفهومی و اجرایی و ابهام وجود 
دارد. ذوالفقاری با اشاره به اینکه هر آیین نامه ای براساس تعریف واضح 
از مشکل، در راستای تبیین چشم انداز و اهدافی در آینده نگارش می شود، 
تصریح کرد: به نظر می رسد محاســباتی در خصوص نتایج اجرای این 
آیین نامه وجود ندارد و یا اگر وجود دارد به  اشتباه رفته است، بر این اساس 
به نظر می رسد بازنگری آن حتما باید به نحوی انجام پذیرد که در راستای 
اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد.وی خاطرنشان 
کرد: اجرای این آیین نامه ســبب برهم خوردن تــوازن در توزیع نیروی 
انسانی، حاکمیت پول و سرمایه بیش  از پیش در عرصه توزیع دارو، ایجاد 
زنجیره های بزرگ توزیع دارو در سطح داروخانه های شهری و روستایی، 
دست اندازی مجدد غیر داروسازان به حریم داروخانه به ویژه در مناطق 
محروم و کمتر برخوردار خواهد بود که نتیجه نهایی آن می تواند حتی برای 
امنیت ملی کشور مخاطره آمیز باشــد، عالوه بر آنکه معیشت ده ها هزار 

نفر را برخالف اصل شرعی ال ضرر و ال ضرار مورد هجمه قرار خواهد داد.

تهدید خالی شدن مناطق کمتر برخوردار از داروسازان
این استاد فارماکوگنوزی در ادامه به بخشی از مشکالت آیین نامه جدید 
تاسیس داروخانه و ضوابط آن اشاره و تصریح کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۷  به 
توزیع عادالنه نیروی انسانی و حق دسترسی مناسب به خدمات دارویی 
اشاره  شده است که البته احتماال با خالی شدن مناطق کمتر برخوردار، هدف 
آن است که این عرصه براساس گفته برخی دست اندرکاران، به پلتفرم های 
غیرمجاز اینترنتی سپرده شود،  که این امر نشانه تناقض اساسی مقدمه 
و مؤخره آیین نامه، یا پنهان شدن پشت شعارهای خوب و یا نگارش هر 
بخش توسط افراد متفاوت است.نایب رییس هیئت مدیره سازمان نظام 
 پزشکی اصفهان  همچنین به حذف شــرط فاصله و حریم و تعداد مطب 
در این آیین نامه اشاره و خاطرنشان کرد: کمترین ضرر آن ایجاد تقاضای 
القایی و روابط نامطلوب بین حرف پزشــکی و آسیب به بیماران است که 

خالف سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است.

مسکوت ماندن مشکالت داروخانه ها
وی با بیان اینکه در این آیین نامه به ضوابط کار حرفه ای و نحوه رسیدگی 
به این مشکالت ورود نشده است، تاکید کرد: پس کجا باید در خصوص 
روابط ناسالم، اجاره پروانه، قاچاق دارو، تقاضای القایی و مانند آن اشاره 
شود؟ آیا در اداره داروخانه ها این مشکالت وجود ندارد؟ و نباید راهکار 
قانونی برای پیشگیری از این موارد اندیشیده شود؟ ذوالفقاری با بیان 
اینکه با ورود همکاران داروســاز جوان به عرصه اداره داروخانه مخالف 
نیستیم، خاطر نشان کرد: قطعا ورود بدون سازوکار و بدون هم اندیشی 
با صاحب نظران از تمامی گروه ها، برای همکاران جوان که تجربه کافی 
برای اداره داروخانه کســب نکرده اند، منجر به ایجاد مشکالت متعدد 
حقوقــی و اقتصادی برای این افراد خواهد شــد که ارتباط ناســالم با 
شرکای تجاری سرمایه دار برای اداره عرصه مالی داروخانه، کمترین آن 
خواهد بود.وی با یادآوری اینکه بسیاری از امتیازات با تعهد کتبی قابل 
کسب و بسیاری از آن ها به صورت گذرا قابل کسب است، اضافه کرد: پس 
از تاسیس داروخانه، لغو پروانه به  سادگی ممکن نیست، بنابراین عمال 
عالوه بر ایجاد نابسامانی در عرصه ارائه خدمات، کمیسیون ماده ۲۰ با 

حجم زیادی از پرونده های الینحل روبه رو خواهد شد.

به هم خوردن توازن توزیع داروخانه ها
این اســتاد دانشــگاه اضافه کرد: نقش حاکمیتی وزارت بهداشــت و 
کمیســیون های ماده ۲۰ به طورکلی نادیده گرفته  شده و عمال با وضع 
موجود آیین نامه، هیچ کاری برای ایجاد توازن توزیع داروخانه در مناطق 

مختلف یک شهر یا یک استان نمی توان انجام داد.

خبر روز

کرونا؛ متهم ردیف اول کاهش مصرف میوه در اصفهان
نایب رییس اتحادیه عمده فروشــان میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: اگر علت کاهش مصرف و 
تقاضای میوه را پایین آمدن قدرت خرید مردم بدانیم، نوعی مبالغه و توجیه است.محمد صادقی ریاحی 
اظهار کرد: با شــیوع کرونا و ممنوعیت رفت و آمدها، لغو شــدن مراســم های مذهبی و جشن های 
خانوادگی مانند عروسی و عزا، تقاضا و مصرف میوه هم به تبع آن، کم شده است.رییس اتحادیه عمده 
فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: قبل از شیوع کرونا، ما منتظر رسیدن آخر هفته و برگزاری 
مراســم های خانوادگی بودیم تا مردم جهت خرید میوه به میادین مراجعه کنند؛ هم اکنون به علت 

همه گیری ویروس کرونا و شرایط پیش آمده، مراجعات شهروندان به میادین کاهش یافته است.
 

مشکل ترافیک محور اصفهان_بهارستان حل می شود
معاون راهــداری اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان از حل مشــکل ترافیک 
محور اصفهان_بهارســتان خبر داد. فرزاد دادخواه گفت: محور اصفهان_بهارستان یا همان محور 
خلیج فارس، که یکی از مهم ترین محور های استان است، ترافیک های محلی و عبوری بسیاری را 
تجربه می کند.وی گفت: در راستای کنترل ترافیک، طرح ساماندهی محور اجرا شد و بر این اساس 
طرح کنترل خودرو ها و تاســیس کند رو ها در دستور کار اداره راهداری اســتان قرار گرفت.معاون 
راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: اولین زیرگذر غیر همسطح این محور 

در حال احداث است و حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
 

آغاز برداشت انار از باغ های بادرود
مدیر جهاد کشاورزی بخش بادرود نطنز گفت: میانگین برداشــت انار در منطقه بادرود، ۲۰ تن در 
هکتار است.علی مختاریان پور اظهار کرد:  فصل چیدن یاقوت های سرخ از باغ های شهر بادرود در 
شهرستان نطنز آغاز شده، میانگین برداشت انار در منطقه بادرود ۲۰ تن در هکتار است و در منطقه 
بادرود تاکنون ۱۷ رقم انار شناسایی شده که نژاد خاص و برتر این منطقه رقم نادری است.وی گفت: 
برداشت این میوه بهشتی از نیمه آذر شروع می شود،  انار نادری بادرود به عنوان یکی از پنج رقم برتر 
انار در کشور دارای ویژگی های خاصی از جمله قابلیت نگهداری بیش از ۶ ماه در انبار های معمولی 
است و به همین دلیل حتی در نوروز هم در بازار یافت می شود.مدیر جهاد کشاورزی بخش بادرود 
گفت: محصول انار عالوه بر عرضه در بازار داخلی کشور، به کشور های حاشیه خلیج فارس، آسیای 

میانه و بعضی از کشور های اروپایی نیز صادر می شود.
 

کاهش 2۵ درصدی کشت سیب زمینی در چادگان
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان چادگان اظهار داشــت: از هزار و ۷۰۰ هکتار زمین که زیر کشت 
سیب زمینی در شهرســتان چادگان رفته، ۶ نوع محصول اگریا، جلی، بامبا، اریندا، مارفانا، سانته 
و سوپر برداشت می شود. بختیار حاجتی  تصریح کرد: کاشــت، داشت و برداشت سیب زمینی در 
شهرستان با ماشین آالت مکانیزه و نیمه مکانیزه صورت می گیرد و به  طور متوسط از هر هکتار، ۳۵ 
تن محصول برداشت می شود.حاجتی گفت: پیش بینی می شود ۵۹ هزار تن سیب زمینی از مزارع 
شهرستان چادگان برداشت شود که محصول سیب زمینی تولیدشده در این شهرستان به استان های 
کشور صادر می شود.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چادگان، قیمت خرید محصول سیب زمینی 
از کشاورزان در بازار را هر کیلوگرم ۶ هزار تومان اعالم کرد و گفت: از حدود ۳۱ هزار هکتار زمین های 
کشاورزی چادگان در سال زراعی امسال حدود هزار و ۷۰۰ هکتار به کشت سیب زمینی اختصاص 
داشت که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است.وی بیان داشت: کشت سیب زمینی 
در شهرستان چادگان عالوه بر درآمدزایی برای کشاورزان، زمینه اشتغال ۶۰۰ کارگر در هر هکتار طی 

شش ماه و ۳۰۰۰ نفر را طی فصل برداشت این محصول فراهم می کند.

با مسئولان

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:کافه اقتصاد

کنترل قیمت مسکن در گرو افزایش عرضه آن است
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی درباره علل رشد بی رویه قیمت مســکن، اظهار کرد: کنترل قیمت ها باید در دست دولت باشد که 
متاسفانه دولت در برخی از عرصه ها به گرانی دامن می زند. برای مثال وقتی به قیمت محصوالت آهنی ۵۰۰ تومان اضافه می کنیم، دالل این افزایش قیمت را تا ۵ 
هزار تومان می رساند. یا وقتی زمینی را قصد داریم به تولید کننده تحویل دهیم، قیمت اولیه آن ۷۰ هزار تومان بوده و امسال قیمت آن را به ۱۲۰ هزار تومان می رسانیم 
و ۸۰ درصد به قیمت آن زمین افزوده ایم.حسین محمد صالحی افزود: مجلس و وزارت راه و شهرسازی به طور جدی بر اجرای طرح مسکن ملی تاکید دارند و از 
سرمایه گذاران بخش مسکن هم دعوت شده تا با کمک دولت عملیات ساخت مسکن سرعت بیشتری بگیرد تا جلوی حباب قیمت ها گرفته شود.نماینده مردم 
فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس با بیان اینکه باید جلوی داللی و واسطه گری افراد در حوزه مسکن گرفته شود، تصریح کرد: تا زمانی 
که عرضه نسبت به تقاضا بیشتر نباشد مشکل مســکن و افزایش قیمت آن به راحتی حل نخواهد شد. بنگاه مسکن روی عرضه و تقاضا می تواند مانور دهد و تا 

زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا نشود این وضعیت نابسامان در بخش مسکن ادامه خواهد داشت .

بازدید امام جمعه اصفهان 
از پروژه های عمرانی شهر 

جدید بهارستان
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده 
ولی فقیه و امــام جمعــه اصفهان عصر 
چهارشــنبه باحضور درگلزار شهدای گمنام 
وعطرافشانی قبورشهدای گمنام بهارستان 
،کلنگ پروژه مصالی این شــهر رابرزمین 
زد و درادامه از پروژه قطارشــهری و دفتر 
امور مساجد بازدیدو همچنین مسجد امام 

موسی کاظم )ع( را افتتاح کرد.

عکس روز

معاون امور عمرانی استانداری خبر داد:

پرداخت قسط اول خسارت به 
کشاورزان اصفهان تا پایان آذر

معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: 
قسط اول خسارت علی الحســاب به کشاورزان 
اســتان تا پایان آذر جاری پرداخت می شــود؛ 
اما هنوز مبلغ آن مشخص نشــده است.مهران 
زینلیان شامگاه پنجشنبه در دیدار با نمایندگان 
کشــاورزان اصفهان اظهــار داشــت: پرداخت 
خسارت به کشــاورزان در اســرع وقت یکی از 
بندهای مورد توافق بین کشاورزان و استانداری 
اصفهان بود که به همین منظور مقرر شد صنایع، 
بالغ بر یک هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان به علت 
جبران خســارت بــه کشــاورزان پرداخت کنند 
که با وجود برخی از کارشــکنی ها، توانســتیم 
بخش اعظمی از این هزینه را دریافت کنیم که تا 
 پایان ماه جاری قسط اول به حساب کشاورزان
 واریز می شود.معاون عمرانی استانداری اصفهان 
درباره اجــرای بند پنج مورد توافق کشــاورزان با 
اســتانداری اصفهان که در ارتبــاط با تخصیص 
پساب بهداشتی به کشاورزان با احداث ۲ تصفیه 
خانه در شــمال و جنوب اســت، با بیــان اینکه 
شرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای درباره 
جزییات و نحــوه جمع آوری آن بایــد به توافق 
برسند ، اعالم کرد: دو تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
این منظور تعیین شده اما باید تخصیص پساب 
به نحوی صورت گیرد که امنیت و بهداشت مردم 
به خطر نیفتد.وی خاطرنشــان کرد: بخشــی از 
پساب از قبل فروخته شده و باید روی پساب های 
باقی مانده برنامه ریزی کرد.زینلیان از تشکیل هر 
هفته یک کارگروه چهار جانبه با حضور نمایندگان 
جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، صنف کشاورزی 
و اســتانداری اصفهان خبــر داد و افزود: صنف 
کشــاورزان چهار نفر از نمایندگان خود را از غرب 
و شــرق معرفی کنند.وی یکــی از مصوبه های 
جلسه مذکور را شفاف سازی میزان آب در صنایع 
، آشامیدنی و غیر آشامیدنی از سوی آب منطقه 
ای به منظور اعتماد سازی و نحوه اجرای مصوبات 
۹ ماده ای با جزییات میزان پیشــروی تک تک 
بندهای آن دانست و ادامه داد: امید است موضوع 
ساماندهی رودخانه و مدیریت پساب در روزهای 
آینده با برگزاری جلســه های مکرر با نمایندگان 

صنف کشاورزی به جمع بندی برسد.

 اســتاندار اصفهان گفت:آورده زاینده رود در شرایط 
طبیعی، متعلق به کشاورزان و محیط زیست است؛ 
اما مدیریت نامناسب و تحمیل اضافه تخصیص  ها 
فراتر از آب موجود رودخانه، شرایط ناگواری به وجود 
آورده است. ســید رضا مرتضوی شامگاه پنجشنبه 
در نشســت هم اندیشــی با نمایندگان تشــکل ها، 
نشریات و هیئت های دانشجویی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی استان اصفهان، افزود: از اوایل دهه ۶۰ 
بارگذاری های جدیدی بیش از ظرفیت بر رودخانه و 

سد زاینده رود انجام شد این در حالی است که پس 
از اضافه شدن تونل دوم کوهرنگ و چشمه لنگان نیز 
تنها یک پنجم آب آشــامیدنی اصفهان و یزد تامین 
شد.اســتاندار اصفهان با بیان اینکه صنعت نیازمند 
۴۰ میلیون متر مکعب آب در ســال اســت، گفت: 
اصفهان یک استان صنعتی است و بخش عمده ای از 
مردم استان از صنعت ارتزاق می کنند اما فضا سازی 
رسانه ای بر میزان آب مصرفی صنعت به گونه ای است 
که گویا همه آب را در بخش صنعت مصرف می کند.

وی با بیان اینکه میزان فضا سازی رسانه ای برای آب 
انتقال یافته به یزد نیز بزرگنمایی می شــود، افزود: 
گروهی به دنبال هدف قرار دادن انسجام ملی و از بین 
بردن آن در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و 
بختیاری هستند.استاندار اصفهان با اشاره به کاهش 

حجم مخزن و کاهش نزوالت آسمانی، گفت: وزارت 
نیرودر دولت جدید سد را در شرایطی تحویل گرفت 
که طبق صورت جلسه خرداد ۱۴۰۰، وعده بازگشایی 
آب در آبان و آذر داده شده بود در حالی که موجودی 
آب مناسب نبود و کشاورزان تصور داشتند ۱۵ آبان آب 
در رودخانه جاری می شود.وی با بیان اینکه در زمان 
حاضر ســد زاینده رود ۱۷۵ میلیون متر مکعب آب 
دارد، افزود: کشت پاییزه کشــاورزان نیازمند جاری 
شــدن ۸۰ میلیون متر مکعب بود و از سوی دیگر ۶۰ 
میلیون متر مکعب آب سد قابل استفاده نیست، این 
بدان معناست که تنها ۳۵ میلیون متر مکعب باقی 
می ماند در حالی که هــر ماه ۳۲ میلیون متر مکعب 
آب آشامیدنی نیاز است و الزم است پشتوانه سه ماه 

استان در این بخش ذخیره باشد.

استاندار اصفهان:

زاینده رود در شرایط طبیعی، متعلق به کشاورزان و محیط زیست است

عکس: مهر



4شنبه 20 آذر 1400 / 06 جمادی االول 1443 / 11 دسامبر 2021 / شماره 3416

با شیوع بیماری کرونا مدارس و دانشگاه های تعطیل و آموزش به بستر 
فضای مجازی وارد شــد که در همان ابتدا باعث بروز مشکالتی برای 
برخی از دانش آموزان و دانشجویان به ویژه آن هایی شد که در مناطق 

دورافتاده و روستاها در حال تحصیل بودند.
روستاهای چهارمحال و بختیاری نیز از مشــکل نبود اینترنت در امان 
نبودند، در روستایی که حتی کالس درس مناسبی نداشت حاال دانش 
آموزان باید با گوشی هوشمند و اینترنت در سر کالس حاضر می شدند، 

امری محال و نشدنی.
نبود اینترنــت در برخی روســتاهای دورافتاده اســتان چهارمحال و 
بختیاری باعث کوچ و مهاجرت موقت برخی دانشجویان نیز شد، این 
دانشجویان مجبور شدند برای آنکه بتوانند بر سر کالس مجازی حاضر 
شوند و از آنجایی که محل سکونت شــان اینترنت مناسب نداشت، به 
شهرها آمده و با اجاره خانه از خدمات اینترنتی در شهرها استفاده کنند.
مسئوالن امر، نبود تجهیزات برای توســعه زیرساخت های اینترنت را 
دلیل اصلی برای نبود این مهم در روســتاهای دورافتاده چهارمحال و 

بختیاری عنوان می کردند. 
به طوری که مدیر ارتباطات ســیار اســتان چهارمحــال و بختیاری در 
تاریخ ســوم اســفند ماه ســال 1399 گفته بود: یکی از مشکالتی که 
برای رفع مشــکل اینترنت در دهستان شــلیل و دیگر روستاهایی که 
اینترنت ندارند با آن مواجه هستیم ،کمبود تجهیزات است و بسیاری 
از تجهیزات زیرســاختی جهت انتقال اینترنت از خارج از کشــور وارد 

می شود که این روزها با مشکالتی مواجه شده است.
محمدرضا کوهی گفت: تنها دهستان شلیل نیســت که با معضل نبود 
اینترنت مواجه است بلکه مناطق و روســتاهای دیگر در چهارمحال و 
بختیاری نیز این مشکل را دارند، روستاهای بسیاری در این استان با 

نبود اینترنت یا اختالل در آن مواجه هستند.

وی تاکید کــرد: منتظریم تا تجهیزات موردنیاز جهــت انتقال اینترنت 
در چهارمحال و بختیاری تامین شــود تا ســریعا نســبت به این مهم 

اقدام کنیم.
 اکنون خوشبختانه این مهم محقق شد و مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۶۸ درصد از روســتاهای 
استان دارای اینترنت هستند، خبرداد: روستاهای باالی ۲۰ خانوار که 
یا پوشش اینترنتی ضعیفی دارند و یا فاقد اینترنت هستند، در اولویت 

تامین اینترنت قرار گرفته اند.

مرتضی باللی با اشــاره به کمبودهای حــوزه اینترنت روســتایی در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: نبود تجهیزات نسل سه و نسل چهار 
 3G ۲ بهG برای ارتقای سایت هاســت، بدین صورت که ســایت های

تبدیل شوند.
وی افزود: کمبود اعتبارات موضوع دیگری بــوده که البته وزارتخانه از 
طریق مجلس در حــال پیگیری این موضوع اســت و مورد بعد بحث 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار که یا پوشــش اینترنتی ضعیفی دارند و یا 
فاقد اینترنت هســتند در اولویت تامین اینترنت قــرار گرفته اند که به 
شرط مهیا شدن تجهیزات و تخصیص اعتبار تا پایان سال 1۴۰1، تمامی 
روســتاهای با جمعیت باالتر از ۲۰ خانوار از این ســرویس برخوردار 

می شوند.
 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
روستاهای فاقد اینترنت در سطح اســتان، تصریح کرد: این روستاها 
کمتر از ۲۰ خانوار دارند و یــا از نعمت برق و جــاده هم چنان محروم 

مانده اند، مانند روستای زرک در دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ 
که برق و جاده ندارد و برای تامین سایت هزینه زیادی باید برای برق 

این روستا و یا روستاهای مشابه صرف شود.
باللی بــا بیان اینکــه اینترنت منطقه مشــایخ در شهرســتان اردل با 
اجرای فیبر حل شده است، یادآورشد: برخی از روستاهای شهرستان 
کوهرنگ و قســمتی از دهســتان دیناران شهرســتان اردل از لحاظ 
اینترنت بیشــترین مشکل را در سطح اســتان دارند و در حال حاضر 
برای تامین پهنای باند سایت ها، 3۰۰ کیلومتر فیبر نوری در روستاهای 
چهارمحال و بختیاری با اعتباری بالغ بر 33۰ میلیارد ریال اجرا شــده 

است.
وی در پایان با بیان اینکه ۶۸ درصد از روستاهای چهارمحال و بختیاری 
دارای اینترنت هســتند، ادامه داد: اینترنت این مناطق ســیار و ثابت 
اســت و برای دیگر روســتاها نیز به ترتیب اولویت و تامین تجهیزات 

برنامه ریزی صورت خواهد گرفت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید اجرایی شود
رییس دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد اظهار داشــت: رشته پرستاری یک رشــته تخصصی و 
عملکردی است و با وجود اینکه سال هاســت تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصویب شده، اما 
تاکنون به مرحله اجرا نرســیده است. مجید شــیرانی افزود: در حوزه قانون گذاری پرستاری دو 
نقص عمده وجود دارد که می طلبد برای بهبود وضعیت پرســتاران رفع این نواقص مطالبه شود. 
شیرانی اضافه کرد: یک مورد در خصوص وضعیت استخدامی پرستاران است به این ترتیب که در 
حوزه سالمت شایسته نیست کسانی که عملکرد مشابه دارند وضعیت استخدامی و دریافتی های 
متفاوت داشته باشند چرا که ممکن است بی انگیزگی ایجاد کند و صدمه آن متوجه سالمت مردم 
شود. وی اظهار داشــت: از همین رو می طلبد، تصمیم گیرندگان و مجریان درجه یک این مسئله 
را حل کنند و تبعیض در اســتخدام و دریافتی ها برطرف شود و اگر قرار است امتیازی داده شود، 

عادالنه باشد. 
شیرانی با تاکید بر ســختی کار پرستاران به ویژه در دوران شــیوع کرونا، بازنگری در به کارگیری 
نیروی انسانی در حوزه ســالمت را خواستار شــد. وی تصریح کرد: طی دو سال گذشته روز های 
سختی گذشت، 1۲ ساعت شیفت کاری با پوشــش نفس گیر و در محیطی که آلوده به ویروس 
کروناست ضایعات جسمی و روحی بسیاری برای پرســتاران به همراه داشت. شیرانی گفت: با 
این وجود اتفاقات خوبی در حوزه پرستاری رخ داد و عالوه بر اینکه پرستاران با مداخالت به موقع 
و مناسب خود در امر درمان سهیم شدند یک بار دیگر ارزش جامعه پرستاری و پزشکی مشخص 
شد و این جایگاه شأنیت دوباره گرفت.وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری دارای حدود سه هزار 

کادر پرستاری است که از این تعداد یک هزار و ۵۵۰ پرستار عضو نظام پرستاری هستند.
 

برگزاری آیین اختتامیه جشنواره شعر زاینده رود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: هیئت داوران از بین 1۸۰ اثر دریافتی 
به دبیرخانه سومین جشنواره شعر زاینده رود، شش اثر  را به عنوان آثار برتر معرفی کردند.ابراهیم 
شریفی افزود: بر اساس رای داوران، مریم بیاتی و پریسا جعفری به صورت مشترک مقام نخست 
این جشنواره را کســب کردند، لیال جعفری و ســارا چاهیان در جایگاه دوم قرار گرفتند و آثار آرزو 
علیدوستی و احمد رفیعی به عنوان سومی جشنواره شعر زاینده رود دست یافتند.شریفی در آیین 
اختتامیه جشنواره شعر زاینده رود با اشاره به اینکه تکمیل عملیات ساخت فرهنگسرای شهر سامان 
از اولویت های فرهنگی این شهرستان به شمار می رود، گفت: با پیگیری های انجام شده ۵۰ میلیارد 

ریال اعتبار به سر جمع اعتبارات اختصاص یافته به این طرح افزوده شد.
وی افزود: ظرفیت های فرهنگی و هنری فرصت مناسبی را برای بازگویی و انتقال مفاهیم فراهم 
کرده است و شاعران اســتان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از هنر و توان ادبی خود آثار خوبی 
را با محوریت آب تهیه کرده اند.کمال اکبریان، فرماندار شهرســتان سامان هم در این برنامه گفت: 
اولویت نخست این شهرستان مســائل فرهنگی و فراهم کردن زیرساخت های الزم است، چرا که 
ظرفیت های هنری و ادبی موجود در این شهرستان قابل توجه است و مردم در این باره مطالبه دارند.

 

بازگشت چهار زندانی جرائم غیرعمد به آغوش خانواده
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت میالد حضرت 
زینب )س( چهار زندانی جرائم غیرعمد به آغوش خانواده بازگشتند.حمیدرضا حیدری خاطرنشان 
کرد: میزان بدهی این زندانیان 9.۵ میلیاردریال بود که شش میلیارد ریال از بدهی گذشت شاکیان 
و یک میلیارد و ۶3۰ میلیون ریال نیز کمک بالعوض ســتاد دیه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نیز 

تسهیالت پرداخت شده است.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
9/117 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
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 تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 10366 - 1400/09/01 هيات ســوم خانم زهرا شريفی 
ولدانی به شناسنامه شماره 14 کدملي 1290006032 صادره اصفهان فرزند محمد 
علی در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 121/47 متر مربع از پالک شماره 
10 فرعی از 10  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالک رسمی سيد عبدالرسول هاشــمی دهچی طبق سند انتقالی 

38035 مورخ 1351/04/13 و 35121 مورخ 1350/01/12 دفتر 5 اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 10868 - 1400/09/11 هيات سوم آقای حيدر جعفری 
 ولدانی به شناســنامه شــماره 3 کدملي 1290108684 صادره اصفهان فرزند 
سيف اله در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 326/18 متر مربع از پالک 
شماره 460 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی شيخ محمد حسين و شيخ زين الدين نجفی 
و شيخ محمد حسين آقای نجفی زاده و شيخ علينقی نجف زاده طبق سند انتقالی 

32957 مورخ 1337/11/14 دفترخانه 20 اصفهان
رديف 3- راي شماره 10365 - 1400/09/01 هيات سوم خانم صديقه جعفری 
ولدانی به شناســنامه شــماره 37 کدملي 1290482047 صادره اصفهان فرزند 
عباس در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 229/13 متر مربع از پالک 
شماره 327 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی  اسماعيل زبردست طبق سند انتقالی 7675 

مورخ 133/10/18 دفتر 17 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05

م الف: 1236965  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/118 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
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 تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 

رديــف 1- راي شــماره 11007 - 1400/09/15 هيات اول  آقای ســيف اله 
 آقابابا نقنه به شناسنامه شــماره 29 کدملي 4650543274 صادره بروجن فرزند 
نعمت اله در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 137/78 متر مربع پالک 
شــماره 43 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت لطفعلی نصر اصفهانی از ســند 1363 مورخ 1323/10/2 دفترخانه 11 

اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05

م الف: 1236936  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/119 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  3561 14006030200700 مورخ  13 / 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 رحمت اله يزدانی گارماســه فرزند غالمرضا بشــماره شناسنامه 
36 وکدملی 1111376719 صــادره ازفالورجان در ششــدانگ يک باب خانه 
 به مســاحت 70 / 201 مترمربع پالک 405 اصلی واقع در گارماســه خريداری 
مع الواسطه از مالک رســمی آقای غالمرضا يزدانی گارماسه 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 انتشــار 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 قضايــی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05

م الف: 1236453 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء
9/120 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  
و اسناد عادی تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل 
محرز گرديده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشــند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
اسناد مالکيت صادر خواهد شــد. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست.

برابــر رای شــماره 140060302018000909 مورخ 1400/08/23 کالســه 
پرونده 13991144020260016001641 آقای حســن مومنی فرزند قنبرعلی 
به شــماره شناســنامه 72 و کدملی 1091970342 نســبت به ششدانگ يک 
باب خانه  به مســاحت 123/59 متر مربــع احداثی بر روی قســمتی از پالک 
28 اصلی واقع در بخــش 16 اصفهان حوزه ثبــت دولت آباد برخــوار قولنامه 
 عادی و به شــماره ســند 24060 مورخ 1399/05/26 دفترخانه 230 خورزوق

 به نام حسين کوچکی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/05

م الف: 1237510 ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

9/121 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضيان 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده توسط ارشــاد آگهي ميشود در صورتي که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند، مي 
توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
 صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت

 صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 13996030201500063 مورخ 1399/01/26 خانم عصمت 
ملکی ريزی فرزند حسن نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 141 متر 
 مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر  بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05 
م الف: 1237654  مصطفي شمسي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/122 نظر بــه اينکه خواهان    آقای منصور آب شــيرينی نــوش آبادی فرزند 
فرهاد با وکالت آقای اصغر قانع دادخواســتی به خواسته اعسار از پرداخت هزينه 
دادرســی در مرحله تجديد نظر نســبت به دادنامه 140009390008760018 
مورخ 1400/8/15 به طرفيــت آقايان و خانم ها 1 – مســعود کوهی 2 – علی 
زارع زاده نوش آبادی  3 – عباس نجفی زاده 4 – مهدی کوهی 5 – هانيه شيخ 
پور فينی 6 – زهرا شــيخ پور فينی 7 – علی شيخ پور فينی 8 – بنت الهدی شيخ 
پور فينی 9 – اسماعيل شــيخ پور فينی 10 – امير حسين کتابچی 11 – محمود 
کتابچی 12 – زهره علی نقی پور 13 – صغری اخوان فينی 14 – اشرف کريمی 
تجرگانی فينی 15 – اکرم چهار باغی 16 – مجيد مدرس نژاد 17 – علی نادری 
نيا 18 – علی اصغر نيک مهر 19 – حسين محبوبی 20 – احمد ازغ 21 – کمال 
خسروی 22 – عليرضا بيدار مغز 23 – امير عباس صنعتگر 24 – احسان عليان 
زادگان 25 – مجيد صدف 26 – اداره راهنمايی و رانندگی کاشان به دادگستری 
کاشان تقديم که پس از ارجاع به شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان به 
کالسه 0000990 ثبت و برای روز 1400/11/09 ساعت 10/30 وقت رسيدگی 

تعيين گرديده از آنجا که آقايان و خانم ها زهرا شــيخ پور فينی و هانيه شيخ پور 
فينی و بنت الهدی شــيخ پور فينی و زهره علی نقی پور و صغری اخوان فينی و 
اشــرف کريمی تجرگانی فينی و اکرم چهارباغی و امير عباس صنعتگر  مجهول 
المکان بوده اند  لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه 
دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبرده ميتواند تا قبل از جلسه رسيدگی جهت دريافت 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند . انتشار اين 
آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1236617  کريمی مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی کاشان   
تحدید حدود اختصاصی

9/123 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه باغچه  پالک ثبتی 0 فرعی از 
2182 اصلی واقع در  بخش 2 ثبت خوانسار به نام  آقای غالمرضا صرامی فرزند 
محمدرضا در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده 
است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز سه شــنبه مورخ 1400/10/14 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهــی در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
 مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشــار:1400/09/20

م الف: 1237006  امير حسين مومنی رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

9/124  شــماره نامه: 140085602033003612 -1400/09/15 چون تمامی 
ششدانگ دو قطعه زمين تقريبًا شش رجلی معروف حوری پالک شماره 37 فرعی 
از 41  اصلی واقع در ورگوران کشه جز بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام خانم معصومه کريم باغچه حسين و غيره در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1400/11/12  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد.تاريخ انتشار:1400/09/20  م الف:1237775  رحمت اله شاهدی 

سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

9/125 شماره نامه: 140085602022001064 - 1400/09/15 نظر به اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه به مســا حت 190 متر مربع شماره پالک 4249 فرعی از 
159-  اصلی که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داود پری بادی فرزند رضا در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/10/11  ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار:1400/09/20  م الف:1237763  رحمت اله شاهدی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بهره مندی ۶۸ درصدی روستاهای چهارمحال از نعمت اینترنت



شنبه 20 آذر 1400 / 06 جمادی االول 1443 / 11 دسامبر 2021 / شماره 3416
اعزام کاروان سالمت هالل احمر به محالت کم برخوردار

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان در خصوص اعزام کاروان های سالمت به نقاط محروم و 
کم برخوردار شهر اصفهان، گفت: این کاروان ها تبلور خدمت رسانی صادقانه و تالش خالصانه داوطلبان 
هالل احمر است که با پشتکار همواره در امر کمک به بیماران نیازمند و خانواده های بی بضاعت پیشتاز 
بوده و خدمات داوطلبانه را با اهداف بشردوســتانه و بدون هیچ گونه چشمداشــتی به هم نوعان و 
اقشار نیازمند جامعه ارائه می دهند.شهریار انصاری طادی اظهار کرد: به همت خانه هالل ملک شهر 
و هماهنگی صورت گرفته با شهرداری منطقه ۱۲ به مناسبت هفته داوطلب کاروان سالمت جمعیت 
هالل احمر اصفهان با هدف کمک به بیماران نیازمند و ارتقای ســطح سالمت خانواده ها به محالت 
محروم و کم برخوردار ناصرخسرو و امیرالمومنین ملک شــهر اعزام و در فرهنگسرای امیرالمومنین 
اســتقرار پیدا کرد.رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت: ۴۰۷ نفر از ســاکنان این 
منطقه از خدمات رایگان پزشکی و پیراپزشــکی این کاروان بهره مند شدند و ۱۰۱ نفر توسط پزشکان 
داوطلب، ویزیت رایگان شده و ۵۰ نفر نیز از خدمات دندانپزشکی استفاده کردند.وی گفت: ۱۶۰ نفر 
از بانوان به وسیله پزشکان متخصص زنان و کارشناسان مامایی این کاروان سالمت ویزیت شده و 
خدمات دریافت کردند و ۲۸ نفر از خدمات شنوایی سنجی بهرمند شدند همچنین از ۶۸ نفر به وسیله 

کارشناسان ارتوپدی فنی، تست صافی کف پا و انحراف ستون فقرات گرفته شده است.
 

 اهدای 600 سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش
 کمیته امداد در اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن سالروز میالد حضرت زینب 
کبری)س( و با تاکید بر ضرورت تقویت بنیان خانواده، اظهار داشت: مراسم توزیع ۶۰۰ سری جهیزیه بین 
نوعروسان نیازمند ان استان و مراسم رونمایی از QRکد کمک های مردمی و پرداخت صدقات، با حضور 
قائم مقام کمیته امداد کشور و برخی از مسئوالن و نیکوکاران استانی برگزار شد.کریم زارع با اشاره به اینکه 
کمیته امداد صیانت از خانواده را به عنوان رکن اصلی قرار داده و با ارائه جهیزیه به نیازمندان، برای شکل 
گیری خانواده سالم تالش می کند، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون طی دو مرحله بیش از هزار و 
۳۰۰ سری جهیزیه بین زوج های جوان نیازمند توزیع شده و در آستانه میالد حضرت زینب)س( با کمک 
خیران و مسئوالن استانی، ۶۰۰ سری جهیزیه شامل ۵ قلم کاالی اساسی از جمله )یخچال فریزر، اجاق 
گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون، جاروبرقی( به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد اهدا  شد.این مقام 
مسئول با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به صد هزار نیکوکار و شرکت های بزرگ خیر برای حمایت از 
نیازمندان با این نهاد همکاری دارند، گفت: این سری جهیزیه ها بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان بوده که در این راه، 
عالوه بر کمک های خیرخواهانه نیکوکاران، شرکت پاالیش نفت اصفهان و گروه توسعه و سرمایه گذاری 

انتخاب نیز در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود، با این نهاد همراهی داشته اند.
 

طالب اصفهانی؛ پیشگام در عرصه سالمت
معاون تهذیب حوزه استان اصفهان گفت: طالب اصفهانی، پیشگام و فعال در عرصه گسترش سالمت 
هستند.سید حسین مومنی اظهار کرد: اسفند سال ۱۳۹۸ قرارگاهی جهادی تشکیل شد که وظیفه 
ساماندهی طالب را در  استان به عهده داشت. طالب اصفهانی سهم بســزایی در کنترل و مدیریت 
بیماری کرونا داشتند. آنها در بیمارستان امین، عیسی بن  مریم، شریعتی، الزهرا و بیمارستان صحرایی 
شــهید صدوقی به صورت تمام وقت با کادر درمان همکاری می کردند.معاون تهذیب حوزه اســتان 
اصفهان گفت: جوابگویی به همراهان بیمار، گرفتن بسته های خوراکی برای بیماران، سنجش اکسیژن 
خون بیماران، کمک به نیرو های خدماتی و نظافتی بیمارستان، تهیه آب میوه و حتی دادن غذا به بیماران 
از جمله اقدامات گروه جهادی طالب بود.مومنی گفت: طرح ادیان یکی از طرح هایی بود که طالب به 
شبهات افراد پاسخ دادند.وی گفت: طرح دیگری با عنوان طرح هجرت توسط قرارگاه انجام شد که 

۲۰۰ هزار طلبه دوره های رصدی، پودمانی و تربیت مربی رسانه ای آموزش دیدند.

 در طلب بارش رحمت الهی بر زمین تشنه اصفهان، نماز باران اقامه شد؛

از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان

نصف جهان حدود یک دهه اســت که گریبان گیر خشکسالی است و 
مردم آن کهن دیار و به ویژه کشاورزان رنجوری که رزق خود را از آسمان 
طلب می کنند، همواره چشــم بدان دوخته اند؛ امســال اما شرایط به 
گونه ای دیگر رقم خورده است و خشکسالی ادامه دار و شرایط بحرانی 
زاینده رود این موضــوع را القا می کند که فصل دلتنگی باران اســت و 

نماز باران باید!
مردم کهن دیار اصفهــان که تعبد آنان زبانزد اســت، از اقامه نماز باران 
و لطف پروردگار خاطرات خوشــی دارند؛ جــوان اصفهانی می گوید: 
این روزها مادرم بعد هر اذانی برای کوچه های خشــک شهر نماز باران 
می خواند و کشاورزی با دستان پینه بسته خود با تسبیح قدیمی  که در 
دستش دارد و سوغات مشهدالرضاست، با چشمانی اشکبار از پرودگار 

تقاضای باران می کند.
جمعه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۶ بود که در آســتان مبارک امامزاده زینب بنت 
موســی بن جعفر)ع( اصفهان، نماز باران به امامــت آیت ا...مهدوی، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت 
اصفهان اقامه شد؛ در آن مراســم که با حضور پرشــور مردم اصفهان 
برگزار شــده بود، نزول رحمت الهی و آمدن باران در اصفهان از خدای 

متعال تمنا شد.در آن سال و تا پیش از اقامه نماز باران، بارش باران در 
سال زراعی جاری در اصفهان تنها ۴.۶ میلی متر بود که نسبت به سال 
گذشته منفی ۳۳ میلی متر کاهش داشت، مردم شهر شهیدان به نماز 
می ایستند دست بر دعا بر می دارند و خداوند هم تفضل می کند بر این 
مردم سراسر مهربانی و بزرگوار.اینک اما، چشم همه مردم و مسئوالن 
و کشــاورزان و همه و همه در  اصفهان فقط به رحمت خداســت و چه 
چیز بهتر از نماز باران! فصل دلتنگی باران است و مردمی که در اندیشه 
باران هستند. جمعه ۱۹ آذرماه اصفهانی ها در جوار قبور مطهر شهدایی 
که آبروی این شــهر هستند، بار دیگر دســتان خود را به سوی آسمان 
دراز کردند تا همنوا باهم ندای استغاثه را سردهند به امید کرم و لطف 
حضرت محبوب.همزمان با والدت حضرت زینب کبری)س( و توصیه 
آیت ا... ناصری نماز باران به امامت آیت ا... سیدابوالحســن مهدوی 

،امام جمعه موقت  دیروز  در گلستان شهدا اقامه شد.
مردم اصفهــان برای نزول رحمت الهــی، نماز باران را بــه امید بارش 
آسمان بر زمین تشــنه اصفهان اقامه کردند؛ این نماز در دو رکعت و در 
رکعت اول پنج قنوت و رکعت دوم  چهار قنوت دارد و بهتر اســت که با 
جماعت  خوانده شود.اســتان اصفهان در بحرانی ترین دوران کاهش 

منابع آبی خود، مدت هاست که دچار معضالتی جدی همچون خشکی 
زاینده رود، متوقف شدن فعالیت های کشاورزی، کمبود آب آشامیدنی، 
فرونشســت زمین، تخریب آثار تاریخی، خشــکی تاالب گاوخونی و 

انتشار ریزگرد شده است.
بنابر روایات تاریخی و احادیث، پیامبران گذشته، پیامبر اکرم )ص( و 
ائمه اطهار )ع( به این سنت عمل می کرده اند و دعایی به همین نام در 
صحیفه سجادیه هم موجود است.نماز باران آیت ا...سید محمد تقی 
خوانساری )ره( از معروف ترین نماز های باران در تاریخ معاصر است 
که در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی اول در بیابان های اطراف قم 
خوانده شد و باران بسیاری بارید.کیفیت نماز باران مانند نماز عید فطر 
دو رکعتی و مستحب اســت که به صورت جماعت خوانده شود.در دو 
رکعت این نماز، حمد و سوره به صورت بلند، در رکعت اول پنج قنوت و 
در رکعت دوم چهار قنوت خوانده می شود.در این قنوت ها، می توان هر 
دعایی را خواند، ولی بهتر اســت که دعا هایی برای طلب باران همراه با 
صلوات خوانده شود.مستحب است که نمازگزاران سه روز پیش از اقامه 
نماز باران روزه بگیرند و پس از آن این نماز را پابرهنه همراه با پیران و 

کودکان در زیر آسمان بخوانند.

جمعه ۱۹ آذرماه اصفهانی ها در جوار قبور مطهر شهدایی 
که آبروی این شهر هستند، بار دیگر دستان خود را به 
سوی آسمان دراز کردند تا همنوا باهم ندای استغاثه را 

سردهند به امید کرم و لطف حضرت محبوب

با مسئولان جامعه

آیین تجلیل از 
پرستاران در نجف آباد

بــا فرارســیدن روز والدت حضرت 
زینب)س( و روز پرســتار، مراسم 
تجلیــل از پرســتاران و مدافعــان 
ســالمت بــا حضــور مدیریــت 
شــهری شــهرداری نجف آبــاد در 
بیمارســتان های فاطمــه الزهــرا 
)س( و شهید محمد منتظری این 

شهرستان برگزار شد.

قطع سامانه »سپهتن« اتوبوسرانی برون شهری اصفهان
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان در کمیسیون ایمنی راه های استان در سالن 
جلسات اســتانداری اصفهان، با بیان اینکه قطع ســامانه ســپهتن یکی از دالیل اصلی افزایش 
تصادف های اتوبوس ها طی ۲ ماهه گذشته محسوب می شود، گفت: این سامانه از ۲ ماه گذشته به 
صورت کامل قطع شــده  و پلیس در این مدت هیچ ابزاری برای کنترل اتوبوس ها در اختیار ندارد. 
سرهنگ اصغر زارع افزود: ۲ عامل برای کنترل تخلفات رانندگی وجود دارد که یکی از آن ها قانون و 
دیگری ابزار های در اختیار است که بدون این امکانات، کنترل همه رانندگان توسط پلیس امری غیر 
منطقی و غیر ممکن است.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به حضور 
نماینده دادستان در جلســه اخیر و لزوم توجه به این مسئله، گفت: جان مردم ارزشمند است و به 
عنوان رییس پلیس راه، مدعی در استان اصفهان هستیم و انتظار داریم که قانون در این زمینه اقدام 
الزم را انجام دهد.سرهنگ زارع گفت: هر گونه قصوری در این زمینه که متوجه پلیس راه است، پذیرا 
هستیم.وی با اشاره به سخنان رانندگان اتوبوس و خودرو های سنگین، گفت: عبور این خودرو ها از 
باند سوم آزادراه ها ممنوع است، اما به دلیل خرابی آسفالت در باند های اول و دوم، جریمه عبور از 

این باند را به جان می خرند تا خسارتی به خودروی آن ها وارد نشود.
 

رشد 4۸ درصدی پرداخت صدقه در اردستان
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( اردستان در مراســم رونمایی از طرح آسان پرداخت صدقه 
با استفاده از کد )کیوآر( در کمیته امداد اردســتان، اظهار کرد: در سطح شهرستان اردستان ۶۴۰۰ 
صندوق صدقــه وجود دارد که ۲۰۰ صنــدوق آن در معابر جانمایی شــده اســت و ۶۲۰۰ در منزل و 
مغازه های شــهروندان وجود دارد.ابوالقاســم صادقی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از شهروندان 
شهرستان اردستان دارای صندوق صدقات هستند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون پرداختی 
صندوق صدقات بیش از سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته صدقات 
حدود ۴۸ درصد رشد داشته اســت. رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( اردستان، تصریح کرد: 
طرح جمع آوری کمک های مردم خیر از اقدامات گذشته کمیته امداد تاکنون بوده است و با توجه 
به پیشرفت زمان و به منظور سهل تر شــدن دریافت کمک ها و افزایش سرعت دریافت کمک های 
خیران که روند رســیدگی و خدمت به نیازمندان را سرعت می بخشد، روش »کیوآر« طراحی شده 
که با توجه به زیرساخت های کمیته امداد انجام شده است.صادقی با بیان اینکه تسریع در کمک 
رسانی به نیازمندان، صرفه جویی در هزینه ها، حفاظت از پول ملی، جلوگیری از سرقت و عدم مراجعه 
حضوری به درب منازل و صندوق ها در سطح شهر از ویژگی های این طرح است، گفت: بر این اساس 
هر مشترک صندوق صدقات می تواند با داشتن کد کیوآر اختصاصی خود و با استفاده از گوشی تلفن 

همراه به آسانی صدقه پرداخت کند.
 

کشف الشه سه رأس کل وحشی و بزغاله
الشه سه رأس کل وحشي و بزغاله و ادوات شکار در منطقه حفاظت شده قمصر و برزك در استان 
اصفهان كشف شــد.رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشــان گفت: با گزارش همیاران محلی، 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان در منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک سریعا به 
محل تخلف اعزام شدند و با تعقیب و گریز شکارچیان متخلف، موفق شدند یک قبضه اسلحه گلوله 
زنی برنوی کوتاه و دو عدد کوله پشتی حاوی الشه دو رأس کل وحشی و یک رأس بزغاله به همراه 
سایر ادوات شکار را کشف و ضبط کنند .الهیار دولتخواه افزود: متخلفان با استفاده از تاریکی شب و 
آشنایی کامل با محل، فرار کردند؛ ولی با توجه به شناسایی آنها، پرونده برای سیر مراحل قانونی به 
مراجع ذی ربط ارجاع داده شد.منطقه حفاظت شده قمصر و برزک، به محدوده ای ۶۰ هزار هکتاری 
از محیط زیست شهرستان کاشــان اتالق می شود که به لحاظ تنوع زیســتی، جانوری و گیاهی از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.

وز عکس ر

خبر روزخبر خوان

شناسایی نخبگان با مهارت 
در مسابقه ملی مهارت

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، 
نحوه برگزاری مسابقه ملی مهارت را تشریح کرد.

آرش اخوان گفت: سیاست ها در گذشته این گونه 
بود که مســابقات به طور متمرکز و هم زمان در 
یک شهر برگزار می شد؛اما در این دوره، شهر های 
مختلفی کــه اعالم آمادگی کردنــد و با توجه به 
ظرفیت هایی که وجود دارد، مسابقات رشته های 
مختلــف در آن شــهر ها برگزار می شــود.وی 
درباره رشته های مختلف این مسابقات گفت: 
مســابقات مهارت فنی و حرفه ای در رشته های 
مربوط به صنایع چوب، تاسیســات الکتریکی، 

طراحی فضای سبز و گل آرایی برگزار می شوند.
اخوان گفت: رشــته های صنایع چوب شــامل 
درودگری، کابینت ســازی و نجاری هستند که 
در شــهر اصفهان از ۲۷ آذرماه شروع می شود.

وی در رابطه با علت برگزاری برخی از رشته های 
این مسابقات در شهر گلپایگان گفت: مسابقات 
رشــته تاسیســات الکتریکی به دلیــل اعالم 
آمادگی از جانب بانــی ملی در گلپایــگان و با 
مشارکت دانشگاه فنی و حرفه ای، در این شهر 
از هجدهم تا بیســت و ســوم ماه آینده برگزار 
خواهد شــد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان گفت: طراحی فضای سبز و گل 
آرایی نیز به دلیل اعالم آمادگــی از طرف بانی، 
شهرداری و شــرکت عمرانی فوالدشهر در این 
شــهر برگزار می شــود.مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان اصفهان با اطمینان از توانایی 
برگزیدگان مســابقات مهارتــی گفت: نخبگان 
مهارتی که در این مسابقات برگزیده خواهند شد، 
بدون شک از ماهرترین افراد هستند و بانی ها و 
شرکت ها در برخی رشته ها، قول استخدام افراد 
برگزیده را داده اند. الزم به ذکر اســت منتخبان 
این مســابقات در اردو ها و مســابقات جهانی 
شرکت خواهند کرد.اخوان ذکر نکته ای را درباره 
شرکت در دوره های مهارت آموزی الزم دانست 
و گفت: شهروندان توجه داشته باشند که مراکز 
و آموزشــگاه های معتبر دارای تابلــوی فنی و 
حرفه ای هستند و افرادی که در دوره های برگزار 
شده توسط این مراکز شرکت می کنند ابتدا در 
قرارداد کارآموزی که بسته می شود، تمایل خود 

به دریافت گواهینامه را اعالم می کنند.

شوق مهارت؛ فرصتی برای ابتدایی ها
طرح »شوق مهارت« فرصتی برای شکوفایی دانش آموزان ابتدایی اســت. معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: باتوجه به 
رشد فناوری  و شیوع ویروس کرونا حضور کودکان در رسانه ها پررنگ تر شده که این موضوع، طرحی را می طلبید که سواد دیجیتال و رسانه ای دانش آموزان ارتقا 
پیدا کند و آنها بتوانند در این زمینه از حقوق شان دفاع کنند. لیال سادات ابطحی گفت: شوق مهارت طرحی با هدف ایجاد فرصت برای دانش آموزان در زمینه های 
ادبی، علمی و هنری است که دانش آموزان شش پایه ابتدایی و پیش دبستانی ها می توانند ثبت نام و در آن شرکت کنند.معاون آموزشی ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: این طرح با مدیریت استان لرستان به صورت کشوری در حال برگزاری اســت و  طبق گزارش این استان ۳۶۲۸ اثر از کل کشور 
ارسال شده که به تمامی افراد لوح سپاس داده شــد و ۱۸۰ اثر مورد تقدیر ویژه قرار گرفتند که ۵۰  دانش آموز اصفهانی لوح سپاس دریافت کرده و سه نفر با رتبه 
ویژه توانستند هدیه دریافت کنند.ابطحی گفت: رشته های بخش نوشتاری شامل خاطره، نویسندگی و انشای کروناست. بخش هنری نیز اریگامی، سفالگری، 
خوشنویسی و زیبانویسی را در برمی گیرد. محور سواد دیجیتال هم طراحی برنامه های آموزشی ساده است.وی گفت: این طرح حدود سه سال است که اجرایی 

شده و نظر به آن است که سال های آینده این موضوع را ادامه دهیم.

نماينده ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار مسئوالن 
و نخبگان بسیج دانشجویی استان اصفهان با تبریک 
روز دانشجو اظهار کرد: خداوند به ما اجازه نمی دهد که 
زیر سلطه اســتکبار قرار بگیریم و هرگز به کافر اجازه 
نمی دهد بر مسلمان مسلط شود.آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نــژاد با بیــان اینکه نفی ســلطه به معنای 
قطع ارتباط تجاری و دیپلماسی نیست، گفت: سلطه 
یعنی اینکه برخی کشورها حتی اجازه کارهای خود را 
هم باید از کشورهای اســتکباری مثل آمریکا بگیرند 

و خودشــان نمی توانند اقدامی انجام دهند.آیت ا...
طباطبایی نژاد افزود: باید نیاز اقشــار مختلف جامعه 
همچون معلوالن متناسب با وضعیت و جایگاهی که 
دارند در جامعه تامین شود .امام جمعه اصفهان گفت: 
من در اکثر جلسات مربوط به آب شرکت کردم و از زمان 
نمایندگی مجالس پیگیر مسائل مرتبط با آب اصفهان 
بودم؛ اما برخی پروژه های انتقال آب با تعلل دولت ها و 
استانداران به سرانجام نرسید.وی با بیان اینکه آب جزو 
انفال است، افزود: مدیریت انفال با دولت است و باید 
بر اساس عدالت این آب توزیع شود و همه به میزان نیاز 
از آن بهره ببرند.آیت ا... طباطبایی نژاد با تاکید بر تسریع 
در اجرای پروژه های انتقال آب به اصفهان تصریح کرد: 
پروژه های مرتبط با آب باید کامال کارشناسی و دقیق 

باشــد و تمام جنبه های آن در نظر گرفته شــود.امام 
جمعه اصفهان گفت: میزان نیاز آب شرب اصفهان ۱۱.۵ 
متر مکعب است که تمام اســتان اصفهان را پوشش 
می دهد و نسبت به قبل از انقالب یکی از پیشرفت ها 
در حوزه آب بوده اســت.وی افــزود: دغدغه همه ما 
حل مشکل آب است و البته شــرایط اقلیمی و آب و 
هوایی هم به تشــدید بحران آب کمک کرده و بسیج 
دانشجویی وظیفه دارد در این زمينه و زمینه هاي ديگر 
روشنگری کند.در ابتدای این نشست، مسئول ناحیه 
بسیج دانشجویی استان اصفهان با اشاره به تهیه نظام 
مسائل استان توسط بسیج دانشجویی گفت: ماموریت 
بسیج دانشجویی نقش آفرینی در عرصه هایی است 

که انقالب نیاز دارد و تمرکز بر مسائل تخصصی است.

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار با نخبگان بسیج دانشجویی مطرح کرد:

روشنگری مسائل مهم جامعه، مهم ترین وظیفه بسیج دانشجویی
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آلن شیرر: 

انتخاب من »صالح« است
ستاره سابق نیوکاسل گفت:» محمد صالح یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر دنیای فوتبال است. 
او بهترین گلزن و بهترین بازیکن در ماه های اخیر بوده اســت. صالح هر هفته و هر سال جادویش 

را به همه نشــان می دهد.« آلن شــیرر 
اضافه کرد:» بسیاری از فوتبال دوستان و 
کارشناسان عالقه بیش از حدی به لیونل 
مسی و کریســتیانو رونالدو دارند که با 
توجه به سلطه آنها در دوران فوتبال مدرن 
قابل درک است اما اگر من حق انتخاب 
فقط یک بازیکن برای تیمم را داشــتم، 
قطعا صالح را انتخاب می کردم.«او ادامه 
داد:» صالح در حال ثبت استانداردهای 
جدید اســت. من درک می کنم که او در 

تیمی عالی بازی می کند و بازیکنان درخشانی اطرافش را گرفته اند؛ اما او نیز به نظر سریع، پر انرژی و 
سرحال می رسد. هیچ شکی ندارم که صالح در 29 سالگی در دوران اوج است و بهترین لحظات زندگی 

حرفه ای خود را پشت سر می گذارد.«

منچسترسیتی، جانشین »گواردیوال« را هم انتخاب کرده است
 باشگاه منچسترسیتی بهترین جانشین برای پپ گواردیوال را برای زمانی که سرمربی کاتاالن تصمیم 
به پایان ماجراجویی اش در لیگ جزیره بگیرد، انتخاب کرده اســت.اریک تن هاگ ،سرمربی فعلی 
آژاکس گزینه مورد عالقه سیتی برای جانشینی گواردیوالست.عملکرد فوق العاده تن هاگ مورد توجه 
سران سیتی قرار گرفته و پیروزی ها و موفقیت های تیم این سرمربی در این فصل از لیگ قهرمانان 
توجه مالکان اتحاد را به خود جلب کرده است.تلگراف تاریخ احتمالی پیوستن تن هاگ به سیتی را در 
تابستان 2۰2۳ پیش بینی کرده که در آن زمان قرارداد گواردیوال با این تیم به اتمام می رسد.این سرمربی 

هلندی مورد عالقه پاری سن ژرمن و نیوکاسل نیز هست؛ تاتنهام هم به او توجه می کند.

آقای گل فعلی لیگ قهرمانان در لیست خرید بارسلونا
بارسلونا چهارشنبه شب با شکست برابر بایرن مونیخ به شکل ناباورانه ای از لیگ قهرمانان اروپا حذف 
شد. تیم ژاوی هرناندز فقط به برد مقابل بایرن احتیاج داشت؛ اما آنها با نتیجه ۳-۰ کار را واگذار کردند تا 
با توجه به پیروزی بنفیکا برابر دیناموکیف در بازی همزمان، این بلوگرانا باشد که از چمپیونزلیگ حذف 
شده و راهی لیگ اروپا شود.بارسلونا در اللیگا نیز وضعیت خوبی را تجربه نمی کند و از تیم های مدعی 
فاصله گرفته است. همه این مسائل باعث شــده که گمانه زنی های زیادی درباره تقویت این تیم در 
پنجره های نقل و انتقاالتی پیش رو شنیده شود. از طرفی به نظر می رسد که یکی از مهم ترین معضالت 
کنونی تیم ژاوی، مسئله گلزنی اســت و قطعا او باید چاره ای برای این مشکل بیندیشند.مهاجمان 
کنونی بارسلونا از کیفیت مورد نظر این باشگاه فاصله دارند. در حالی که به نظر می رسد سرخیو آگوئرو 
هم که در تابستان جذب شد در آستانه خداحافظی از فوتبال قرار گرفته است. همه این مسائل باعث 
شده که بارسا شرایط جذب یک مهاجم خوب در ژانویه یا تابستان آینده را مورد بررسی قرار دهد.پیش 
از این گفته شد که ارلینگ هالند یکی از گزینه های باشگاه بارسلونا برای تقویت خط حمله محسوب 
می شود اما قیمت باال و مشتریان زیاد این بازیکن کار را برای آمدن او به نوکمپ دشوار می کند. در همین 
راستا برخی منابع مدعی شده اند که مهاجم ساحل عاجی آژاکس یعنی سباستین آلر در لیست خرید 
بارسلونا قرار گرفته اســت. بازیکنی که در حال حاضر با 1۰ گل زده آقای گل این فصل لیگ قهرمانان 

محسوب می شود و همین درخشش باعث شده که نگاه بارسلونا به سمتش جلب شود.

روز خوب شاگردان »محرم« در نقش جهان؛

همانسپاهانیکهمیخواهیم

شکست سنگین طالیی پوشان نصف جهان   سمیه مصور
مقابل تیم گل گهر سیرجان در هفته هشتم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور موجب شــد تا ســیل عظیمی از 
واکنش ها روانه این تیم شود؛ تیمی که سودای قهرمانی در این دوره از 
رقابت ها دارد . شــاگردان محرم نوید کیا در دیدار بــا تیم صنعت نفت 
آبادان با ارائه یک عملکرد ایده آل نشان دادند آنها همچنان در پی کسب 

قهرمانی در این دوره از رقابت ها هستند.
 تیم سپاهان با به جای گذاشــتن یک آمار  نسبتا قابل قبول طی هفت 
هفته نخســت، صدر جدول را از آن خود کرده بود؛ اما در هفته هشتم با 
یک نتیجه عجیب مغلوب گل گهر شد. شاگردان نویدکیا در شرایطی که 
طی هفت بازی، یک گل خورده بودند در برابر شاگردان قلعه نویی چهار 
گل خوردند تا یک شکســت سنگین را متحمل شــده و صدر را تحویل 

سیرجانی ها دهند.
سپاهانی ها  روز پنجشنبه با تمام قوا و انگیزه خود برای جبران شکست 
هفته گذشــته مقابل صنعت نفت بــه میدان رفتند. ایــن دیدار که در 
چارچوب هفته نهم لیگ برتر از ساعت 16 در ورزشگاه نقش جهان برگزار 
شد، در نهایت با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید؛ نتیجه ای که به هیچ 

عنوان نشان دهنده روز توفانی شاگردان محرم نبود.

سپاهانی ها از همان شروع بازی حمالت بی امان خود را به روی دروازه 
نفت را آغاز کردند و به سبک های مختلف در پی رسیدن به گل بودند. آنها 
دو بار از روی ضربه آزاد دروازه نفت را به سختی تهدید کردند که گوهری، 
ناجی تیمش بود. سپاهانی ها در جریان بازی و از زمین و هوا حمالت 
خود را ادامه دادند تا اینکه در دقیقه 24 با حرکت انفرادی زیبای یاسین 

سلمانی به گل اول رسیدند.
میزبان بعد از رسیدن به گل اول، عقب نکشید و با همان فرمان حمالتش 
را ادامه داد؛ حمالتی که تا لحظه به صدا در آمدن ســوت پایان بازی در 
نیمه اول ادامه داشت و باعث ســردرگمی و اشتباهات مکرر مدافعان 
تیم نفت شــده بود. علیرضا منصوریان برای اینکه تیمش با شکستی 
سنگین اصفهان را ترک نکند با تغییرات زودهنگام در شروع نیمه دوم 

کار را ادامه داد.
تعویض هــای علیمنصور امــا تاثیری در مهــار توفان زرد نداشــت و 
سپاهانی ها در نیمه دوم شدت حمالت خود را بیشتر کردند. این قطعا 
مخوف ترین سپاهان لیگ بیســت و یکم بود که در 45 دقیقه دوم دو 
بار توسط احمدزاده و سلمانی تیر دروازه نفت را به لرزه در آورد و چندین 
موقعیت خوب دیگر هم داشــت که با درخشــش گوهری، دروازه بان 

حریف به گل تبدیل نشد. 

سرمربی سپاهان پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل صنعت نفت 
آبادان، اظهار کرد: بازی خیلی خوبی برای ما بود اما اگر نتوانیم به موقع 
دروازه حریف را باز کنیم، دقایق آخر باید کمی استرس داشته باشیم. 
مقداری از این استرس هم طبیعی است چون فشار زیاد بازی هاست 
که بیش از حد به بازیکنان می آید. همیشه بحث این است که این تیم 
باید قهرمان شود و این باعث می شــود استرس بازیکنان بیشتر شود. 
من با این موضوع مخالف هســتم و می خواهم به هواداران، مسئوالن 
باشگاه  و کسانی که فشار را روی بازیکنان می گذارند بگویم اول باید به 
ثبات برسیم. محرم نویدکیا ادامه داد: من دلم می خواهد تیمم هجومی 
بازی کند و همیشه به این شکل باشم. مخالف این هستم که در بیرون 
از خانه دفاعی بازی کنم و بازی ها را با تساوی بدون گل تمام کنم. این 
کار را انجام نمی دهم و بارها هم این مسئله را به باشگاه گفتم. نه دنبال 
پول و نه دنبال شهرت هستم، می خواهم کارم را انجام دهم و از باختن 
نمی ترسم. دلم می خواهم بازیکنانم کار هجومی انجام دهند و مخالف 
صد درصد تساوی بدون گل هســتم. اگر فکر می کنند کسی بهتر از من 
این تیم را اداره می کند، با کمال میل می پذیرم اما تا وقتی من باشــم 
سعی می کنم تیمم را به ثبات برسانم. چه یک سال و چه ده سال باشم 

این عقیده را دارم.

کاپیتان تیم ملی کاراته در خصوص عدم حضور تیم 
ملی کاراته در مسابقات قهرمانی جهان اظهار داشت: 
چندین مــاه تمرین کردیم، اما متاســفانه به دلیل 
درگیر شدن تیم با کرونا نتوانستیم عازم مسابقات 
جهانی شویم، اتفاقی که شوک بزرگ و ضربه بدی 
به ما وارد کرد. بعد از تالش بســیار در مسیر کسب 
سهمیه المپیک، اتفاقات المپیک برایم پیش آمد و 
بعد از آن نیز کرونا مانع حضور ما در مسابقات جهانی 
شــد تا بدشــانس ترین کاراته کای جهان در سال 
گذشته میالدی باشم. با مشاهده فینالیست های 
مسابقات جهانی افسوس بیشتری خوردم، چرا که 
می توانستم به راحتی در این مسابقات به موفقیت 
برســم. ذبیح ا... پورشــیب با گالیه از عــدم توجه 
مســئوالن ورزش ایران گفت: بعد از این اتفاقات، 
شــوک بزرگ تر، بی توجهی مسئوالن ورزش کشور 

بود. به عنوان یک ورزشــکار حرفه ای توقع داشتم 
مســئوالن کمیته ملی المپیــک و وزارت ورزش و 
جوانان حداقل تماسی با ما بگیرند. بعد از المپیک 
هیچ کدام از مسئوالن ورزشی به اردوی ما نیامدند 
و حتی بعد از مسابقات جهانی و با به ثبات رسیدن 
اردو نیز یک مسئول ورزشــی به ما سر نزد تا حالی 

از بچه ها بپرسد.
پورشیب خاطرنشان کرد: مشــخص شد که کاراته 
برای مسئوالن ورزش فقط در المپیک و بازی های 
آسیایی اهمیت دارد و قهرمان زنده را عشق است. 
این درددل همه قهرمانان اســت، اما مسئوالن به 
راحتی از قهرمانان می گذرند و بی خیال هســتند. 
این  مسائل برای ورزشکاران درد است و وقتی همه 
ورزشــکاران می نالند حتما یک جای کار می لنگد. 
امیدوارم مسئوالن ورزشــی مقداری به خودشان 

بیایند و خودشان را جای ما بگذارند. آنها که این همه 
برای ورزش کشور زحمت می کشند، باید در شرایط 

حساس ورزشکاران را رها نکنند. 
وی در پاســخ به این ســوال که برای موفقیت در 
قهرمانی آسیا از انگیزه کافی برخوردار است، گفت: 
با تغییر قوانین فدراسیون جهانی، امتیاز مسابقات 
قهرمانی آســیا برای حضور در قهرمانی جهان دوره 
آینده و ورد گیمز از اهمیت باالیی برخوردار اســت. 
قهرمانی آســیا فرصت مناسبی اســت که نباید از 
دســت دهیم و همیشه ســعی کردم از فرصت ها 

استفاده الزم را ببرم.

کاپیتان تیم ملی کاراته:

بی توجهی مسئوالن ورزش به تیم ملی کاراته شوک بزرگی بود

نایب رییس هیئت سوار کاری استان اصفهان یکی از شرایط پیشرفت ورزش سوارکاری را احداث سالن سرپوشیده، عنوان کرد.سمیرا شریفی در راستای باالرفتن 
کیفیت سوارکاران اصفهان گفت: هرچه باشگاه مجوز دار و استاندارد استان اصفهان بیشتر باشد یقینا سطح سوارکاران باالتر می رود و می توانند پیشرفت خوبی 
داشته باشند. وی با اشاره به پیشنهادی به باشگاه داران استان اصفهان گفت: می توانم پیشنهادی به باشگاه داران بدهم که یک سالن سرپوشیده احداث کنند 
تا در فصل زمستان با وجود بارندگی سوارکاران از تمرین و مسابقات عقب نمانند. نایب رییس هیئت سوار کاری استان اصفهان راجع به هزینه احداث سالن سر 
پوشیده  گفت: در بحث هزینه ها قاعدتا به دلیل شخصی بودن باشگاه ها هزینه مسقف کردن باشگاه به عهده خودشان است. شریفی در پایان گفت: الزم به ذکر 
است رییس هیئت سوارکاری استان همیشه پشتیبان سوار کاران بوده و از نظر میزبانی مسابقات و مبالغ جوایز و پیشنهادها را همیشه با روی باز قبول می کند.

پیشرفت سوارکاری اصفهان با احداث سالن سرپوشیده
»سیمونه بایلز« ورزشکار سال 

مجله تایم شد

خبر روز

وز عکس ر

ژست مدیر سابق فوتبال 
ایران با قاب عکس دهداری

مهــدی دادرس ،مدیرعامــل ســابق 
باشگاه هایی مثل پیکان، سایپا و گسترس 
از مهمان های ویــژه مراســم رونمایی از 
مستند پرویز دهداری بود .دادرس که کار 
خود را در فوتبال با عکاســی در مطبوعات 
ورزشــی آغاز کرده، در حال حاضر یکی از 
چهره های باسابقه در امر مدیریت فوتبال به 
شمار می آید و عضو کمیته استیناف فوتبال 

ایران نیز هست.

طغیان یحیی؛ لگد محکم به آب معدنی! 
یحیی گل محمدی، موفق ترین مربی دو ســال اخیر فوتبال ایران بوده است؛ مردی با دو قهرمانی در لیگ 
برتر. آن هم قهرمانی با تیمی که قبل از او ســه دوره پیاپی قهرمان لیگ شده بود و این موضوع ارزش کار او 
را بیشــتر هم جلوه می دهد.شاید همین 
موضوع نیز باعث شــده تا برای به دســت 
آوردن قهرمانی سوم با پرسپولیس بیشتر 
از قبل خود را تحت فشــار ببینــد. قهرمان 
شدنی که ســخت تر از دو مرتبه قبلی جلوه 
می کنــد. دســت او از نظر مهره و ســتاره 
خالی تر شده و خریدهای جدید هم چندان 
به کارش نیامده اند و پنجره نقل و انتقاالتی 
تیمش هم همچنان بسته مانده تا نتواند از 
دو بازیکن تاجیکی اش هم اســتفاده کند. 
نتیجه گیری تیمش هم با اقتدار و ثبات همراه نبوده و رضایتی هم از وضعیت مدیریتی باشگاه بروز نداده 
است. در این شرایط با یک یحیی گل محمدی متفاوت روبه رو می شویم. مردی که اگرچه در هفته های پایانی 
لیگ فصل قبل رگه هایی از عصیان در کنار زمین را نشان داده بود؛ اما حساسیت آن هفته ها کجا و هفته های 
ابتدایی لیگ امسال کجا؟این شات ها عصبانیت مردی را نشان می دهد که تیمش در مقابل یک تیم پایین 
جدولی به سختی یک امتیاز گرفته است. یک گل خطا دریافت کرده و از آن طرف هنوز به آن تمرکز ذهنی قابل 
انتظار از او در هدایت تیمش در کنار زمین نرسیده، این نمایی از شرایط ویژه  لیگ بیست و یکم  برای یحیی و 

پرسپولیس است. لیگی که قهرمانی در آن از هر زمانی برای قرمزها سخت تر و البته حیثیتی تر شده است.

ستاره دوئل استقالل-پیکان که بود؟ 
بعد از 5 تساوی متوالی، شاگردان فرهاد مجیدی عصر  پنجشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران موفق شدند 
با ۳ گل، حریف خود پیکان را از پیش روی بردارند تا مجددا به ریل پیــروزی بازگردند و به رتبه دوم جدول 
صعود کنند؛ در پیروزی آبی ها که با گلزنی یزدانی، دانشگر و مطهری همراه بود، چند بازیکن دیگر هم نقش 
کلیدی داشتند.مهم ترین نقش را بدون تردید هافبک میانی آبی ها ایفا کرد؛ مهدی مهدی پور. او که نسبت 
به دربی با تغییر موقعیت بازی خود مواجه شده بود و چشمی و آذری را در کنار خود نداشت و با اختیار عمل 
بیشتری با توجه به حضور زیبر نیک نفس می توانست در حمالت به کمک آبی ها بیاید، به خوبی در نبردهای 
تن به تن میانه زمین درخشید و در پیروزی تیمش هم نقش آفرین بود.گل اول روی کرنر ارسالی او بود که با 
پاس ژستد به یزدانی همراه شد و گل دوم هم سانتر بی نقص مهدی پور را دانشگر به گل تبدیل کرد تا این چنین 
نقش پررنگ خود را در برد سه گله استقالل نشان بدهد؛ به جز یک پاس گل و تاثیرگذاری روی گل اول آبی ها، 
مهدی پور ۳ پاس کلیدی هم داد و در دوئل های میانه زمین ۳ تکل موفق داشت.هافبک میانی آبی ها که 58 
پاس داشت و 84% درصد پاس های او موفق به مقصد رســید، توانست با کسب نمره 7.9 از سایت آماری 

یازده به عنوان برتری بازیکن مسابقه استقالل و پیکان معرفی شود.

تبلیغات 10 میلیاردی پرسپولیس در آزادی 
سرخ پوشــان پایتخت در حالی به مصاف هوادار رفته اند که در اولین بازی پس از معرفی کارگزار قرمزها، 
تبلیغات محیطی نشست خبری و بازی خود را در اختیار دارند و با اسپانسرهای جدید به مصاف حریف خود 
می روند.برای این بازی ایرانسل بخش پررنگی از فضای ورزشگاه آزادی را به خود اختصاص داده و همچنین 
چند کارخانه تولید مواد غذایی نظیر نادی و چین چین هم حضور دارند. این در شرایطی است که برای این 
بازی تبلیغات کمتری به نســبت دربی وجود دارد که دلیل آن حذف تبلیغات موردنظر سازمان لیگ است.

پرسپولیس برای هر بازی خانگی رقم 1۰ میلیاردی را از تبلیغات محیطی به دست می آورد که در مجموع 11۰ 
میلیارد را به حساب این باشگاه واریز خواهد کرد.

مستطیل سبز

ســیمونه بایلز، برنــده چهار مــدال طالی 
المپیــک، جایزه بهترین ورزشــکار ســال 
را در مجله تایم کســب کــرد. در بازی های 
المپیک توکیو در تابستان 2۰21، سیمونه در 
مسابقات تیمی در ژیمناستیک هنری نقره 
و در تمرینات روی تیر تعادل، برنز گرفت اما 
به دلیل وضعیت روحی شــدید و مشکالت 
جهت گیری در فضا، در چهار مسابقه شرکت 
نکرد. در ماه اکتبر، بیلز، الکساندرا رایسمن، 
مک کایال مارونی و مارگارت نیکولز از کنگره 
ایاالت متحده درخواســت کردند که ریاست 
کمیته ملی المپیک و پارالمپیک این کشور 
)NOC( را بــه دلیل پرونده رســوایی لری 
نصار برکنار کند. نصار به دلیل تجاوز جنسی 
به ورزشــکاران زن به 4۰ تا 175 سال زندان 
محکوم شــد. او خود به آزار و اذیت و اعمال 
جنســی علیه 11 ژیمناســت اعتراف کرد و 
بیش از 15۰ زن علیه او شهادت دادند.بایلز 
از سال 2۰۰7 شروع به مسابقه دادن می کند 
و در ســال 2۰11 در بین ژیمناستیک کارهای 
حرفه ای نوجوانــان آمریکا قــرار می گیرد. 
او در آن ســال در ســطح ملی مقام سوم را 
کسب می کند و در سال 2۰12 قهرمان آمریکا 

می شود. 
در سال 2۰1۳ سیمونه می تواند مقام اولین 
زن آفریقایی – آمریکایی که در مســابقات 
قهرمانی جهان در تمامی اســباب مدال طال 
کسب کرده است را به دســت آورد. سیمونه 
درباره این قهرمانی خود در آن ســال، گفت : 
فکر می کنم که ایــن موفقیت می تواند برای 
دختران کوچک زیادی انگیزه ایجاد کند که به 
باشگاه بروند و سخت تر تمرین کنند.در سال 
2۰15 بایلز، اولین زن در جهان می شــود که 
سه بار در مسابقات جهانی در تمامی اسباب 
قهرمان می شود. او در آن سال رکورد 1۰ مدال 
طال در مسابقات بین المللی را می شکند. در 
سال 2۰16 بایلز در مسابقات تمامی اسباب، 
حرکات زمینی و پــرش از خرک به قهرمانی 
می رسد و سهمیه حضور در  المپیک 2۰16 ریو 
را کسب می کند و این شروع افتخارات این 

ورزشکار مطرح است. 

آنها دو بار از روی ضربه آزاد دروازه نفت را به سختی 
تهدید کردند که گوهری، ناجی تیمش بود. سپاهانی ها 
در جریان بازی و از زمین و هوا حمالت خود را ادامه 
دادند تا اینکه در دقیقه 24 با حرکت انفرادی زیبای 

یاسین سلمانی به گل اول رسیدند

فوتبال جهان



شنبه 20 آذر 1400 / 06 جمادی االول 1443 / 11 دسامبر 2021 / شماره 3416
معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

آزادسازی میدان جلوخان مسجد جامع در دستور کار است
معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: احداث پروژه میدان جلوخان مسجد جامع در فاز سوم 
پروژه میدان امام علی عملیاتی می شــود. ایرج مظفر اظهار کرد : پروژه میدان امام علی در سه فاز 
پیش بینی شد که فاز نخســت آن احداث زیرگذر میدان امام علی و فاز دوم شامل احداث میدان 
اصلی، بدنه سازی و فضای چندمنظوره زیرین بود که در ســال های گذشته به بهره برداری رسیده 
است.وی گفت: قراردادهای فاز دو این پروژه شامل پارک سوار مجلسی، فضای چند منظوره جنوبی 
و پارکینگ شــمالی خیابان عبدالرزاق، اجرای اسکلت بتنی پارکینگ شــمال خیابان عبدالرزاق، 
اتصال بازار بزرگ عبدالرزاق، کف سازی، ســفت کاری پروژه A6، نازک کاری مجتمع تجاری ۸ و ۹ 
و سفت کاری مجتمع تجاری ۱۰، سفت کاری مجتمع تجاری ۱۱، احداث بام سبز )سیستم آبیاری 
تحت فشار( و خرید خاک مخصوص بام سبز بوده است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان در 
رابطه با اجرای فاز سوم این پروژه گفت: احداث میدان جلوخان مسجد جامع، بدنه سازی و فضای 
زیرین در قالب فاز سه در دستور کار شــهرداری قرار دارد که جمع قراردادهای فاز سه برای میدان 
جلوخان مسجد جامع بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.مظفر با بیان 
اینکه در طرح های آتی میدان امام علی اولویت نخست آزادسازی میدان جلوخان است، گفت: در 
طرح های آتی سنگ فرش میدان جلوخان، طرح A ۱۲، طرح A ۱، ادامه طرح بلوک ۱۱، هتل، طرح 
حمام کرسی و طرح های ۱۸ و ۱۹ در دستور کار قرار می گیرد.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با 
بیان اینکه یکی از اهداف این پروژه تقویت نقش تاریخی، فرهنگی و گردشگری میدان است، گفت: 
از دیگر اهداف این پروژه می توان به اعتالی کیفیت زندگــی اجتماعی، افزایش کارایی و بهره وری 
از زمین، افزایش ایمنی و امنیت، روان ســازی ترافیکی حرکتی، حفاظــت بافت تاریخی و ارتقای 

جذابیت و دلپذیری مسیرهای حرکتی اشاره کرد.

عضو شورای شهر اصفهان:

روند پیشرفت برنامه های شهرسازی ماهانه بررسی می شود
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرســازی شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: از بدو 
فعالیت کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای ششم، چند برنامه محوری و چند خدمت 
شاخص از جمله فساد ستیزی، تقویت و تکمیل شهرسازی الکترونیک و حفظ کرامت ارباب رجوع 

و شهروندان را پیگیری کردیم.
رسول میرباقری افزود: در راستای این موارد برخی از فرآیندهای مازاد در صدور پروانه ساختمانی 
به تدریج توسط معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری حذف و برنامه زمان بندی شده برای 

اصالحات، تقویت و کامل کردن شهرسازی الکترونیک در نظر گرفته شد.
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
اصالحات حوزه شهرسازی به صورت میدانی در این کمیسیون رصد و به صورت ماهانه روند پیشرفت 

برنامه ها بررسی می شود.
وی ادامه داد: خوشــبختانه طی چهار ماه اخیر اتفاقات خوبی در زمینه شهرســازی الکترونیک و 
مانیتورینگ رخ داده اســت به طوری که اگر پرونده ای در شهرداری معطل شود به راحتی می توان 
دالیل و مشکالت مربوط به آن را بررسی کنیم؛ از سوی دیگر اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی 
در مناطق حضور یافته و نحوه تعامل و پاسخگویی به شهروندان را از نزدیک بررسی  و موارد الزم را 

گوشزد می کنند تا برطرف شود.
میرباقری گفت: امیدواریم طبق این برنامه زمان بندی شده بتوانیم تا حدود یک سال آینده شاهد 
کامل شدن فرآیند شهرسازی الکترونیک در شهرداری اصفهان باشیم چرا که در این صورت امضای 
طالیی و بسیاری از مواردی که احساس می کنیم کرامت شهروندان حفظ نمی شود، برطرف خواهد 
شــد و شــهروند از منزل یا محل کار خود می تواند امور خود را انجام دهد و با این روند از مراجعات 

غیرضروری به شهرداری کاسته خواهد شد.

حدود یک ماه پیش سید ابراهیم رییســی، رییس جمهور به عزت ا... 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی دستور داد تا سفری به اصفهان داشته 
باشد و به وضعیت این استان رسیدگی کند. اســتانی که در تعداد آثار 
تاریخی ثبتی و تولید صنایع دستی همچنین تعداد حضور گردشگران 
رتبه اول را در ایران دارد، اما هنوز وضعیت مدیرکل آن نامشخص است.

ضرغامی روز پنجشنبه باالخره به اصفهان آمد و بازدید خود را از میدان 
نقش جهان آغاز کرد. به مسجد امام ، سردر قیصریه، عالی قاپو و مسجد 
شــیخ لطف ا... رفت و از نزدیک از پروژه های مرمتی بازدید داشــت، 
بازدیدی کــه البته تا آن زمــان خبرنگاران حضور نداشتند.بیشــترین 
پرسشــی که از وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در 
اصفهان شد، به تعیین تکلیف انتصاب مدیرکل مربوط بود؛ وی در اینباره 
به خبرنگاران گفت: قرار شد که روشن بشود چکاری می خواهیم بکنیم 
و بحث اداره کل اســتان اصفهان به زودی حل خواهد شد. ان شاءا... 
مدیرکلی خوب و شایسته با هماهنگی استان در روزهای آینده معرفی 
خواهیم کرد. مدیرکل میراث فرهنگی، اولین پاســدار و حافظ میراث 
فرهنگی در استان خواهد شد. به دنبال بهترین گزینه ای هستیم که در 

شرایط اصفهان بتواند سیاست ها و راهبردها مارا اجرا کند.
وزیر میراث فرهنگی درباره وضعیت پروژه های مرمتی استان اصفهان 

از جمله پروژه گنبد مســجد شــیخ لطف ا... نیز توضیح داد: وضعیت 
مرمت مجموعه آثار و ابنیه تاریخی ما به هیچ وجه شایسته این سابقه 
تمدنی نیست و باید فکر اساســی برای آن کرد. بودجه ها کفاف انجام 
پروژه های مرمتی را نمی دهد، در اصفهان دو هزار بنای تاریخی داریم و 
طبق برآوردی که در سال ۱۳۹۵ انجام شده، برای مرمت این ابنیه پنج 
هزار میلیارد تومان اعتبار الزم است. این درحالی است که اعتبار اصفهان 
در حوزه مرمت ۳۰ میلیارد تومان است، با این بودجه بیش از ۱۰۰ سال 

طول خواهد کشید که این مرمت ها انجام شود!
وی افزود: بودجه ۱۴۰۱ آخرین مراحل تصویب خود در دولت را گذارند. 
در جلسه ای با رییس جمهور گزارشی از وضعیت اسفناک ابنیه تاریخی 
و میراث فرهنگی و گرفتاری هایی که در حوزه مرمت وجود دارد به ایشان 
ارائه کردیم.ضرغامی اظهار داشت: رییس جمهور با اطالعاتی خوبی که 
داشتند، همراهی کامل با درخواست های ما کردند و قرار شد در بودجه 
۱۴۰۱ نسبت به سال های گذشــته بودجه مرمت افزایش قابل توجهی 
داشته باشــد. این تغییرات در ردیف ها و تبصره های بودجه رخ خواهد 
داد و بخشی از کار نیز انجام شده است. امیدواریم با افزایش بودجه ها 
در اصفهان که جایگاه ویژه ای در میراث فرهنگی کشــور دارد، اقدامات 

قابل قبولی انجام شود.

نخبگان درباره مسجد شیخ لطف ا... تصمیم می گیرند
وزیر میراث فرهنگی درباره سرنوشت مرمت گنبد مسجد شیخ لطف ا... 
تاکید کرد: به تازگی جلســه ای با نخبگان و پیشکسوتان حوزه میراث 
فرهنگی از جمله اساتید دانشگاه، استادکاران و باستان شناسان برگزار 
شد و جلسه دوم با تعداد دیگری از نخبگان این حوزه برگزار می شود. 
هدف از این نشست ها استفاده از ظرفیت ارزشمند نظری و تئوری این 
اساتید است و حرف های این اســاتید مبنای تصمیم گیری برای شده 
است.وی اضافه کرد: این جلسات را ادامه خواهیم داد و تصمیمات آن 
را در میدان عمل نشان می دهیم، اصفهان و پروژه مرمت گنبد مسجد 

شیخ لطف ا...یکی از جدی ترین مصادیق این جلسات خواهد بود.
ضرغامی با اشــاره به اعطــای اختیارات ویژه به مدیرکل اســتان های 
خاص در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نظیر اصفهان، توضیح داد: 
به طور کلی سیاســت های من تمرکززدایی و اعطای اختیارات ویژه به 
تمام استان هاســت که بتوانند تصمیمات ویژه را بگیرند و نیازی برای 
هماهنگی با مرکز نداشته باشند. حتما اصفهان یکی از مصادیق جدی 

این تصمیم گیری است.

در حد توان برای جلوگیری از آسیب فرونشست کار خواهیم کرد
وزیر میراث فرهنگی درباره مسئله فرونشست در آثار تاریخی اصفهان 
نیز گفت: متاسفانه خشکسالی و سایر پدیده های جوی اثرات مختلفی 
گذاشته و یکی از حوزه های تاثیرپذیرفته از آن میراث فرهنگی است. در 
سفری که به اصفهان دارم آخرین وضعیت فرونشست در آثار تاریخی 
را بررســی خواهم کرد. بخشــی از کار که به ما مربوط می شود، سعی 
می کنیم در حد توان مان آن را انجام دهیم، به عنوان مثال اســتحکام 

بخشی به بناهای تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار است.

گذر آقانورا...نجفی و گره کهنه
وزیر میراث فرهنگی در مواجهه با سوالی درباره وضعیت گذر آقانورا... 
نجفی، تصریح کرد: موضوعات مشــابه مثل انجام برخی فعالیت های 
عمرانی و خدماتی که در شهرها با قوانین میراث فرهنگی تعارضاتی پیدا 
می کند، مسئله جدیدی نیست. اما موضع ما حفظ میراث فرهنگی به 
عنوان هویت و شناسنامه ملت است، بنابراین ما اصوال معامله نمی کنیم 
و قوانین کارشناسی خود را در حفظ میراث فرهنگی انجام خواهیم داد.

وی افزود: وزارت میراث فرهنگی مجموعه های کارشناسی دارد که این 
مجموعه ها با تجربه طوالنی و بر اساس آیین نامه های دقیق کارشناسی 
می توانند بررســی خاص و موردی انجام دهند و پیشــنهادات دقیق 

کارشناسی ارائه دهند تا برخی معضالت حل شود. 
درباره این پروژه خاص هنوز مطالعه نکرده ام و پس از بررسی، این مورد 

را پیگیری خواهم کرد.
گفتنی است، طی بازدید وزیر میراث فرهنگی از مجموعه جهانی نقش 
جهان، ضرغامی دستور افزایش ســاعات بازدید کاخ عالی پو تا ۸ شب 

را داد.

معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
اصفهان در شورای اطالع رسانی استان اصفهان به 
مقوله اطالع رسانی و آگاهی بخشــی اشاره کرد و 
اظهارداشــت: از دغدغه های اصلی جامعه امروز ما 
بیان اتفاقات و رویدادها به مردم و جلوگیری از بی 
خبری است.»محمدرضا جانثاری« افزود: پیوست 
رسانه ای برای همه طرح ها الزم است و این موضوع 
همانند ســایر مولفه های اجرای یک پــروژه باید 
دیده شود و بعد به مرحله اجرا برسد.وی ادامه داد: 
مردم بدانند چه اتفاقاتی در کشور و شهر و روستای 

اطراف آن در حال انجام است تا اینکه سبب افزایش 
آگاهی و خبردار شدن از وضع موجود باشد.جانثاری 
با اشاره به مصلح اندیشی های برخی از مدیران در 
حوزه اطالع رسانی و تعامل با خبرنگاران گفت: این 
چنین موضوعــی را نداریم و تنهــا مرجع مصلحت 
سنجی شــورای تامین است که مســائل مغایر با 
امنیت عمومی و اصــول نظام مطرح نشــود.وی 
یادآورشد: بسیاری از این مصلحت اندیشی ها برای 
حفظ پست و مقام یک فرد است که باید خبرنگاران 
موضوع را مطالبه و مدیران نیــز واقعیت ها را بیان 
کنند.رییس شورای اطالع رسانی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه باید برای حوزه اطالع رسانی و آگاهی 
بخشی هزینه شود، خاطرنشــان کرد: خبرنگاران 
مزاحم نیســتند بلکه به دنبال خدمــت به مردم و 

حقایق کارشــان را انجام می دهند.وی اضافه کرد: 
رسانه ها در تعامل برای اطالع رســانی با مسئوالن 
دســتگاه های اجرایی همکاری داشــته باشــند و 
بهتریــن و موثرترین منشــأ و مبدأ بــرای آگاهی 

بخشی، خبرنگاران هستند.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار 
اصفهان، مردم ساالری و ســاالر بودن مردم را مورد 
تاکید قــرار داد و گفت: خدمــت صادقانه به مردم 
باید روشن باشــد و هر فردی مسئوالن را از جنس 
خودش بداند.وی با بیان اینکــه کار خالصانه برای 
مردم حمایت و لطف خداونــد را هم به همراه دارد، 
تصریح کرد: نباید در مســائل عمومی جامعه دروغ 
گویی رقم بخورد بلکه باید واقعیت ها را با مردم در 

میان بگذاریم.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان:

پیوست رسانه ای برای همه طرح ها الزم است

شب شعری تقدیم به مدافعان سالمت و مدافعان حرم
شب شعر میالد حضرت زینب)س( ازسوی واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان اصفهان 
برگزار شد.این شب شــعر با حضور شــاعران آیینی اصفهان و تجلیل از خانواده شهید مدافع حرم 
»سجاد مرادی« در سالن سعدی حوزه 
هنری اصفهان برگزار شد.»سید حسن 
رستگار« نخستین شاعری بود که برای 
شعرخوانی پشت تریبون آمد و شعر خود 
را با این بیت شروع کرد: از مادرش اجازه 
گرفت/ لحظه ها لحظه های آخر بود.شاعر 
بعدی »سید محمدرضا شاهمرادیان« از 
انجمن شعر شــمس زواره بود که غزل 
خود را بــه مادران شــهدای مدافع حرم 
تقدیم کرد: دســت از تمام هستی و دنیا 
بریده بود/ مادر گمان کنم غزلم را شنیده بود/ می خواســتم ز باده بگویم برای او / غافل از اینکه از 

می معنا چشیده بود.
»سید مجید موسوی «شاعر بعدی بود که شــعر خود را اینگونه آغاز کرد: گنبد یا کاله فرنگی فرقی 
نمی کند روی سرت چه گذاشته ای / سربازهایت دست به سر کرده اند سرکش ها را. »مهران قربانی« 
نیز قصیده ای تاریخی خواند: آن شبی که شعله ها آیات کوثر را بغل کردند/ در و دیوار روضه یاس پرپر 
را بغل کردند. نخستین شاعره  برنامه که روی سن آمد »بهجت فروغی مقدم« بود که چنین آغاز کرد: 

اگر چه پیش تو آوردم تنی پر از تپش و تب را/ ندیدم از تو به جز آرامشی لبالب را.
»شهاب مرادی« شاعری بود که شعر او مقدمه ای برای تجلیل از خانواده شهید سجاد مرادی شد، 
وی شعرخود را این گونه آغاز کرد: آهیم ولی آه که در بند گلوییم/ بغضی و پر از وسوسه راز مگوییم/ 
یک عمر خزان پشــت خزان بود و نمردیم/ در ســینه مان داغ جوان بود و نمردیم.پس از پخش 
نماهنگی از مصاحبه شهید سجاد مرادی با حضور »احمد نوری« رییس حوزه هنری استان اصفهان، 

از پدر شهید مرادی تجلیل به عمل آمد.
رییس حوزه هنری اصفهان، شهدا را مایه خیر و برکت ایران اسالمی دانست و افزود: به برکت میالد 
حضرت زینب)س( و مزین شدن این شب شــعر به نام شــهدا آرزومندیم که حوزه هنری چون 

همیشه محل امن و خانه هنرمندان باقی بماند و بتوانیم برای خدمت به هنرمندان فعالیت کنیم.
سپس »میالد حبیبی« شعر نخست خود را برای شهدای مدافع ســالمت خواند و شعر دوم را به 
شهدای مدافع حرم تقدیم کرد: بایســت روبروی کربال و سالم بده/ حسیِن مریض ها و کربال یکی 
است. »علی سلیمیان« نیز درابتدا شــعر خود درباره مدافعان حرم را قرائت کرد و پس از آن غزلی 
برای حضرت زهرا )س( خواند و گفت: بیشتر شــهدای مدافع حرم جوان بودند و شعر من هم در 
همان حال و هواست و چنین خواند:چگونه زیسته ای آه ای نگاه بلند / که بر مقام تو عالم کشیده آه 

بلند/ به سن و سال تو این قله ها نمی آید/ چگونه طی شده این راه سخت راه بلند.
پاییز اگرچه باغ را خشکانده است/ یک سرو هنوز پای حرفش مانده است. این بیت نخست شعر 

»صادق میرصالحیان« بود که برای مدافعان حرم خواند.
سپس یکی از شــاعران افغانســتانی با نام »زینب رضایی« شــعر خود را تقدیم کرد به حضرت 
زینب)س( و تبسم دختر نه ساله ای که داعش سرش را برید.»امیرحسین رحیمی« شاعر بعدی 
بود که چهارپاره ای خواند و به پیشگاه شهدای اسالم تاکنون، تقدیم کرد: قول دادی بهار برگردی/ 

قول دادم که منتظر باشم.
»زینب احمدی« آخرین بانوی شاعره بود که غزل خود را با این مطلع آغاز کرد: از نبرد دلم روسپید 
برگشتم/ قرار بود بمیرم شــهید برگشــتم.»مهدی خیامیان« پایان بخش این شب شعر بود که 
به مداحی برای اهل بیت علیه الســالم پرداخت و شــعرخوانی خود را با عرض ارادت به حضرت 

زینب)س( پایان داد.

با مسئولان

گزارش

مدیرعامل شرکت متروی منطقه 
اصفهان:

تفاوتی در امکانات 
ایستگاه های مترو وجود ندارد

خبر روز

مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان در 
خصــوص امکانــات متفاوتی کــه در برخی 
ایســتگاه های مترو جود دارد، توضیحاتی را 
ارائه کرد.احمدرضــا طحانیان گفت: در تجهیز 
کردن ایستگاه های مترو به امکانات خدماتی، 
این تصور که بین ایستگاه های جنوبی نسبت 
به ایستگاه هاب شمالی، تبعیض و اختالفی 

باشد، اصال وجود نداشته است.
وی افزود: بعضی از ایســتگاه های مترو تنها 
به دلیل موقعیت مرکزی، تردد بیشــتر و قرار 
گرفتن در مرکز از خدمات بیشتری نسبت به 
دیگر ایستگاه ها برخوردار هستند.مدیرعامل 
شــرکت متروی منطقه اصفهان در خصوص 
اســتقرار دســتگاه فروش خودکار کتاب در 
یکی از ایســتگاه های شــهر اصفهان، گفت: 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی دلیل این 
کار اســت، که نمونه های متنوع و مختلفی از 
کتاب ها در این دســتگاه قرار گرفته است، در 
 Book( واقع دستگاه فروش خودکار کتاب
vending machine( بــه صــورت نمونه و 
آزمایشی در ایستگاه سی و سه پل، قرار داده 
شد تا پس از مشاهده، اســتقبال و استفاده  
شهروندان از این دستگاه، بتوانیم آن را به دیگر 

ایستگاه ها تعمیم دهیم.
طحانیان بیان کرد: در حال حاضر مشکلی در 
شارژ اصفهان کارت در باجه های ایستگاه های 
مترو وجود ندارد، اما دســتگاه های شارژ غیر 
نقدی که به صورت دیواری در ایســتگاه های 
مترو نصــب شــده اند، فعال به دلیــل تغییر 
ساختاری سیســتم آن، امکان شارژ اصفهان 
کارت به وســیله آن ها وجود ندارد و در آینده 
پس از ایجاد ساختار جدید، قابل شارژ خواهد 
شد. همچنین از سامانه اصکیف جهت خرید 
بلیت مترو می توان اســتفاده کرد.مدیرعامل 
شــرکت متروی منطقه اصفهــان گفت: همه 
ایستگاه های بیســت گانه مترو نیز مجهز به 
دریافت بلیت تک سفره هستند که مسافران 
در صــورت تمایــل می توانند از آن بــه عنوان 

جایگزین اصفهان کارت استفاده کنند.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت توجه به ابنیه های تاریخی گفت: مرمت موزه هنرهای معاصر با هزینه ۵۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.
حسین کارگر اظهار کرد: با توجه به اینکه ساختمان جبه خانه دولتخانه صفوی حدود ۴۰۰ سال قدمت دارد، به صورت دوره ای قسمت هایی از این بنا مرمت و ساماندهی 
می شــود.وی افزود: مرمت کلی این بنا در دهه ۷۰ صورت گرفته؛ اما به دالیل مختلف و فرسودگی تیرهای سقف، عملیات تعویض بیش از ۲۰ تیر چوبی سقف تاالر 

ضلع غربی موزه انجام گرفت.
مدیر منطقه ۳ تصریح کرد: با تعویض تیرها عملیات شیب بندی و ایزوالسیون بام در دست اقدام است که پس از آن ایزوالسیون و آجر فرش آن نیز انجام خواهد 
شد.حسین کارگر با اشاره به هزینه ۵۰ میلیارد ریالی مرمت موزه هنرهای معاصر خاطرنشان کرد: به دلیل رطوبت حاصل از فضای سبز این بنا نشست های ساختمان، 
عملیات استحکام بخشی و درزگیری ترک های موجود انجام و با حذف کانال های ناکش در داخل و خارج از ساختمان، با کاهش چشمگیر رطوبت این بنا روبه رو 

خواهیم شد.

اجرای عملیات مرمت موزه هنرهای معاصر

آیین نکوداشت 
مرحوم حجت االسالم 

جواد اژه ای
مرحــوم  بــود  یــاد  مراســم 
حجت االسالم جواد اژه ای با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه اصفهان، مشــاور فرمانده 
کل قوا، شهردار ، رییس و اعضای 
شورای اســالمی شــهر اصفهان 
و جمعــی از مدیران و مســئوالن 

استانی و شهری برگزار شد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک

عکس: ایمنا

سفر پرحاشیه وزیر میراث فرهنگی به اصفهان؛

ضرغامی:بودجهپروژههایمرمتیافزایشمییابد
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در دنیایی که سلبریتی ها هر روز به دنبال ایده تازه ای هستند، 
خرید و فروش امالک نیز امری طبیعی است و بسیاری از 
آن ها به طور دائم عمارت بزرگی را فروخته و عمارتی بزرگ تر 

یا زیباتر یا حتی گران قیمت تر می خرند. 
ســال 2021 نیز از این قاعده مســتثنی نبوده و بسیاری از 
سلبریتی های مشــهور مانند تام کروز، تیم مک گرو و فیث 
هیل خانه های خود را به قیمت هایــی بیش از 35 میلیون 

دالر فروخته اند. 
تام کروز: تام کروز مزرعه بزرگی که در کلرادو داشت را در 
اوایل سال جاری به قیمت 3۹.5 میلیون دالر فروخت. کروز 
این عمارت خود در تلورید، کلرادو را در سال 1۹۹4 خریداری 
کرده و تنها دو ماه پس از در معرض فروش بودن در ســال 
جاری، آن را بــا رقم تقریبی 40 میلیــون دالر فروخت. این 
بزرگ ترین فروش خانه و عمارت در تاریخ منطقه تلورید و 
اطراف آن بود. خانه اصلی این مزرعه با 10,000 فوت مساحت 
در یک زمین به مســاحت 320 هکتار واقع شــده که دارای 

اسپا، سالن ورزشی و دو اتاق مهمان دو خوابه نیز بود.
تیم مک گرو و فیث هیل: تیم مک گرو و فیث هیل جزیره 
شخصی شــان در باهاماس را به قیمت 35 میلیون دالر به 

فروش رساندند. بعد از اینکه این زوج مشهور یک جزیره 20 
هکتاری موســوم به L’le d’Anges یــا Goat Cay )به 
معنای جزیره بز( را در ســال 2003 خریداری کردند، چند 
ســالی را صرف ســاخت عمارتی در آن کردند، خانه ای با 
مساحت 6,517 فوت مربع مساحت که دارای 4 اتاق خواب 
بوده و ساخت آن در ســال 2012 به پایان رسید. این جزیره 
همچنیــن دارای فضایی بــرای پهلو گرفتن کشــتی های 

تفریحی و محل استراحت خدمه و کارکنان است.
ِد ویکند: د ویکند )The Weeknd( عمارت خود در لس 
آنجلس را به قیمت 1۹.3 میلیون دالر به مدونا فروخت. او 
عمارت هیدن هیلز را در سال 2017 به مبلغ 18.2 میلیون دالر 
خریداری کرده و در سال 201۹ با قیمت 25 میلیون دالر در 
بازار امالک عرضه کرد. اما در نهایت در آوریل گذشته بود که 
مدونا با حدود 5 میلیــون دالر کمتر توانســت این خانه را 
خریداری کند. این خانه بزرگ دارای مساحت 12,500 فوت 
مربعی بوده و هفت اتاق خواب دارد. دو اتاق خواب مهمان، 
استخر، اســپا و یک زمین بســکتبال نیز از دیگر امکانات 

عمارت جدید مدونا هستند.
داستین جانسون: داستین جانسون، چهره شناخته شده 

دنیای گلف، عمارتی را در فلوریدا بازسازی کرده و بالفاصله 
به قیمت 16 میلیون دالر به فروش رســاند. در سال 2015، 
جانسون این عمارت را در منطقه پالم بیچ گاردنز، فلوریدا به 
قیمت 5 میلیون دالر خریداری کرده و چند ســال را صرف 
بازســازی آن کرد. بعد از تکمیل مراحل بازسازی در آوریل 
گذشته، جانســون این عمارت 13,2۹3 فوت مربعی را به 
قیمت 16 میلیون دالر به فروش رســاند. این عمارت دارای 
جزیره ای خصوصی، یک رمــپ قایقرانی خصوصی، یک 

استخر و هفت اتاق خواب است.
شکیل اونیل: بعد از عرضه شدن در بازار امالک به مدت 
سه سال، عمارت شکیل اونیل در فلوریدا با قیمت 11 میلیون 
دالر به فروش رسید. شــکیل این خانه را در سال 1۹۹3 به 
قیمت کمتر از 4 میلیون دالر خریداری کرده بود. در ســال 
2018، او تصمیم گرفــت این خانه را به فروش رســانده و 
قیمت فروش آن را نیز 28 میلیون دالر تعیین کرد. اما پس 
از مدت ها نداشتن پیشنهاد مناسب، ســتاره سابق دنیای 
بسکتبال مجبور به کاهش چند باره قیمت پیشنهادی خود 
شده و در نهایت در اکتبر گذشته آن را با قیمت 11 میلیون دالر 

به فروش رساند. 

آشپزی

آش دوغ
آش دوغ یکی از غذاهای اصیل ایرانی است 

که در شهرهای مختلف کشور با روش های متفاوتی 
پخته می شود و جزو پرطرفدارترین آش هاست.

مواد الزم: دوغ یک و نیم لیتر ، آرد یک قاشق غذاخوری ، تخم مرغ یک 
عدد، سیر5عدد، برنج نیم پیمانه، نخود 100گرم ، سبزی آش 600گرم

طرز تهیه: یک ظرف مناسب انتخاب کنید و دوغ را در آن بریزید تا روی حرارت مالیم جوش 
بیاید، بهتر است  برای خوشمزه تر شدن آش تان از دوغ ترش محلی استفاده کنید.یک قاشق آرد 

را در آب مخلوط کنید و آن را هم بزنید تا یک دست شود و به مواد اضافه کنید. این کار باعث می شود 
که آش لعاب بدهد و شکل و مزه بهتری به خود بگیرد. در مرحله بعد تخم مرغ را در ظرفی بشکنید 
و با کمی دوغ مخلوط کنید و هم بزنید تا رقیق شود سپس به مواد اضافه کنید. اضافه کردن تخم 
مرغ اجباری نیست و بستگی به سلیقه و ذائقه شما دارد؛ اما اگر می خواهید خیال تان از نبریدن 

دوغ راحت باشد و مدام حین پختن آن را هم نزنید، تخم مرغ راه حل خوبی است.  برنج 
نیم دانه را که از شب قبل خیس کرده اید به مواد اضافه کنید سپس نخودها را که در این 

مدت کامل پخته اند به محتویات قابلمه بیفزایید. معموال آش دوغ هر شهری 
سبزی های مخصوص خودش را دارد؛ اما اگر برای بار اول است که این 
آش را درست می کنید گشنیز، تره و کمی اسفناج به آش تان اضافه 

کنید.سیر را رنده کنید و اجاز بدهید آش یک ساعت روی 
حرارت مالیم بجوشد در آخر نیز نمک و فلفل 

را اضافه کنید.

عمارت های گران قیمتی که سلبریتی های مشهور در سال 2021 به فروش رساندند

نقش آفرینی باربد بابایی در »نمور« پایان فیلم برداری »خاتون«
همزمان با ارسال نسخه نهایی فیلم »نمور« به دبیرخانه جشنواره فیلم 
فجر، نخستین تصویر از حضور باربد بابایی، مجری تلویزیون در این 
فیلم منتشر شد.محمدرضا علیمردانی، محمدرضا عباسی، سید 
بنیامین شهیدزاده با حضور بهاره کیان افشار بازیگران این فیلم 
سینمایی هستند. نوشین معراجی، فیلمنامه این ملودرام اجتماعی را 
که دومین فیلم بلند سینمایی بیدل در مقام کارگردان محسوب می شود، 
نوشته است.  در خالصه داستان این فیلم آمده است: »تاالب رو از زندگی 
من نقاشی کردند، لجن زار و نمور.«

با ضبط آخرین بخش های سریال »خاتون« در تهران فیلمبرداری این 
سریال تاریخی به انتها رسید.فیلمبرداری »خاتون«  که به علت شیوع 
کرونا یک  بار متوقف شده و باعث وقفه در پخش سریال هم شده 
بود، طی ماه های گذشته از سر گرفته شد تا این سریال برای پخش 
قسمت های آینده اش آماده شود. پخش »خاتون« طی ماه های 
آینده ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود در بهار 1401 به انتها 
برسد.اشکان خطیبی و نگار جواهریان از بازیگران این سریال هستند 
که نقش آفرینی متفاوت آنها در این فیلم مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیســت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد ابراز کرد: مهم ترین ابتکار شرکت فوالد مبارکه در راستای مقابله 
با گســترش ویروس کرونا به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور، ایجاد و 
استقرار سامانه غربالگری و خوداظهاری کرونا برای کارمندان خود بوده است. 
حسین مدرسی فر ادامه داد: این ســامانه که به صورت شبانه روزی و در طول 
ایام هفته فعالیت دارد، با هدف پایش مستمر ســالمت کارکنان ایجاد شده 
و توانسته در ایام شــیوع ویروس منحوس کرونا در مهار آن تاثیر قابل توجهی 
داشته باشد؛ سامانه غربالگری کرونا، از تابستان سال گذشته با پیشنهاد گروه 
پزشکی و بهداشتی)HSE( و همکاری بخش فناوری اطالعات )IT( شرکت 
فوالد مبارکه مطرح و در مهرماه همان سال راه اندازی و آغاز به کار کرد. مدرسی فر 
متذکر شد: ســامانه خوداظهاری کرونا پلتفرمی با هدف غربالگری و پیگیری 
ویروس کرونا در بین کارکنان و خانواده های آنان است، به طوری که این افراد، 

چنانچه مشکوک به ابتال شدند، می توانند عالئم خود را در این سامانه ثبت کنند 
و تا طی شدن بهبودی کامل توسط تیم 11 نفره پزشکان، پایش و رصد می شوند 

و راهنمایی ها و خدمات پزشکی الزم را دریافت می کنند.

عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اســالمی در بازدید از غرفه گروه فوالد 
مبارکه در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی متالورژی)ایران متافو( اظهار 
کرد: رهبر معظم انقالب در مورد جلوگیری از خام فروشــی فرموده اند:»به 
جای خام فروشی نفت باید به ســمت فروش محصوالت معدنی برویم«؛ 
براساس برنامه های توســعه که آخرین آن برنامه ششم توسعه است باید 
حداقل بیشــتر از 15 درصد از حوزه معادن در GDP کشــور محقق شود که 
متاسفانه این عدد با اغماض حدود 6 یا 7 درصد است که بخش قابل توجهی 
از آن خام فروشی است؛ این یعنی به زنجیره ارزش افزوده نمی رسیم چراکه 
در صنعت نفت و گاز زنجیره ارزش افزوده یک قصه پر غصه بوده و در صنعت 

فوالد نیز باید بگوییم که سیاست گذاری مشخص و مدونی نداشته ایم. 
مجتبی یوســفی افــزود: اگــر حــدود 40 میلیارد یــورو در هــر زمینه ای 
سرمایه گذاری شود، ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده و به تبع آن اشتغال 
زیادی ایجاد خواهد شــد. ســرمایه گذاری حوزه ذوب ، حدود 65 درصد و 
معادل حدود 35 میلیارد یورو اســت و در حوزه نورد این عدد زیر 15 درصد 
است؛ این در حالی اســت که هم اکنون توســعه هایی رقم می خورد و این 
موضوع بســیار نگران کننده اســت، چرا که باید هم تامین سنگ آهن، هم 
تامین آهن اســفنجی، هم مقدماتی برای رســیدن به تولید داشته باشیم 
و هم با مشــکالتی مانند تامین انرژی روبه رو هســتیم؛ در حوزه انرژی و 
موضوعات مرتبط با آن مانند برق، آب و گاز که مقدمات تولید اســت، دچار 
بحران هســتیم؛ مثال هم اکنون دچار بحران مدیریت منابع آبی هستیم که 

باعث تنش در کشور شده است. 
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: به شرکت هایی 
که بدون شــکل گیری یک کنسرسیوم رســمی به صورت غیررسمی تجربه 
خوبی را در اجرای پروژه های ملی داشتند، افتخار می کنیم؛ نمونه این تجربه 
همکاری مشترک میان فوالد مبارکه، فوالد اکســین و لوله سازی اهواز بود 
که در یک کار مشترک توانســتند پروژه گوره به جاســک را به ثمر برسانند؛ 
متاسفانه در برخی موارد به توانمندی نخبگان جوان و پیشکسوت ها در حوزه 

علمی و صنعت توجه نمی کنیم. 
سوال اینجاســت که این 3 شــرکت چطور توانســتند به تکنولوژی ذوب و 
نورد ورق هایی که در نهایت ختم به لوله ای شود که ضدخوردگی باشد و گاز 
ترش را از گوره به جاسک برساند، دســت پیدا کنند. به فرموده مقام معظم 
رهبری، این برکت تحریم اســت که این توانمندی را به رخ هم داخلی ها و 
هم خارجی ها کشید. این در حالی بود که ما این قرارداد را با یکی از کشورها 
بســته بودیم. چون تحریم ها به وجود آمد آن ها طبق معمول دســت ما را 
خالی گذاشتند و رفتند. این اعتماد به یک شرکت ذوبی مثل فوالد مبارکه و 
یک شــرکت نوردی که ورق عریض تولید کرده و در خاورمیانه به عنوان یک 
شرکت یعنی فوالد اکسین و در نهایت یک شرکت نوردی یعنی فوالد اهواز 
که محصول نهایی را تولید کرد، نشان داد که ما می توانیم. ما باید برای این 
موضوع وقت بگذاریم و بگوییم که این کار بزرگی که انجام شد چطور و با چه 
کیفیتی صورت گرفت. ما هم تکنولوژی تولید ورقش را نداشتیم هم توانایی 

نورد آن را نداشتیم ولی در نهایت این پروژه را اجرا کردیم.
وی اذعان داشت: این تجربه بسیار خوبی است که ببینیم در دنیا کشورهایی 

که مثال در صنعت فوالد موفق بوده اند چه تجربیاتی را داشته اند. مثال چین که 
توانسته قسمت قابل توجهی از بازار را به خودش اختصاص دهد، بخش قابل 
توجهی از بازار آن را تصاحب کرد. این درحالی اســت که حتی کشوری مانند 
آمریکا که تجربه بیشــتری نسبت به چین داشــت از این کشور عقب ماند. 
علت موفقیت چین  تشــکیل همین کنسرسیوم ها بود نه نگاه های بخشی. 
ما در کشور نگاه های بخشی داریم و با این نگاه داریم منابع مان را از دست 
می دهیم. مثال االن ظرفیتی در حوزه نوردی داریم و ظرفیتی در حوزه ذوب. 
به جای اینکه این ها را کنسرسیوم کرده تا به محصول نهایی ختم شود، این 
کار را انجام نمی دهیم. باید نگاه های بخشــی یعنی بین این وزارتخانه و آن 

وزارتخانه، نگاه بین استانی و...  را کنار بگذاریم. 
البته الزم است به این موضوع توجه کنیم که هر منطقه ای ظرفیت های خاص 
خودش را دارد. قطعا هم اکنون بحران برق، آب و گاز برای ما جدی است. به 
همین خاطر جانمایی هایی که صورت می گیــرد و نوع کاری که می خواهیم 
انجام دهیم باید سنجیده شــود تا مثل پروژه گوره به جاسک موفق شویم. 
نکته دیگر این است که باید به سمت ایجاد تکنولوژی  های تک حرکت کنیم. 
در مورد نوع الکترودی که در صنعت فوالد استفاده می شد، صحبت کردیم. 
به جای اینکه در حوزه فوالدسازی رقیب هم باشــیم، ظرفیت ها را کنار هم 

قرار می دهیم. 
اگر نگاه کنیم می بینیم که ظرفیت توســعه در حوزه نوردی و در حوزه ذوبی 
را نداریم. چون برای  سنگ آهن و آهن اســفنجی که می خواهیم استفاده 
کنیم، ذخیره ای نداریم. در صنعت نورد نیز همینطور اســت؛ وقتی داریم با 
15 درصد از ظرفیت کشور کار می کنیم توسعه دوباره با نگاه بخشی نتیجه ای 
جز اینکه منابع کشــور را تلف کرده و خودمان رقیب خودمان شویم، ندارد. 
باید به این ســمت حرکت کنیم که اشــتغال را در مناطقی که کمتر توسعه 

یافته اند، سوق دهیم.
یوســفی تصریح کــرد: اگر در ایــن بین بتوانیــم از ظرفیت شــرکت های 
دانش بنیان  هم استفاده کنیم، خوب است. من توانمندی این شرکت ها را که 
دیدم به خودم افتخار کردم. ولی نمی دانم چرا این توانمندی را برای کسب 

ارزش افزوده بیشتر استفاده نمی کنیم.
وی در پایان عنوان داشــت: در چین ظرفیت برخی از شرکت های فوالدی 
حداقل 15 یا 20 میلیون تن اســت. ما تقریبا هیچ کدام از شرکت هایمان با 
چنین ظرفیتی کار نمی کند. در این صورت هزینه مضاعف و نگهداشت ما با 
تولید 4میلیون تن، 6 میلیون تن و... باال رفته و  عمال تولید به صرفه نخواهد 
بود. از طرف دیگر اگر یک شــرکت فوالدی اقدام به احداث نیروگاه می کرد 
ما این را یک کار فرا ســازمانی می دیدیم ؛اما االن به جایی رسیده ایم که به 
خاطر ناترازی موجود در تولید برق و گاز ، راهی جز این نداشــتیم که این کار 
را فودالسازان ما انجام دهند چون آســایش مردم برای ما از همه چیز مهم 
تر است. این موضوع نشــان می دهد که اگر بر مبنای برنامه ششم توسعه 
به تولید 25هزار مگاواتی برق می رســیدیم هم نیازهای صنعت را پاســخ 
می دادیم هم می توانســتیم در حوزه برق فعال شویم که این موضوع اتفاق 
نیفتاد. نبود منابع انرژی ماننــد آب، برق و گاز می تواند تولید را با مشــکل 

جدی مواجه کند.

از سال 13۹0 تا پایان سال 13۹۹ ارائه پیشــنهادات کارکنان آبفای استان 
اصفهان 13 برابر افزایش یافته اســت. معاون منابع انســانی و تحقیقات 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: در ســال 13۹0 تعداد 352 
پیشنهاد از سوی کارکنان ارائه شد در حالی که این رقم در پایان سال 13۹۹ 
به بیش از 4 هزار و 435 پیشــنهاد افزایش یافت.مجتبی قبادیان افزود: 
در سال 13۹0سرانه پیشنهادات در آبفای استان اصفهان 18/. درصد بود که 
با ترغیب کارکنان به ارائه پیشنهادات ســازنده و کاربردی در زمینه ارتقای 
فعالیت و خدمات آبفا این رقم در پایان سال 13۹۹ به 2/26 درصد افزایش 
یافت. وی با اشــاره به ثبت پیشــنهادها در ســال 1400 اعالم کرد: در نیمه 
نخست سال 1400 بیش از 2 هزار و 12۹ پیشنهاد از سوی کارکنان در سامانه 
نظام پیشنهادات آبفای اســتان اصفهان ثبت شده اســت.رییس کمیته 
پذیرش و بررسی پیشــنهادهای آبفای استان اصفهان با اشاره به تدابیری 
که در زمینه افزایش نرخ مشــارکت کارکنان در دستور کار قرار گرفته، اظهار 

داشت: فراخوان های ایده ماهیانه با هدف مشارکت حداکثری کارکنان در 
نظام پیشــنهادها یکی از این تدابیر بود که در مجموع از سال 13۹0 تا پایان 
شهریور 1400 ، تعداد 115 فراخوان ایده منتشر شده است.  قبادیان افزود: 
این فراخوان ها به صورت ماهیانه با طرح موضوع مشخص در خصوص بهبود 
فعالیت های آبفا و به منظور مشارکت حداکثری کارکنان منتشر می شود که 
در پایان، به قید قرعه به چند نفر از همکاران در هرفراخوان هدایای غیرنقدی 
تقدیم می شود. وی، برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با نظام پذیرش 
و بررسی پیشنهادها را یکی دیگر از راهکارهای افزایش سرانه پیشنهادات 
دانســت و بیان کرد: طی چند ســال اخیر  ده ها کارگاه آموزشی در مناطق 
مختلف برای  نیروهای رسمی، قراردادی، شرکتی، حجمی و... برگزار شده 
است. معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان افزود:  در این 
دوره های آموزشی کارکنان با مباحثی از جمله سبک های مدیریتی، لزوم 
ایجاد تغییر در فعالیت های روزمره،  روش های ارائه پیشنهاد، ویژگی های 
پیشــنهاد، وظایف دبیر و دبیرخانه نظام پیشــنهادها، چگونگی بررسی و 
ارائه پاداش به پیشنهادهای پذیرفته شده و همچنین دالیل رد پیشنهاد و  

راه های اعتراض و رسیدگی دوباره به آن آشنا شدند.
قبادیان  تصریح کرد: در  دوره های آموزشی آشنایی با نظام پذیرش و بررسی 
پیشــنهادها ، کارکنان  به صورت عملی و برخط بــا مراحل ثبت، ویرایش و 
پیگیری پیشنهاد در سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها آشنا شده 
و اقدام به ارائه و ثبت پیشــنهادهای خود می کننــد. وی، نظام پذیرش و 
بررسی پیشــنهادها را موجب تقویت حس مسئولیت پذیری و زمینه ساز 
بروز خالقیت و نوآوری دانست و خاطرنشان ساخت: شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان از جمله شرکت های پیشرو و موفق در استقرار نظام پذیرش 
و بررسی پیشنهادها در کشور به شمار می رود که از سال 1378 اقدام به راه 

اندازی این نظام در شرکت کرده است.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی در بازدید از غرفه گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه ایران متافو:مهار ویروس کرونا با پایش مستمر سالمت کارکنان فوالد مبارکه
حضور فوالد مبارکه در پروژه گوره به جاسک نشان داد که ما می توانیم

در دهه اخیر صورت گرفت؛
افزایش 13 برابری ارائه پیشنهادات کارکنان آبفای استان اصفهان
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