
اصفهان کمترین 
بهره را از منافع 

3ملی می برد

اصفهان دارای رتبه سوم مزاحمت تلفنی اورژانس؛

شوخیخطرناکباجانآدمها
5

 و باز هم مردم ...
 رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای شهر اصفهان می گوید 

شهرداری  به تنهایی توان نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی را ندارد؛

7

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه مطرح کرد:

گامجدیناحیهفوالدسازی

فوالدمبارکهبرایکاهشمصرفآب

 برای »ممیزی«ها که تلخی ها را
 سانسور می کنند

شب بود و غم بود و استاد 
ابتهاج می خواند...

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری:

 مرحله دوم طرح
  »شهدای سالمت« 

در اصفهان اجرا می شود

8

5

4 5

 مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون
 استان اصفهان  خبرداد:

 ذخیره خون استان اصفهان
 ۴ روز است

3

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

 نرخ دالر، بهای طال و سکه
 را نزولی کرد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 25 آذر 1۴00    
 11 جمادی االول  1۴۴3 

 16 دسامبر  2021
 شماره 3۴21

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تولیدکنندگان استان های مختلف مشتری تجهیزات تولید اصفهان ؛

تهدید تحریم، فرصت تجدید
3

 چوب حراج بر پناهگاه حیات وحش یخاب 
 آفریقای کوچک؛ قربانی بی تدبیری

5

 مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان 
اصفهان خبر داد:

 گران فروشی؛ در صدر
 شکایت های مردمی

استقالل تهران- سپاهان اصفهان؛
 نبرد حساس هفته دهم

 در آزادی

مدیرکل کمیته امداد  استان خبر داد:
 کمک ۹۴ میلیاردی خیران
 به کمیته امداد چهارمحال

3

4

6 3

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خبر داد:

احداث منطقه ویژه 
اقتصادی در شرق اصفهان

5

مدیر فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:

اصفهان، نیازمند مرکز معاینه 
فنی مجهز موتورسیکلت

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 23 آذر  1۴00 
 0۹  جمادی االول  1۴۴3 

 1۴ دسامبر 2021
 شماره 3۴1۹

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

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

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

400-4-163/3
عملیات نصب و اصالح انشعابات 

فاضالب در منطقه نجف آباد
7.924.885.315367.746.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/10/11
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/12

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 384  ( نام روزنامه:زاینده رود

تاريخ انتشار:1400/09/23

نوبت اول

بیش از 300 
میلیارد تومان 
سرمایه گذاری 
موقوفه های 

5اصفهان

ضرورت استفاده 
از ظرفیت های 

استان در 
نمایشگاه کتاب

7

نوبتدوم

5

می توان مدیریت 
حوزه های جوانان 

را به دست 
5خودشان سپرد

سازمانآگهیهایروزنامهزایندهرود

031_36284167_8
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رهبر طالبان: 

کارها را به افراد متخصص بسپارید
رهبر طالبان در دیدار با مسئولین ارشد والیت قندهار در توصیه هایی به مسئوالن طالبان تاکید کرد که امور 
را به متخصصان بسپارند. »مال هبت ا... آخندزاده« رهبر طالبان، در دیداری با مسئولین ارشد اداره ها در 
والیت قندهار گفت که با تسلط طالبان بر افغانستان صلح و امنیت در سراسر این کشور تامین شده و آن را 
نعمتی بزرگ دانست. در این دیدار »نورمحمد ثاقب« وزیر حج و اوقاف طالبان، »محمد یوسف وفا« والی 
قندهار و برخی دیگر از مقامات محلی نیز حضور داشتند. رهبر طالبان در ادامه اظهاراتش خطاب به مسئولین 
افغانستان 15 توصیه کرد که از جمله آن ارتباط با مردم و رفتار خوب و حسنه با آن ها بود. وی با تاکید بر لزوم 

محافظت از بیت المال به مقامات طالبان دستور داد تا کار را به اهل کار بسپارند.

»ترامپ« دست از سر »پنس« برنمی دارد
رییس جمهوری سابق آمریکا با حمله به مایک پنس گفت که معاون سابقش در زمان ریاست جمهوری، 
در حزب جمهوری خواه »زخم کاری« برداشته چون به لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ در ششم ژانویه کمک نکرد. 
به نقل از پایگاه بیزنس اینسایدر، »دونالد ترامپ« رییس جمهوری پیشین آمریکا در مراسمی همراه با بیل 
اورایلی، مجری سابق فاکس نیوز در فلوریدا به جمعیت حاضر گفت که فکر می کند »مایک پنس« معاون 
سابقش با اجازه دادن به تایید نتایج انتخابات ۲۰۲۰ شدیدا صدمه دیده است. ترامپ گفت: مایک پنس 
مرد خوبی است. او به خوبی به من خدمت کرد. فقط از بابت یک چیز از او ناامید شدم که موضوع بزرگی بود. 
مثل این است که بگوییم ما در بازی های مقدماتی پیروز شده ایم، اما در رقابت نهایی لگد به بخت خود بزنیم.

میانجی گری قطر برای دیدار »اردوغان« و »بن سلمان«
روزنامه » وال استریت ژورنال« در یادداشتی با موضوع سفر اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات 
متحده عربی از رایزنی قطر بین عربستان سعودی و ترکیه خبر داد. این یادداشت تحت این عنوان منتشر 
شده است: »ترس از ایران، کاهش نقش  آفرینی ایاالت متحده در خاورمیانه، رقبا را به سمت نزدیک شدن 
به هم سوق داده است«. در ابتدای این مطلب به سفر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات 
متحده عربی و دیدار او با محمد بن زاید ولی عهد ابوظبی اشــاره شده است. وال استریت ژورنال نوشت: 
»دیدار روز دوشنبه به دنبال سفر اواخر ماه گذشته شیخ محمد )بن زاید( به ترکیه صورت گرفت؛ سفری که 

به منظور شروع برقراری روابط با رییس جمهور رجب طیب اردوغان انجام شد«.

تماسی که باعث فرار »اشرف غنی« از کابل شد!
پایگاه خبری تحلیلی اکســپرس در گزارشی نوشت: »اشــرف غنی« رییس جمهور سابق افغانستان و 
»حمدا... محب« مشاور سابق امنیت ملی این کشــور پس از دریافت یک پیامک و تماس از یک شماره 
پاکستانی، از کابل فرار کردند. این تماس حوالی ساعت بامداد روز 15 آگوست زمانی که طالبان وارد کابل 
شــده و مناطق کلیدی را تحت کنترل درآورده بودند، صورت گرفته اســت. بر اساس این گزارش، »خلیل 
حقانی« یکی از رهبران طالبان در پیامکی خواسته بود با »محب« صحبت کند. او تماس حقانی را پذیرفت 
که از او خواسته بود تسلیم شود.بر اساس این گزارش، خلیل حقانی به مشاور امنیت ملی گفته بود تسلیم 
شود و از او خواسته بود بیانیه ای نیز منتشر کند و جلسه ای را برای انجام این کار ترتیب دهد. متعاقب این 
اقدام، حمدا... محب با »تام وست« یکی از معاونین »زلمی خلیل زاد« در دوحه تماس گرفت و موضوع 
را با وی در میان گذاشت. وست نیز به محب هشدار داده بود که ممکن است این جلسه، یک تله باشد و در 
هیچ جلسه ای شرکت نکند. در همان روز حمدا... محب به همراه اشرف غنی با یکی از دیپلمات های امارات 
متحده عربی در محل سکونت رییس جمهور سابق افغانستان دیدار و موضوع خروج از کابل را مطرح کرده 
است. متعاقب این جلسات و رایزنی ها مقرر شد اشرف غنی به همراه روال غنی، همسرش هر چه سریع تر 

کابل را به مقصد امارات، ترک کنند.

رای الیوم: مذاکرات وین به نتیجه برسد یا نرسد، ایران برنده بازی است؛

این ایراِن باهوش
یک روزنامه عربــی فرامنطقه ای بــا ذکر چند دلیل می نویســد، چه 
مذاکرات وین به نتیجه برسد و چه شکست بخورد این ایران است که 

برنده بازی خواهد بود.
روزنامه رای الیوم چاپ لندن در گزارشــی به قلم عبدالباری عطوان، 
نویسنده سرشناس جهان عرب و ســردبیر این روزنامه نوشت: هیچ 
مســئول امنیتی و نظامی در اســراییل وجود ندارد مگر اینکه ایران را 
به حمله گسترده علیه نیروگاه های هســته ای زمینی و زیرزمینی آن 
تهدید کرده باشد؛ این تهدیدها با نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم 
آغاز می شود و به بنی گانتس، وزیر جنگ و آویو کوخاوی، رییس ستاد 
ارتش این رژیم می رســد. هدف از این تهدیدها تنها یک چیز است، 
نجات آبروی آمریکا و مجبور کــردن مقامات ایران به دادن امتیازات 

برای احیای استخوان های پوسیده برجام و باقی مانده آن.
در این تحلیل آمده: عجیب ترین این تهدید ها تهدید رییس موســاد 
است که گفته بود به هر بهایی که شــده اجازه دستیابی ایران به سالح 
هسته ای را نخواهد داد؛ این تهدیدات ما را یاد حرف های شش سال 
پیش عادل الجبیر، وزیر خارجه پیشین عربستان می اندازد که گفته 
بود بشار اســد چه با صلح و چه با جنگ، حکومت را ترک خواهد کرد 
بنابراین بعید نیست که رییس موساد از این تهدیدات شدیدا پشیمان 
شود و به سرنوشــت آقای عادل الجبیر دچار شود.)راستی او اکنون 

کجاست؟(
نویسنده با اشــاره به حمالت رژیم صهیونیســتی علیه نیروگاه های 
هسته ای عراق در ســال 1۹۸1 و نیروگاه های درحال تاسیس سوریه 
در سال ۲۰۰۷ نوشــت: تکرار این ســناریو و تنها با یک حمله در ایران 
امری دشــوار و چه بسا غیرممکن اســت زیرا نیروگاه های هسته ای 
ایران متمرکز در یک جای خاص نیستند بلکه بیشتر آن ها و پیشرفته 

ترین آن ها در مکان های پراکنده هستند و نیاز به چندین حمله دارد.
اطالعاتــی که اخیرا از طریق رســانه های غرب درز کــرده دو حقیقت 
بزرگ را آشکار می کند که از اهمیت باالیی برخوردار است و باید آن ها 
را بررســی کرد؛ اول اینکه اطالعاتی وجود دارد که می گوید موساد در 
اتاق های مذاکرات وین در ســال ۲۰1۲ و در زمان ریاســت جمهوری 
اوباما دســتگاه شــنود قرار داده و این امر باعث شــد که تــل آویو از 
تمام مراحل مذاکرات و روند آن باخبر شــود البته این مســئله هنوز 

تایید نشده است .
مســئله دوم این اســت که دولت بایدن درخواست اســراییل برای 
دســتیابی به »مادر بمب ها« را نپذیرفته اســت؛ بمبی که وزن آن 11 
تن است و توانایی رسیدن به ســایت های زیرزمینی در عمق زمین را 

دارد به همین دلیل بنی گانتس و رییس موساد در سفری اضطراری 
عازم واشنگتن شــدند تا از آمریکا تعهد بگیرند که در صورت شکست 

مذاکرات وین اعالن جنگ کنند.
در ادامه این تحلیل تاکید شده است: هرگونه حمالت هوایی اسراییل 
و هر چقدر که باشد برنامه هسته ای ایران را متوقف نخواهد کرد بلکه 
نتایج معکوسی به دنبال خواهد داشت و منجر به نابودی نیروگاه های 
هسته ای دیمونای اســراییل در صحرای النقب خواهد شد زیرا این 
حمالت پاسخ فوری و به فاصله چند ثانیه ای ایران را به دنبال خواهد 
داشت و نیروگاه اســراییل تنها به یک موشــک نقطه زن ایرانی نیاز 
دارد تا به طور کامل ریشــه کن شــود زیرا نیروگاه های اسراییل مانند 
نیروگاه های ایرانی و برای مثال ســایت فردو نیســت که در زیر کوه 
و یا در عمق چند کیلومتری زمین قرار داشــته باشــند. از سوی دیگر 
نیروگاه های ایرانی ساخت داخل هستند و از هیچ کشور بیگانه ای وارد 
نشــده اند بنابراین ایران طی چند هفته و یا چند ماه بار دیگر می تواند 

آن ها را بسازد.
عطوان ادامه داده است: سردار فدوی اخیرا در پاسخ به این تهدیدات 
گفت اگر اسراییل مرتکب هرگونه حمله ای شود نیروهای ایرانی آماده 
پاســخ خواهند بود و اسراییل را با خاک یکســان  می کنند، تهدیدات 

ســردار فدوی در ادامه تهدیدات دیگر مقامات ایرانی است زیرا ژنرال 
علی شمخانی چند هفته پیش گفته بود که جنگنده اسراییل در حمله 
علیه نیروگاه های ایرانی به دلیل یک مسئله ساده بازنخواهند گشت 

زیرا دیگر فرودگاه  و یا پایگاه نظامی برای نشستن نخواهند داشت.
این نویسنده می گوید: سوال بسیار مهمی که بسیاری از اسراییلی ها 
و آمریکایی ها و هــم پیمانان غربی آن ها آن را مطــرح نمی کنند این 
است که اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و منجر به انعقاد توافق شود 

تهدیدات کنونی اسراییل چه خواهد شد؟
در ادامه این تحلیل آمده است: مذاکرات وین چه به نتیجه برسد و چه 
نرسد بی شــک ایران برنده اصلی آن خواهد بود، این را برای بار هزارم 
می گویم زیرا موفقیت آمیز بودن مذاکرات منجر به وارد شدن نزدیک 
به ۳۰۰ میلیارد دالر به خزانه های ایران خواهد شد و این امر به معنای 
گسترش برنامه های بالستیکی و پهپادی ایران و تقویت نقش منطقه 
ای آن و همچنیــن تقویت بازوهای نظامــی آن در خاورمیانه و بهبود 
اوضاع معیشــتی بیش از ۸۰ میلیون ایرانی خواهد بود. اما شکست 
مذاکرات و ارتکاب حماقت از سوی رژیم صهیونیستی منجر به پرتاب 
روزانه بیش از 1۰ هزار موشک علیه اسراییل از شمال و جنوب و شرق 

خواهد شد.

مجموع آرای ســید کاظم موســوی از اردبیل مرکز 
استان به اضافه نمین، نیر و سرعین زیبا و توریستی 
بــه 6۰ هزار هم نمی رســد و دقیقا 5۹ هــزار و 516 
رای اســت. آن هم در انتخاباتی که به لطف نظارت 
شــورای نگهبان رقبای اصلی پیشاپیش حذف و از 
گردونه خارج شــده بودند، همین! اظهارات ســید 
کاظم موســوی نماینده اردبیل، نمین، ســرعین و 
نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی که در مخالفت با واردات »آالت موسیقی« 
به دوستداران موسیقی توصیه کرد »از ایران بروند«، 
آن چنان بحث انگیز شده که محمد دالوری، مجری 
صریح اللهجه تلویزیون را نیز به واکنش واداشت تا 
بگوید: »شما به چه حقی برای مردم تعیین تکلیف 
می کنید؟ مگر ســرود ملی ما را با دبه زده اند؟ آن 

کســی باید برود که بین مردم تفرقــه می اندازد.« 
این لحن درباره کســی که لبــاس روحانیت بر تن 
دارد و سن او از 5۰ ســال گذشته شاید در تلویزیون 
بی سابقه باشد؛ اما به نظر می رسد آنجا که توصیه به 
رفتن کرده مجری را مصمم تر کرده باشــد در حالی 
که مقامی در حد رییس قــوه قضاییه در تماس با 
وزیر خارجه در نیویورک گفته بود به ایرانیان خارج 
از کشور بگویید بازگردند.  چگونه می توان ایرانیانی 
را که به خارج رفته اند با پول وســرمایه به بازگشت 
فراخواند و یکی در داخل انبــوه ایرانیان را به صرف 
عالقه به موسیقی به خروج از کشور توصیه کند؟!  با 
این اوصاف بد نیست بدانیم این جناب که به تعبیر 
مجری تلویزیون برای یک ملت ۸5 میلیون نفری 
تعیین تکلیــف می کند و نمی داند یــا نمی خواهد 

بداند اگر کرونا نبود تشــییع میلیونی برای اســتاد 
آواز که »ساز« ساز هم بود برپا می شد، با چند رای 
وارد مجلس شده است؟  مجموع آرای سید کاظم 
موسوی از اردبیل مرکز استان به اضافه نمین، نیر و 
سرعین زیبا و توریســتی به 6۰ هزار هم نمی رسد و 
دقیقا 5۹ هزار و 516 رای است. آن هم در انتخاباتی 
که به لطف نظارت شــورای نگهبــان رقبای اصلی 
پیشــاپیش حذف و از گردونه خارج شــده بودند، 

همین!

گوینده تهدید »از ایران بروند«، با چند رای وارد مجلس شده است؟

وزیرخارجه اردن بر حمایت کشورش از مذاکرات وین تاکید کرد. ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر اردن بر حمایت پادشاهی از مذاکرات در 
وین با هدف احیای توافق هسته ای ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه اردن بر لزوم پرداختن به موضوع تسلیحات هسته ای در خاورمیانه از منظری گسترده تر با 
هدف ایجاد منطقه ای عاری از سالح های هسته ای و سایر سالح های کشتار جمعی تاکید کرد. الصفدی در پنجمین نشست وزیران طرح ابتکاری استکهلم درباره 
خلع سالح هسته ای و معاهده منع گسترش سالح های هســته ای گفت: اردن موفقیت مذاکرات با ایران را یک ضرورت می داند. پایان تنش در منطقه خلیج 
فارس عالوه بر رسیدگی به توافق هسته ای، مستلزم پرداختن به موضوع سالح های غیرسنتی و همچنین پایان دادن به دخالت ایران در امور کشورهای عربی و 
ایجاد روابط بر اساس اصل حسن همجواری است. وی با تاکید مجدد بر حمایت پادشاهی اردن از تالش های بین المللی برای ارتقای صلح و امنیت بین المللی 
از طریق خلع سالح هسته ای و سایر سالح های کشتار جمعی، تاکید کرد که اردن به همکاری با شرکای خود برای رسیدن به منطقه خاورمیانه عاری از سالح های 
هسته ای و سایر سالح های انبوه ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه اردن افزود: حل مناقشات و بحران های منطقه ای به ایجاد یک محیط مساعد برای جلوگیری 
از گسترش سالح های هسته ای کمک می کند. وی همچنین خواستار افزایش تالش های جهانی برای حل و فصل مناقشات منطقه ای شد. وزیر امور خارجه اردن 

همچنین بر حمایت کشورش از تالش ها برای تضمین پای بندی به خلع سالح هسته ای و معاهده منع گسترش سالح های هسته ای تاکید کرد.

حمایت اردن از مذاکرات وین
واکنش تند و تیز »همتی« به هجمه ها:

 6 ماه سکوت کردم و همه 
مشکالت را گردن ما انداختند

خبر روز

وز عکس ر

 »آقای اره«؛ 
لقب بن سلمان در 

خیابان های واشنگتن
خودروی حزب معارض »تجمع ملی 
سعودی« که روی آن تصویر بن سلمان 
و عبارت »ما مســتحق دموکراســی 
هستیم نه آقای ار   ّه« نقش بسته بود، 
با حرکت در مقابل کاخ سفید، سفارت 
ریاض و کنگره آمریکا در واشــنگتن 
اعتراض خود را به اقدامات ولی عهد 
سعودی از جمله دست داشتن در ترور 

خاشقچی، نشان داد.

وزیر خارجه عربستان:

 توافق بلندمدت و فراگیر با ایران می خواهیم
وزیر خارجه عربستان ضمن درخواســت حضور نماینده کشورش در مذاکرات هسته ای، گفت 
که امیدواریم این مذاکرات موفقیت آمیز باشــد. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در 
حاشیه نشست کشورهای عربی در ریاض گفت: ما خواهان توافق هسته ای بلندمدت و فراگیر 

با ایران هستیم و امیدواریم که مذاکرات موفقیت آمیز باشد. 
بن فرحان ادامه داد: ما خواهان روابط عادی با ایران هستیم و این مسئله به خود ایران بستگی 
دارد. وی همچنیــن گفت که موضع ایــران در مذاکرات وین نگران کننده اســت. وزیر خارجه 
سعودی تاکید کرد: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج )فارس( مذاکرات هسته ای ایران 
در وین را دنبــال می کنند و ما به نوبه خود خواســتار حضور در این مذاکرات شــدیم زیرا این 

صحیح تر است.

»گوترش« از آمریکا خواست تحریم ها علیه ایران را رفع کند
دبیرکل سازمان ملل متحد در یک گزارش رسمی از آمریکا خواسته طبق مفاد توافق هسته ای 
برجام تحریم ها علیه ایران را رفع کند. گوترش این درخواست را در دوازدهمین گزارش فصلی 
سازمان تحت نظر خود که به تازگی به کمیته قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت سازمان ملل تقدیم 
شده مطرح کرده است. دبیرکل ســازمان ملل متحد در این سند تصریح کرده است: »به  رغم 
مشکالت به وجود آمده در اجرای برجام در ســال های اخیر همیشه بر این باور بوده ام که این 
توافق بهترین گزینه موجود برای محقق کردن اهداف دیپلماسی چندجانبه و امنیت منطقه ای، 

به گونه ای که منافع اقتصادی برای مردم ایران به ارمغان بیاورد، خواهد بود«. 
کشــورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیســتی طی سال های گذشــته ایران را به 
پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده اند. ایران این ادعاها را رد کرده 
است. ایران تاکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی 
)ان پی تی( و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دســتیابی به فناوری هســته ای 
را برای مقاصد صلح آمیز دارد. عالوه بر این، بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون 
بارها از تاسیسات هســته ای ایران بازدید کرده اند؛ اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح 

آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.

روایت رسانه صهیونیستی از اختالف »بایدن« و »بنت« 
درباره ایران

روزنامه جروزالم پست مدعی شده دولت بایدن در رایزنی هایی که با مقام های اسراییلی داشته 
موضوع شهرک سازی ها در اراضی اشغالی را به عنوان موضوعی هم تراز با برنامه هسته ای ایران 
مطرح کرده است. یک منبع دیپلماتیک در بیت المقدس با گالیه از مواضع آمریکایی ها گفت: 

»آمریکایی ها مرتب مسئله خشونت  در شهرک ها را مطرح می کنند.« 
مطابق این روایــت، هنگامی که بنی گانتــز، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی هفته پیش برای 
متقاعد کردن آمریکایی ها جهت اتخاذ مواضع شدیدتر علیه برنامه هسته ای ایران به واشنگتن 
ســفر کرد »آنتونی بلینکن«، وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که واشــنگتن، به همان اندازه که 
برای رایزنی درباره ایــران وقت اختصاص می دهد، به بحث درباره شهرک ســازی اختصاص 
می دهد. بلینکن به گانتز گفت که شهرک سازی های اخیر اسراییل، »شانس رسیدن به راهکار 
دو دولتی را از بین می برد.« منابع مورد استناد جروزالم پست گفته اند دیدارهای گانتز با »لوید 
آستین«، وزیر دفاع آمریکا و »جیک سالیوان«، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید با تنش های 

کمتری همراه بوده است.

کافه سیاست

نامزد ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری و رییس کل پیشین بانک مرکزی با 
بیان اینکه من شخصا مستقل وارد انتخابات 
شدم، خیلی ها گله کردند چرا هماهنگ نکردید 
و من ایده های خود را داشتم و مستقل وارد 
شــدم، گفت: 6 ماه ســکوت کــردم و همه 
مشــکالت را گردن ما انداختند و بانی وضع 
موجود شــدیم؛ چیزهای دیگــری هم به ما 
اضافه کردند؛ ما که سه سال در سخت ترین 
شــرایط و جلوی فشــار حداکثری مقاومت 
کردیم و برای اینکه فروپاشی اقتصاد و ابرتورم 
اتفاق نیفتد، تالش های مــان را انجام دادیم. 
عبدالناصر همتی شامگاه سه شنبه در نشست 
بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی ایران که در 
شهر کرمان برگزار شد با اشاره به شرایط سخت 
اقتصادی و معیشت مردم اظهارداشت: دلیل 
حضور من در انتخابات نیز همین شرایط بود؛ 
البته نمی خواهم وارد بحث هــای انتخابات 
شوم زیرا تمام شده و رییس جمهور محترم 
هم مستقر هستند. وی تاکید کرد: شنیده ام 
جراحی های اقتصادی قرار است انجام شود 
و بنده خودم اگر این کار را انجام دهند اولین 
کسی هســتم که حمایت می کنم؛ اما اگر در 
حد حرف باشــد اتفاقی در اقتصاد کشور رخ 
نمی دهد. رییس کل پیشین بانک مرکزی در 
بخش دیگری از سخنان خود با تشریح علل 
وضعیت اقتصادی گفت: بیشــتر مشکالت 
کشور ناشــی از حکمرانی اقتصادی است و 
تا این مسائل به درســتی و کامال حل نشود، 
باقی مشــکالت دیگر حل نمی شــود. وی با 
طرح این پرســش که دلیل اینکه در اقتصاد 
نمی توانیــم از مدار توســعه نیافتگی بیرون 
بیایم، چیست؟ گفت: کشورمان وسیع است، 
جمعیت، منابع طبیعی خوب و به آب های آزاد 
نیز دسترسی داریم پس چرا هنوز نتوانسته ایم 
رشد کنیم؟ همتی اظهارداشت: رشد اقتصادی 
در اقتصاد تعریف دارد و به چند عامل مهم از 
جمله بهره وری و سرمایه گذاری وابسته است؛ 
مثال وقتی حجم سرمایه گذاری وسیع نداشته 

باشیم رشد اتفاق نمی افتد.

بین الملل

عکس: دکتر سالم
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رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان:

اصفهان کمترین بهره را از منافع ملی می برد
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان باالترین 
ســهم پرداخت مالیات کشــور را دارد ؛اما کمترین بهره را از منافع ملی می برد. رســول میرباقری 

اظهار کرد: حدود ۲۰ سال است که حقابه 
کشــاورزان اصفهان پرداخت نمی شود، 
این کشــاورزان در کنار مــردم به صورت 
مسالمت آمیزی خواسته خود را در زمینه 
آب مطرح کردند که الزم است مسئوالن 
کشور به این درخواست توجه کنند. وی با 
تاکید بر اینکه امروز اصفهان شهری برای 
زنده ماندن است نه زندگی کردن، گفت: 
کســی باور نمی کند اصفهان از تهران هم 
آلوده تر است. رییس کمیسیون عمران، 

معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان بیشتر از همه کالن شهر های 
کشور مهاجرپذیر است، گفت: اصفهان از مردم سایر استان ها و حتی دیگر کشور ها به خوبی پذیرایی 

می کند، اما خود با مشکالت عمده ای دست به گریبان است.

ثبت نام طرح »نهضت ملی مسکن« در تمامی شهر های 
استان اصفهان

امکان ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در تمامی شهر های استان اصفهان فراهم شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در پی پیشنهاد اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
مبنی بر بازگشایی سامانه ثمن برای تمامی شهر های استان اصفهان، با دستور وزیر راه و شهرسازی 

در جلسه هماهنگی طرح نهضت ملی مسکن، مقرر شد تا سامانه برای تمامی شهر ها باز شود.
علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه این پیشنهاد را با توجه به تجربه کسب شده در ثبت نام های قبلی 
)طرح اقدام ملی مسکن( ارائه کردیم، اظهار کرد: با دســتور وزیر راه و شهرسازی مقرر است تا در 
تمامی شهر ها )به جز شهر هایی که تحت هیچ شرایطی تامین زمین امکان پذیر نیست( سامانه برای 
ثبت نام متقاضیان مسکن باز شود. وی گفت: این اقدام موجب می شود تا بعد از ثبت نام و پاالیش 
متقاضیان، تعداد متقاضی هر شهر شناســایی و همزمان تامین اراضی نسبت به تعداد متقاضیان 
اجرا شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حال حاضر از ۱۰۹ شهر استان اصفهان 
برای تعداد ۴۳ شهر تامین زمین شــده و برای ۳۴ شهر دیگر نیز از طریق الحاق به محدوده، زمین 

تامین شده است.

دستگیری اخاللگران بازار ارز در اصفهان
تعدادی از دالالن و اخاللگران بازار ارز با تالش سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات 
استان اصفهان شناسایی و دستگیر شــدند. بنابر اعالم اداره کل اطالعات استان اصفهان، با انجام 
اقدامات اطالعاتی تعدادی از دالالن و اخاللگران بازار ارز کشور شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی 
حساب های بانکی این افراد مسدود شد. این اخاللگران با انجام معامالت ارزی غیر مجاز از جمله 
معامالت فردایی با داللی و ایجاد تقاضای کاذب مبادرت به ایجاد نوسان در بازار ارز می کردند. اداره 
کل اطالعات استان اصفهان اعالم کرده مبارزه با عناصر اخاللگر بازار ارز در دستور کار است و همچنان 
ادامه خواهد داشت. براساس گزارش های میدانی از بازار، همزمان با اقدامات سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان، پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی استان نیز تعدادی 

از دالالن عمده بازار ارز اصفهان را بازداشت کرده است.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان اعالم کرد:

کسب ۲ دستاورد بین المللی توسط بانک قرض الحسنه مهرایران

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران  حدیث زاهدی
استان اصفهان  در سالروز تاسیس بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، در خصوص دو دستاورد بین المللی اظهار کرد:  
این بانک به عنوان بانک کامال اسالمی با ۶۱.۱ درصد رشد و ۳ میلیارد و 
۸۷۸ میلیون دالر دارایی منطبق بر شــریعت، از سوی نشریه »بنکر« 
به عنوان رتبه نخســت بانک های ایران و رتبه ســوم برترین موسسات 
اسالمی جهان معرفی شد. رضا اسفندیاری ادامه داد : دستاورد دوم این 
است که سازمان همکاری اسالمی )OIC( جایزه نخبه اقتصادی جهان 
اسالم را به دلیل تالش های قابل توجه بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
ترویج بانکداری اسالمی، حمایت از توسعه تولید صنعتی، اقتصادی، 
اجتماعی و اشتغال زایی و کارآفرینی، به مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اعطا کرد. این دو اتفاق به سرعت در رسانه های اقتصادی کشور 
بازتاب گسترده ای پیدا کرد. مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
استان اصفهان با بیان اینکه  این بانک با ۵۳۰ شعبه در سراسر کشور در 
حال فعالیت اســت و آحاد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد، گفت 
:این بانک سعی کرده شــفافیت را نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان 
الزامی اساسی مد نظر قرار دهد و در این راستا اقدامات مختلفی را انجام 
داده است و اکنون که به تازگی چهاردهمین سالروز تاسیس این بانک را 
پشت سر گذاشــته ایم، اقدامات این بانک در راســتای شفاف سازی 

عملکرد خود را مرور می کنیم. اسفندیاری با تاکید بر اینکه نخستین و 
مهم ترین مورد انتشار مداوم و به موقع صورت های مالی است، افزود : 
بانک قرض الحســنه مهر ایــران به طور مســتمر صورت هــای مالی 
حسابرسی نشده خود را هر ســه ماه یک بار روی وب سایت خود قرار 
می دهد. همچنین صورت های مالی حسابرسی شده بانک نیز به محض 
تصویب شدن از سوی مجمع عمومی روی وب سایت بانک قرار می گیرد؛ 
به طوری که اکنون صورت های مالی حسابرسی شده سال های گذشته 
و صورت های مالی حسابرسی نشده سه ماهه نخست و سه ماهه دوم 
سال جاری از طریق وب سایت این بانک )www.qmb.ir( در دسترس 
عموم قرار دارد. مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان 
با بیان اینکه فعالیت این بانک در این ســال ها به قــدری موثر بود که 
موجب تغییر نگرش مسئوالن کشور شده است، توضیح داد: افزایش 
سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۲۵ هزار 
میلیارد ریــال و از ۲۵ هزار میلیارد به ۵۰ هزار میلیــارد ریال بود که این 
افزایش موجب استحکام فعالیت این بانک است. به گفته مدیر شعب 
بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان ، بانک قرض الحسنه مهر 
ایران یکی از بانک های برتر کشور در افتتاح حساب مجازی و همچنین 
احراز هویت ســجام به خصوص در دوران کرونا بوده است. درخواست 
تســهیالت آنالین بدون حضور مشتریان، سیســتم بانکی دیجیتال و 

حذف کاغذ از آن و بهینه سازی امالک در راستای آسایش مراجعین به 
شعبه از دیگر اقدامات این بانک در ارائه خدمات به مشتریان است. وی 
با بیان اینکه طی پنج سال گذشته این بانک رشد ۱۶ برابری منابع داشته 
است، افزود: از سال ۹۵ تا ســال ۱۴۰۰ مشتریان این بانک ۱۵۵ درصد 
رشد داشته اند، همچنین رشد چشمگیر پرداخت تسهیالت از ۵۰۰ هزار 
تا به بیش از ۲  میلیون فقره از دســتاوردهای این بانک طی پنج سال 
گذشــته اســت و اکنون هدف گذاری پرداخت ۲ میلیون و ۳۰۰ فقره 
تسهیالت را داریم. اســفندیاری اضافه کرد: طی ۱۴ ســال گذشته ۱۰ 
میلیون نفر از تســهیالت این بانک اســتفاده کردند که بیش از هشت 
میلیون آن از سال ۹۵ به بعد بوده اســت. وی افزود: نزدیک ۸۰ درصد 
تسهیالت پرداختی این بانک طی پنج سال اخیر بوده، اما مطالبات این 
بانک رو به کاهش است. مدیر شــعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
استان اصفهان یادآور شــد: اگرچه مطالبات این بانک از مردم از یک 
درصد به هفت دهم درصد کاهش داشته، اما این عدد در استان اصفهان 
به ۲۵ صدم درصد کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه بانک قرض 
الحسنه مهر ایران، در راستای دسترســی افراد به تسهیالت حدود ۱۵ 
طرح ویــژه دارد، گفت: طرح کاال کارت در راســتای حمایت از تولیدات 
داخلی اســت، به نوعی که آن بخش از جامعه که تــوان خرید نقدی را 
ندارند، در این طرح امکان خرید خواهند داشت، چراکه طرح کاالکارت 
نیاز به امتیاز یا پس انداز ندارد و سقف آن ۵۰ میلیون تومان با سود چهار 
درصد است.  رضا اســفندیاری با بیان اینکه این بانک تفاهم نامه های 
بسیاری با بخش های مختلف دارد، تاکید کرد: بانک مهر ایران با تغییر 
رویکرد، پرداخت تســهیالت خود را از حوزه معیشت به سمت اشتغال 
برده و بــه نوعــی هدف گذاری آن ایجاد اشــتغال اســت.  بــه گفته 
اســفندیاری، پرداخت تســهیالت برای محرومیت زدایی، همکاری با 
معاونت روستایی برای پرداخت تسهیالت، تامین کمک هزینه مسکن، 
کمک هزینه درمان بــه خصوص در دوران کرونا، پرداخت تســهیالت 
ســاخت مســکن در مناطق محروم روســتایی، توزیع وسایل کمک 
آموزشی و بهداشتی  در مناطق محروم روستایی و ... از جمله اقدامات و 
طرح های این بانک در راستای مسئولیت های اجتماعی آن است. مدیر 
شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
سقف وام پرداختی این بانک ۱۰۰ میلیون تومان است، تاکید کرد: این 
بانک تســهیالت بدون ضامن را به خصوص به مشــتریانی که خوش 
حســاب هســتند، پرداخت می کند. وی اضافه کرد: طی سال جاری 
تاکنون این بانک در استان اصفهان ۸۱۰ فقره وام ازدواج به ارزش ۶۸۲ 

میلیارد ریال پرداخت کرده است.

رییــس اداره صنعت، معدن و تجارت اردســتان 
گفت: حدود ۶۰ درصد از مردم اردستان توان خرید 
متوســط نیاز های خود را هم ندارند و با توجه به 
وضعیتی که مشاهده می شود، شرایط اقتصادی 

جامعه درد مشترک مردم و اصناف است.
رضا باقری اظهــار کرد: با تالش همــکاران ما در 
اتحادیه های صنفی حــدود ۹۵ درصد از اصناف 
شهرستان اردســتان واکســن کرونا را دریافت 

کرده اند.
وی گفت: حــدود ۳۷۰۰ نفر عضــو اتحادیه های 
صنفی و واحد های کارگاهی اداره صنعت معدن و 
تجارت هستند که کمتر از ۱۰۰ نفر از آن ها به دلیل 
بیماری های خاصی که داشتند و یا دستور پزشک 

نتوانستند واکسن کرونا بزنند.
رییس اداره صنعت معدن و تجارت اردســتان با 
اشاره به وضعیت بازار شب یلدا گفت: گشت های 
مشترک اداره صمت به همراه تعزیرات حکومتی 
و اتحادیه های صنفی شــروع شــده اســت و با 
برنامه ریزی های انجام شــده بــه اصناف تاکید 
کردیم که همــه اجناس باید نرخ آن مشــخص 

باشــد و فاکتور خرید در مغازه ها وجود داشــته 
باشد.

باقری با بیان اینکه فعال برنامه ای برای وارد کردن 
میوه و نیاز های شــب یلدا به شهرستان به دلیل 
حمایت از اصناف منطقه نداریم، گفت: با توجه به 
شــرایط اقتصادی که در جامعه وجود دارد حدود 
۶۵ درصد از اصناف شهرستان در رکود بازار به سر 

می برند.
وی گفت: مردم بیشــتر تالش می کنند کاال های 
اساســی خود را خریــداری کننــد و در وضعیت 
کنونی کمتر سراغ برخی اجناس درجه ۲ و ۳ نیاز 

خانواده می روند.

رییس اداره صمت اردستان:

60 درصد از مردم اردستان توان خرید متوسط نیاز های خود را هم ندارند

معاون استاندار اصفهان:

ظرفیت نمایشگاه های مجازی 
مورد غفلت قرار گرفته است

خبر روز

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

نرخ دالر، بهای طال و سکه را نزولی کرد
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به اینکه نرخ نزولی دالر موجب کاهش بهای طال و سکه 
شده است، گفت: در حال حاضر معامالت در بازار طال در جریان و طی چند روز گذشته، تقاضا برای 
خرید سکه افزایش یافته است. هوشنگ شیشــه بران با تحلیل بازار طال، اظهار کرد: قیمت اونس 

جهانی به دنبال تقویت ارزش دالر جهانی با نوسان محدود به ۱۷۸۵ دالر رسید.
وی همچنین افزود: قیمت اونس جهانی نیز به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال میالدی، 
قطعا با نوسان روبه رو خواهد بود. رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان تاکید کرد: به دنبال کاهش 
ارزش دالر در چند روز گذشته، قیمت طال و سکه نیز کاهش یافته به طوری که به تازگی قیمت سکه 
به کانال ۱۲ میلیونی بازگشت. وی با بیان اینکه به دنبال مالیات بر خرید و فروش دالر طی چند روز 
گذشته، قیمت دالر کاهشی شده است، تاکید کرد: به همین دلیل خرید و فروش در بازار آزاد تقریبا 

متوقف شده  به دنبال آن قیمت طال و سکه روند نزولی به خود گرفته است. 
شیشه بران به بازار ارز اشاره کرد و گفت: روز گذشــته قیمت فروش دالر در صرافی ملی ۲۷ هزار و 
۴۷۰ تومان و قیمت فروش یورو ۳۰ هزار و ۹۵۹ تومان بود. وی پیش بینی کرد قیمت طال و سکه تا 
پایان هفته به دلیل ادامه مذاکرات وین در همین محدوده است و تا روشن شدن نتایج مذاکرات 
قیمت طال و سکه با نوسان محدود و کاهشــی خواهد بود. رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان به 
وضعیت معامالت در بازار طال اشاره کرد و گفت: در حال حاضر معامالت در بازار طال در جریان است و 
طی چند روز گذشته تقاضا برای خرید سکه افزایش یافته است. وی ابراز امیدواری کرد که با تدابیر 

بانک مرکزی همانند چند روز گذشته قیمت طال و سکه همچنان به روند کاهشی خود ادامه دهد.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری:

 فرونشست زمین در اصفهان نتیجه توسعه ناپایدار 
طی سال های گذشته است

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری اصفهان گفت: فرونشست که به واسطه خروج 
آب از ســفره های آب های زیرزمینی و کاهش حجم آب از آبخوان ها در استان در حال وقوع است؛ 

نتیجه توسعه ناپایداری است که در طول سال های گذشته انجام شده است. 
مهران زینلیان پس از برگزاری جلسه شورای فنی استان  اصفهان افزود: فرونشست  یکی از مسائل 
اصلی مطرح در شورای فنی استان  اصفهان است و سعی می شــود تا از مواردی که باعث تشدید 
این پدیده می شود، جلوگیری صورت گیرد. به گفته زینلیان، در حقیقت خیلی از موارد  بروز یافته در 

فرونشست قابل جبران نیست ولی باید جلوی تشدید آن در استان اصفهان گرفته شود.
وی همچنین با تاکید بر رعایت ضوابط استاندارد در ساخت وسازها گفت: رعایت ضوابط استاندارد 
هم از منظر اصول و مقررات ساخت و هم مصالحی که باید استفاده شود موضوعی اجتناب ناپذیر 
است و در خصوص رعایت ضوابط اســتاندارد در طرح های عمرانی دستگاه ها، وضعیت استان به 

نسبت خوب ارزیابی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در شورای فنی استان اصفهان بازدید از طرح ها به طور مرتب صورت می گیرد و 
مواردی که دارای نواقص است به دو دسته در بخش نازک کاری و سازه ها  تقسیم می شود ؛ نواقص 
اجرای نازک کاری باید اصالح شود و برخی موارد به ســازه ها و موارد اساسی برمی گردد که در این 

موارد برخوردها جدی تر است و نیازمند اصالح و یا تخریب خواهد بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان  تاکید کرد: الزم است کارفرما، مشاور 

و پیمانکار به دستگاه های نظارتی ازجمله شورای فنی استان پاسخگو باشند.
وی یادآور شد: دستگاه های اجرایی در اجرای طرح ها با توجه به گستردگی آن در استان، الزم است 
از مشاوران که بازوهای کارفرما در کنترل کیفیت و اجرای ضوابط هستند استفاده کنند. وی در پایان 
تاکید کرد که جانمایی ساختمان های اداری در اصفهان با بررسی موضوع فرونشست صورت گیرد.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان گفت: عالوه بر تولید مقاالت باید در حوزه پژوهش و افزایش نرخ رشــد اقتصادی نیز گام برداریم. پیام نجفی در 
خصوص اهمیت پرداختن به پژوهش در دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان در حوزه پژوهش کارنامه موفقی دارد و بر اساس ارزیابی های 
انجام شده از نظر تولیدات علمی و تعداد مقاالت، سومین دانشگاه آزاد اسالمی در کشور است. وی با اشاره به آمار و ارزیابی مقاالت داخلی، گفت: دانشگاه آزاد 
اسالمی اصفهان در حوزه مقاالت فارسی رتبه چهارم را دارد و به طور کلی جزو پنج دانشگاه برتر کشور در بین دانشگاه های آزاد اسالمی کشور است. در حوزه کتاب 
و مجالت نیز دانشگاه آزاد اسالمی، اقدامات خوبی را انجام داده و یکی از ۱۰ مجله این مرکز جزو ۲۵ درصد مجالت برتر دنیاست و شاهد چاپ مقاالت محققان 

کشور های دیگر در مجالت این دانشگاه هستیم.

افزایش اقدامات پژوهشی؛ زمینه ساز رشد توسعه اقتصادی
رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان گفت: دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان در حوزه فناوری نیز جزو اولین دانشگاه هایی بوده که اقدامات موثری انجام داده 
و در سال ۸۵ اولین مرکز رشد دانشگاهی کشور را ایجاد و به صورت اقماری با شهرک علمی و تحقیقاتی همکاری کردیم. در حال حاضر دو مرکز رشد از جمله مرکز 

رشد عمومی دانشگاه و گیاهان دارویی که از وزارت علوم مجوز دارد، در دانشگاه فعال است.

لزوم فعالیت در حوزه پژوهش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی

آجیل فروش 
بامعرفت

اقدام زیبای یک آجیل فروش 
شیرازی در آستانه شب یلدا

وز عکس ر

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفت: نمایشگاه های مجازی، ظرفیت 
بزرگ و ارزشــمندی هســتند که مورد غفلت 
قــرار گرفته انــد. امیررضا نقــش در کارگروه 
توسعه صادرات اســتان اظهار کرد: استفاده از 
ظرفیت نمایشگاه های مجازی به معنی حذف 
نمایشگاه های فیزیکی نیست و می توان حدود 
۱۰ درصد نمایشگاه ها را به صورت مجازی برگزار 
کرد. وی با اشاره به اینکه زیرساخت های الزم 
برای برگزاری این گونه نمایشگاه ها در استان 
وجود دارد، گفت: برگزاری نمایشگاه در فضای 
مجازی تاثیر زیادی بر صادرات دارد. وی گفت: 
کسب و کار های الکترونیکی به ویژه در مبحث 
اقتصاد دیجیتال در دوران شیوع کرونا توسعه 
یافت و پیشرفت خیلی خوبی داشت. نقش با 
اشاره به اهمیت نگاه تخصصی و ویژه به کسب و 
کار های الکترونیکی گفت: اینگونه کسب و کار ها 
نیازمند نگاه ویژه مسئوالن است و باید بیش از 
پیش به مردم معرفی شود. وی گفت: در حال 
حاضر ۷۴۰ واحد دانش بنیان در اصفهان فعال 
هســتند که به حمایت ویژه نیاز دارند. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
با بیان اینکه این شرکت ها و واحد های دانش 
بنیان برای ارتباط با صنعت بسیار راغب هستند، 
گفت: امــروز ارتباط کمی بین ایــن واحد ها با 
صنایع وجود دارد و صنعت از این واحد ها بی خبر 
و واحد های دانش بنیان هم از صنعت بی خبرند 
که در صورت استفاده از توانمندی های یکدیگر 
بســیار موثر هســتند. نقش گفت: مهندسی 
پزشــکی و شــاخه های مختلف این رشته در 
استان رشد بســیاری پیدا کرده است و امکان 
تامین ۵۰ درصد نیاز های کشــور را دارد. وی با 
بیان اینکه ۲ شرکت دانش بنیان در زمینه تولید 
ایمپلنت های دندانی در اســتان وجــود دارد، 
گفت: در صورت حمایت از این واحد ها امکان 
تولید ۵۰ درصد ایمپلنت دندانپزشــکی کشور 
در اســتان وجود دارد. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان گفت: اولویت های 
فرابخشی در این استان تعریف شده است که 

همه سازمان ها در قبال آن ها مسئول هستند.
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برای»ممیزی«هاکهتلخیهاراسانسورمیکنند

شببودوغمبودواستادابتهاجمیخواند...

بانگاهیبه»زابیواکا«،»فریدا«و»ممیزی«

سهگانهموفقیت

دوبــاره از همان شب هاســت کــه زور  پریا پارسا
دلتنگــی، زمیــن و زماِن دلــم را به هم 
دوخته و انگار »امن یجیب المضطــر ...« هم دیگر جواب نمی دهد!  
صبِر من به اندازه درِد من نیست. ده سال گذشت و داغ »تو« هر روز 
زنده تر از دیروز می شــود و تازه تر. و آن کســی که گفت خاک سرد 

است، نه داغ را می شناخت و نه درد را.
صدای »آهنگران« ســکوت اتاق را شکسته اســت. »شب است و 
سکوت است و ماه است و من ...فغان و غم اشک و آه است و من...

شب و ناله های نهان در گلو...شب و ماندن استخوان در گلو...«
امشــب دوباره از انتهای خاطرات جنون به ابتدای خط اشــک و درد 
و بغض رسیده ام. همان داستان هر شــب همه این سالها که بی تو 
گذشت. قصیده حاج صادق به شــاه بیت خود رسیده است: »کجا 
رفت تاثیر ســوز دعا...کجایند مردان بی ادعــا؟« ... و من به مردی 
فکر می کنم که در یک شب سرد زمســتانی، خاطرش را در خاطراتم 
جا گذاشت و رفت برای همیشه ... به قافله رفقای سفرکرده ی عزیِز 

شهیِد خود پیوست. 
گریه میکنم و یادم می آید همیشــه می گفتی حضرت عیســی تر از 
مســیح، جاِن جهان ما و صاحِب ایران ما، شمس الشموِس آسماِن 
دلم به ابن شبیب گفته بود: »هروقت خواستی گریه کنی، بر حسین 

ابن علی گریه کن.« 
و من امشب بر »حضرت حســین ابن علی« گریه میکنم به یاد آن 
شبی که دلت گریه ی زیر قبه و باراِن بین الحرمین و دعای مستجاب 
می خواست و دکتر گفته بود فکر سفر را از ســر بیرون کنی که برایت 
خطر دارد و درد ...دردی که به جانت می افتاد و رهایت نمی کرد. بدنی 

که دیگر به داروها هم جواب نمی داد. 
بیست سال است در 15 سالگی ام مانده ام؛ در تکرار خاطره همان روز، 
همان لحظه، همان اتفاق، همان دیدار در آسایشگاه جانبازان... نجیب 

نگاهم کردی و جهانم زیر و رو شد...
دلم هــوای حرم کرده راســتی. دلم کمی هوای لطیــف می خواهد، 
کمی عطر زعفران، کمی رزق حضرتی، چندرج تســبیح شاه مقصود 
و چنددانه فیروزه شیخ شوشتری، دلم حرم می خواهد...کمی کنج 
می خواهد از نوع ایوان مقصوره بــرای درد و دل کردن، برای از درد 

گفتن ... از درد داغ تو گفتن که سرد نمی شود. 
ســردم شــده. پنجره را می بندم. قصیده تمام شــده. سکوت شب 
سنگین اســت و دلم هنوز حتی کمی ســبک نشده. اینســتا را باز 
می کنم. کمی دورشــدن از همه چیز را می خواهم. کمی دیررسیدن 
به تِه تلِخ واقعیتی که هرروز و هرشــب یادم می آورد »تو دیگر هرگز 

برنمیگردی«.
امشب »ممیزی« انتخاب خوبی نیست. هست؟ راستش توان لبخند 
زدن هم ندارم. ولی خاطر تو را چه کنم؟ ده سال است برای دیدنت در 
خواب، لبخند میزنم. خواسته بودی زندگی کنم. بخندم. به آرزوهایم 
برسم و من هیچ وقت به تو نگفتم »بزرگترین آرزوی من هستی«. 

امان از نجابت نگاه تو و خجالت کالم من...
عه!... استاد سیگار به دست گرفته است. امشب جای گریه اش سیگار 
می خواهد فقط. »هوشنگ ابتهاج« می خواند: »خانه دلتنگ غروبی 
خفه بود/ مثل امروز که تنگ است دلم/ پدرم گفت چراغ/ و شب از 
شب ُپر شــد/ من به خود گفتم/ یک روز گذشــت/ مادرم آه کشید/ 

زود برخواهد گشت/ ابری آهسته به چشمم لغزید/ و سپس خوابم 
برد/ که گمان داشت که هست این همه درد/ در کمین دل آن کودک 
خرد؟/ آری آن روز چو می رفت کسی/ داشــتم آمدنش را باور/ من 

نمی دانستم معنی هرگز را/ تو چرا بازنگشتی دیگر؟«
و من با خود تکرار میکنم »که گمان داشــت که هست این همه درد/ 
در کمین دل آن »دختر« خرد؟... من نمی دانستم معنی هرگز را/ تو 

چرا بازنگشتی دیگر؟«
»ممیزی« حاال خاطره می شود در شبی که خیال می کردم قرار است 
بخاطر تو بخندم اما مثل سیگارِ استاد، دود شدم از درد دلتنگی ... حاال 
دوباره تسبیح به دست گرفته ام و »امن یجیب« میخوانم ... حتما اثر 

دارد... راستی! تو چرا بازنگشتی دیگر؟
 ****

نیمه شب است و خوابم نمی برد. دلتنگم و می دانم دلخوری از اینکه 
نمیخندم و راستش این روزها آن قدر آوار غم روی سر مردم این شهر 
و کشور ریخته که مانده ام به کدامین بهانه، لبخند بزنم؟! و اصال مگر 

می شــود میان معرکه لبخند زد به غم؟ این کار نسل شما بود که در 
جبهه با خدا همسنگر شده بودید. کار تو بود که در سی و چندسالگیت، 
الگوی اخالص و عشــق بودی برای مــن و نه من که در بیســت و 

چندسالگی ام بی تو ماندم. 
نیمه شب سرد پاییزی است و به نیت چندلحظه رهاشدن از آن همه 
واقعیت تیره و تار هم که شده، به سراغ دنیای مجازی می روم. و باز 
هم انگار اتفاقی است اما به »ممیزی« برمیخورم؛ یک اتفاق شیرین 
در دل نیمه شــبی تلخ. »قبله یعنی حلقه چشم مستت، ضریح اونه 
که دست بزنم به دستت« ... و استاد که اســتادانه با آن زبان بدن و 
میمیک صورت فوق العاده حیــن ادای دیالوگ ها، طنازانه و عجیب 
دلنشین، به نقد و تغییر شعر می پردازد و من با دیدنش و شنیدنش 
ناخودآگاه میخندم. بعد خنده ها بیشــتر و بیشتر می شود. به خودم 
می آیم. چندساعتی گذشــته. هوا هنوز تاریک است اما صدای اذان 
صبح از مســجد محله به گوش می رسد. طعم شیرین خنده ها هنوز 
جانم را نوازش می دهد و خوشــحالم که حس میکنم خوشحالی. 
پس از مدتها از تِه تِه دل خندیده ام و من این خنده را حتما به »وحید 

آقاپور« و تیم ممیزی مدیونم. 
من فکر می کنم دعای خیری اگر هســت، باید بدرقه راه آقاپورها و 
جوادزاده ها هم باشــدکه در زمانه زمین خوردن دلخوشی ها، بدجور 
بلدند حالمان را خوب کنند و راستش من خودم هم تصور نمی کردم 

این مطلب به اینجا ختم شود. شاید لحظه آخر ممیزی بخورد!
پی نوشــت: »وحید آقاپور« بی نظیر اســت. می شــود هم بخاطر 
غِم آن شــب ابتهاجی و هم خنده های پس از آن شــب از او ممنون 
بود. می شــود با تیم ممیزی بخندی و بعد باورت نشــود این همان 
خنده های از ته دلی است که ســالها بود فراموششــان کرده بودی 
و این روزها و این ســالها، ســخت اتفاق می افتند. هنر اگر رسالتی 
به یادماندنی و اثرگــذار دارد، حتما »ممیزی« بــا آن طنز فاخرانه، 
استاندارد و دلنشین خود، به بهترین و هنرمندانه ترین شکل ممکن 
به این رســالت عمل کرده اســت. رِد خنده های ما تا سالها  از مسیر 
ایده ای رد می شود که سالها پیش به ذهن »حامد جوادزاده« رسید و 
این روزها با هنرمندی تمام و کمال او و »وحید آقاپور« به اوج رسیده 

است. بچه های هیئتی گل کاشته اند...

»جوادزاده در خود صدا و سیما هم معروف است که 
دیر به دیر برنامه می گیرد چون تا ایده ناب و دســت 
اولی در آستین نداشــته باشــد، ترجیح می دهد برنامه نسازد.« این را 
ســردبیر »فریدا« گفته بود و همین خصلت حتما باعث شده تا هربار با 
دست پر و برنامه های خالقانه به عرصه برگردد.  »زابی واکا«، »فریدا« و 
»ممیزی«؛ ســه اثر دســت اول و جذاب هســتند؛ بدون کپی، ناب و 
پرطرفدار. هر سه برنامه، نام »حامد جوادزاده« را به عنوان صاحب اثر بر 
پیشانی خود می بینند.  جوادزاده البته در برنامه سازی، رزومه ای دور و 
دراز و پربار دارد اما نکته ویژه کارهای او »به روزبودن« و همراه با سلیقه 
مخاطب پیش رفتن است. به بهانه طنز »ممیزی« که این روزها حسابی 
گل کرده، نگاهی به ســه برنامه ذکرشــده داریم که هر کــدام در ژانر و 
حوزه های متفاوت و متناســب با ســالیق گوناگون مخاطبان ســاخته 

شده اند و هرسه هم توانستند نمره قابل قبولی از مخاطب بگیرند.  

پرحاشیه اما محبوب
»زابی واکا« را با اجرای »علی انصاریان« به یاد می آوریم که هنوز هم 
در دهان نمی چرخد پیشــوند نامش »مرحوم« بگذاریم. پرحاشیه 
شد اما پرطرفدار هم بود و میان انبوه برنامه های ورزشی، توانست در 

دل مخاطب بنشیند. 
با »آزاده صمدی« به عنوان مجری آغاز بکار کرد اما در نهایت نشــد 
یا نگذاشــتند که صمدی مجری ویژه برنامه جــام جهانی تلویزیون 

اینترنتی »آیو« باشد. و البته خیلی بد هم نشد. 
ترکیب »انصاریان-یاسر« ترکیب کشف شده بی نظیری بود. نتیجه 
هم لذتبخش و شیرین شــد. هنوز ویدئوهای مربوط به شوخی های 
انصاریان بــا خاله و عموهــای خواننده لس آنجلس نشــین)!( در 
شــبکه های مجازی دست به دست می شــود و میلیون ها بار دیده و 

الیک شده است. 
هرچند بخاطر همین شــوخی ها و آنچه که سازمان صدا و سیما آن را 
»عبور از خط قرمز«ها می دانست، برای مدتی پخش برنامه متوقف 
شد )و شرط پخش دوباره را مراقبت از گفتار انصاریان عنوان کردند!(، 
اما »زابی واکا« در ذهن مخاطِب خسته از برنامه های تکراری و  بدون 
خالقیت رســانه ملی، که حاال به تلویزیون های اینترنتی روی آورده 

بود، ماندگار شد. 

سفر به تاریخ اسالم با نگاهی نو
»فریدا«؛ نامی برگرفته شده از کتاب »درالثـمـین« و روضه جبرئیل بر 
آدم است که می گوید: یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا، لیس له ناصر 
و ال معین )او را با لب تشنه مى کشــند؛ در حالى که غریب، بی کس و 
تنها است و یار و یاورى ندارد.( کال برنامه جالبی بود و در نوع خود »بکر 
و همراه با یک ایده بســیار جالب«. مصاحبه، مناظره و دادگاه با نقش 
آفرینان واقعه  کربال در هر دو ســپاه، ۳ بخش اصلی این برنامه بودند. 
مشابه آن را به این سبک و ســیاق قبال ندیده بودیم.« حامد جوادزاده 
می گوید: »ما 40 سال است داریم یک طور برنامه مذهبی می سازیم، 
حاال یک مقدار دکورش را بزرگ تر می کنیم، قرمزتر یا مشکی تر می کنیم 
ولی حرف همان حرف و ســاختار همان ساختار اســت،  ما داریم این 
ســاختار را بهم می ریزیم چون باید به پرسش های نسل جدید پاسخ 
بدهیم.« و او تصمیم گرفت این ساختار تکراری را بهم بریزد.  و »فریدا« 
گام بلندی در حوزه این ساختارشــکنی بود. برنامــه ای که تهیه کننده 
آن می گفت » حتی عمر ســعدی هم که در این برنامه نشــان دادیم، 
آدم برازنده ای بود که بعد از اینکه ســاعت ها با او حرف می زدیم، تازه 
می فهمیدیم آهان اینجا پایش لغزید. اینجا این منطق باعث شــد که 
تصمیم اشــتباه بگیرد.« »فریدا« در ایام محرم و فاطمیه پخش شد 
و تالش داشت تا به قول »وحید آقاپور« )مجری برنامه( آنها که اهل 
هیئت و روضه و فضاهای مذهبی نبودند را جــذب کند واال برای امام 
حسینی ها، برنامه حسینی ساختن که تنها یک سرگرمی است. اما در 
مجموع »فریدا« برای آنها که پای ثابت برنامه های مذهبی بودند هم 

اتفاق تازه و جذابی بود.

طنز مودِب موقرِ استاندارد
ممیزی؛ بیشتر از »زابی واکا« و »فریدا« دیده شد. »طنز با َوقار« اگر شکل داشت، می توانست 
کامال شبیه »ممیزی« باشد. کار آسانی نیست؛ اینکه هربار حداقل 15 دقیقه یک ریتم ثابت از 
طنز را حفظ کنی، آن هم وقتی طنز دیالوگ محور اجرا می کنی. طنزی که کامال مبتنی بر »محتوا« 
و متن است. طنز موقعیت نیست. طنزی که درســت و فاخر است و از شوخی ها و طنازی های 
آب دوغ خیاری و بعضا جنسی این سالهای تلویزیون و سینما و شبکه های اجتماعی ما کامال به 
دور است؛ متفاوت، موقر و مودب است. ممیزی ها ثابت کردند می شود هم »متفاوت« بود، هم 
»متین« و هم مطابق با ذائقه ی مخاطب ، طنزی متن محور، خنده دار، استاندارد و بامزه ساخت 
و کاری کرد تا در روزهایی که مردم دیگر چندان بهانه ای حتی برای لبخند زدن کوچک هم ندارند، 
گاهی یک ربع قهقهه بزنند. و این شاهکار، حاصل تصمیمی است که سالها پیش از دل یک ایده 

خالقانه در ذهن »حامد جوادزاده«  جرقه زد و حاال چندسالی اســت که با ترکیب عالی »وحید آقاپور-حامد جوادزاده« به یک اثر هنری طنازانه درجه 
یک تبدیل شده است که مخاطبان وسیعی را از هر طیفی با خود همراه کرده است. با نگاهی گذرا به شبکه های اجتماعی و ترندشدن هرباره کلیپ های 
»استاد«، متوجه محبوبیت »ممیزی« خواهیم شد و البته درصد باالی میزان رضایت بینندگان این برنامه در »فیلیمو« هم ُمهر تایید دیگری بر موفق 
بودن تیم ممیزی است. اینکه هربار با رضایت حدود 95 درصدی مخاطبان ممیزی پس از پخش هر قسمت از این برنامه مواجه می شویم، موضوعی 
نیست که بشود راحت از کنار آن گذشت. الگوی برنامه سازی به سبک »ممیزی« می تواند چراغ راه خوبی برای همه برنامه سازانی باشد که می خواهند 

برای »مردم« کار کنند، نه جیب خودشان و خوشایند دیگران! 
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری:

 مرحله دوم طرح »شهدای سالمت« در اصفهان
اجرا می شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: مرحله دوم طرح شهدای سالمت 
با تمرکز بر گســتره جغرافیایی، چینش و تعداد محل واکسیناســیون کرونا در استان اجرا شد. 
محمد رضا جان نثاری در ستاد استانی مقابله با کرونا در استانداری اصفهان افزود: طرح شهدای 
سالمت تمام نشده است و مرحله اول این طرح  روز سه شــنبه به پایان رسید و از  روز چهارشنبه  

وارد مرحله دوم  شد.
وی اظهار داشــت: تمرکز اصلی مرحله دوم روی گســتره جغرافیایی برای چینش طرح سالمت 
است و فقط تعداد محل واکسیناسیون تغییر می کند و بقیه امور به قوت خود باقی است.معاون 
سیاسی اســتانداری اصفهان تصریح کرد: حداقل پوشش واکسیناســیون تعریف شده  و مورد 
انتظار ۸۵ درصد جمعیت است؛ اما سقف متوسط ۹۵  و در نهایت ۱۰۰ درصد خواهد بود.وی ادامه 
داد: ما از فرمانداران درخواست داریم این پشــتکار را برای واکسیناسیون و رسیدن به ۹۵ درصد 
پوشش داشته باشند زیرا واکسیناسیون اولویت اول دولت، استان و شهرستان است.جان نثاری 
با تاکید بر بازرســی های انجام شده و اســتمرار بر نظارت ها، گفت: در صورتی که تذکرات کار ساز 

نیست گزارشات آن را اعالم کنید زیرا کرونا با سالمت مردم در ارتباط است.
وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشــکی نیز درصد پیشرفت واکسیناســیون شهرستان ها و آمار 
مقایسه ای روزانه را ارسال کند.معاون استانداری اصفهان تاکید کرد: انتظار داریم مبنای آماری 
بین دانشگاه علوم پزشــکی و وزارت بهداشت بر اساس یک معیار باشــد و اختالف های آماری 
اصالح شــود.جان نثاری گفت: مبنای اولیه واکسیناســیون ما ۸۵ درصد است و هر شهری و یا 

دستگاه اجرایی که از این مبنا پایین تر است باید سریعا نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند.
وی با اشاره به راه اندازی ایستگاه های صلواتی در سطح شهر  به مناسبت ایام دهه فاطمیه گفت: 
ما مخالف راه اندازی ایستگاه های صلواتی نیســتیم ؛اما پذیرایی و چگونگی اجرای آن با تایید و 

تدبیر دانشگاه علوم پزشکی و نظارت علمی آن است.

فرماندار اصفهان:

 می توان مدیریت حوزه های جوانان را به دست 
خودشان سپرد

فرماندار اصفهان  به ظرفیت خوب جوانان در اصفهان اشــاره کرد و گفت: همچنین در این شــهر 
فضا هایی نیز برای فعالیت جوانان وجود دارد که از کیفیت خوبی نیز برخوردار است. محمد علی 
احمدی با بیان اینکه اعتماد به جوانان ضروری است و باید از ظرفیت های آن ها در همه بخش ها 
بهره ببریم، ادامه داد: در امور مربوط به جوانان باید به صورت تخصصی عمل کنیم، ضروری است 
که حوزه آموزش، فرهنگی، اشــتغال و … در خصوص جوانان را به صورت ویژه و تخصصی مورد 

بررسی قرار دهیم و با احصای نقاط ضعف و قوت آن در راستای ساماندهی آن بکوشیم.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه راه اندازی اتاق های فکر برای حل مشکالت جوانان امری ضروری 
است، گفت: در این زمینه باید از خود جوانان مشورت بگیریم.وی، جوانان را مهم ترین محور تحقق 
شــعار ها و فرامین گام دوم انقالب دانســت و گفت: ما باید به دنبال تحقق اهداف سند گام دوم 
انقالب ابالغی از سوی مقام معظم رهبری باشیم و براساس بند های این سند، امور را پیش ببریم.

احمدی با بیــان اینکه ما نیازمند تجزیــه و تحلیل آماری دقیق، کامل و صحیح هســتیم، گفت: 
آمار و اطالعات دقیق شهرســتان توســط اداره ورزش و جوانان احصا و نیاز های موجود در حوزه 
جوانان بررسی و برنامه ریزی های الزم در این خصوص صورت پذیرد.فرماندار اصفهان، راه اندازی 
ســازمان های مردم نهاد فعال در حوزه جوانان را ضروری دانســت و گفت: بــا این امر می توان 

مدیریت حوزه های جوانان را به دست خودشان سپرد و نتایج بهتری را به دست آورد.

اصفهان دارای رتبه سوم مزاحمت تلفنی اورژانس؛

شوخیخطرناکباجانآدمها

مزاحمت های تلفنی همواره مهم ترین و  پریسا سعادت
اصلی ترین گالیه تکنسین های اورژانس 
از مردم اســت. بر اســاس اعالم جعفــر میعادفر ، رییس ســازمان 
اورژانس کشور تعداد مزاحمین تلفنی اورژانس در سال ۱۴۰۰ نسبت 
به سال های قبل کاهش داشته ؛ اما بر اساس اعالم رؤسای اورژانس 
در ۳ استانی که بیشــترین ماموریت و به طبع بیشترین تماس ها را 

دارند هنوز آمار مزاحمان تلفنی با سامانه های اورژانس باالست.
 آن طور که رییس اورژانس اصفهان گفته اســت از تعداد ۱66 هزار و 
۱۹۱ تماس گرفته شــده با اورژانس طی ۸ ماهه نخست سال جاری، 
2۴ هزار و ۵7۵ تماس مربوط به مزاحمت هــای تلفنی بوده، آماری 
که اصفهان را سومین استان کشور در زمینه مزاحمت های تلفنی قرار 

داده است.
مزاحمت های تلفنی اورژانس بخشــی از واقعیت هــای تلخ جوامع 
امروزی است، مزاحمت هایی که با جان شهروندان در ارتباط است و 
هشدار های صورت گرفته در این زمینه هم نتوانسته به این مزاحمت ها 

پایان دهد.
بعد از گذشت حدود دو ســال از ورود کرونا به کشور و از دست دادن 

عزیزان مان، هنوز هم هســتند افرادی که برای تفریح و ســرگرمی با 
شــماره ۱۱۵ تماس می گیرند و کاربری که در مرکــز کنترل اورژانس 
نشســته را خســته می کنند و هم جــان عزیزان دیگــران را به خطر 

می اندازند.
برای اغلب ما پیش آمده اســت که بــرای خود یا کمــک به دیگری 
بخواهیم با اورژانس تماس بگیریم و شاکی از دیر رسیدن آمبوالنس 
یا دیر جواب دادن کاربر و معطل شــدن پشت خط باشــیم، اما بعد 
مشخص می شــود که دلیل عمده  این تاخیر به خاطر مزاحمت های 

تلفنی برخی از شهروندان بوده است.
به گفته رییس ســازمان اورژانس کشــور، مقابله با این مزاحمت ها 
نیازمند همکاری بین دستگاه هاست. آن طور که میعادفر در این باره 
گفته است باید برای افرادی که از خدمات اورژانس سوء استفاده و یا 
ایجاد مزاحمت می کنند، جرائم قانونی در نظر گرفته شود و این افراد 
باید مجازات شوند تا کســی به خودش اجازه ندهد، چنین اقداماتی 

را انجام دهد. 
در حال حاضر در نهایت تلفن فرد قطع می شود، اما اگر جرائم قانونی 
برای اشــخاص ایجاد کننده مزاحمت در نظر گرفته شود، می تواند در 

بازدارندگی نســبت به انجام این کار و کاهش این مزاحمت ها بسیار 
کمک کننده باشد. در قانون کشــور هم مواردی از برخورد با مزاحمان 
شماره های اضطراری آورده شده است تا بتوان با این افراد برخورد کرد؛ 
البته که با مجهز شدن تلفن های ۱۱۵ به مکان یابی افرادی، می توان به 

راحتی محل مزاحمان را شناسایی کرد.
می توان برای برخورد با ایــن افراد از مجازات هــای جایگزین مانند 
به کارگیری این افراد در اورژانس هم اســتفاده کرد تا به این وســیله 
هم کمکی به اورژانس که با کمبود نیرو مواجه است، شود و هم درس 

عبرتی برای مزاحمان باشد، شاید متوجه عواقب کارشان شوند.
اما در کنار قراردادن جرائم برای متخلفان و کسانی که به حالت شوخی 
و تفننی با جان شــهروندان بازی می کنند باید فرهنگ ســازی و  به 
کار بردن تبلیغات ســمعی و بصری در این زمینه را نیز نباید دور از نظر 
داشت.فرهنگ سازی و تبلیغات سمعی و بصری می تواند در بازدارنده 
بودن از ارتکاب مزاحمت موثر باشد، اینکه والدین بخواهند به کودکان 
خود آموزش دهند تا با شماره های ضروری فقط در مواقع اضطراری 
تماس بگیرند هم آموزش به نسل آینده محسوب شده و هم خود به 

نحوی بازدارندگی دارد.

در قانون کشور هم مواردی از برخورد با مزاحمان 
شماره های اضطراری آورده شده است تا بتوان با این 
افراد برخورد کرد؛ البته که با مجهز شدن تلفن های ۱۱۵ 
به مکان یابی افرادی، می توان به راحتی محل مزاحمان 

را شناسایی کرد

با مسئولان جامعه

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون اســتان اصفهــان  گفت: باتوجه به 
اینکه در فصل سرما قرار داریم و با کاهش اهدا کنندگان خون مواجه هستیم 
ولی مصرف خون مراکز درمانی بــه قوت خود باقی اســت، از اهداکنندگان 
می خواهیم که با مراجعه به مراکز انتقال خون استان، خون خود را اهدا کنند. 
لطفعلی جعفری اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ذخیره خون استان چهار روز 
است که این شرایط بحرانی نبوده ولی مطلوب نیز نیست، ما باید ذخیره خون 
مرکز را باالی هفت روز نگ هداریم تا بتوانیم پاسخگوی مراکز درمانی باشیم.

جعفری گفت: از بانوان استان درخواست داریم همانگونه که در مشارکت های 
اجتماعی به صورت فعاالنه مشارکت می کنند در امر اهدای خون نیز مشارکت 

بیشتری داشته باشــند و با مراجعه به مراکز اهدای خون، خون خود را اهدا 
کنند.وی گفت: عالوه بر آن مراجعه کنندگان ما اول مشاوره و معاینه می شوند 
سپس خون گیری انجام می شود، مراجعه کنندگان از کم خونی نترسند چرا 
که اگر شــرایط اهدای خون را نداشته باشــند از آن ها خون گرفته نمی شود.

لطفعلی جعفری گفت: همشهریان بابت اهدای خون نگرانی نداشته باشند، 
مراکز اهدای خون کامال استرلیزه شــده و تمام پروتکل های بهداشتی از نظر 
کرونا رعایت می شود، از اهداکنندگان خون و هم استانی ها درخواست داریم 
به صورت مســتمر و تدریجی برای انتقال خون به مراکز اهدای خون مراجعه 

کرده و خون خود را اهداکنند.

رییس پلیس راه استان اصفهان با اشــاره به سردی هوا و لغزندگی جاده ها 
هشــدار داد که رانندگان از الستیک های فرســوده و غیر استاندارد استفاده 
نکنند. ســرهنگ اصغر زارع گفت: با اشــاره به اینکه فصل پاییز رو به اتمام 
بوده و زمستان در حال فرا رســیدن اســت و به زودی فصل زمستان از راه 
رسیده و سردی هوا و لغزندگی جاده ها به مرور بیشتر خواهد شد، بنابراین 
رانندگان در نظر داشته باشند که استفاده از الســتیک های فرسوده و بدون 
آج و شیار مناسب، ممنوع بوده و با رانندگان خاطی برخورد خواهد شد. وی 
گفت : یکی از مهم ترین نکات در خصوص الستیک ها، عمق آج آنهاست که 
ارتفاع آج در یک الســتیک نو باید بیش از ۹ میلی متر باشد و در صورتی که 

این ارتفاع به کمتر از 2 میلی متر برسد توصیه می شود که الستیک تعویض 
شود. رییس پلیس راه اصفهان همچنین با اشاره به مناطق برف گیر استان 
افزود: رانندگان می بایســت در شــرایط برف و یخبندان ازالستیک های یخ 
شکن و یا زنجیر چرخ اســتفاده کنند چرا که در غیر این صورت به دلیل کم 
بودن اصطکاک الستیک ها با سطح آسفالت، احتمال سر خوردن و چرخش 
خودرو به اطراف افزایــش خواهد یافت و منجر به تصادف می شــود. زارع 
در پایان افزود : ان شــاءا... با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 
توسط رانندگان زمستان خوبی را پشت ســر خواهیم گذاشت و به استقبال 

فصل بهار خواهیم رفت. 

ذخیره خون استان اصفهان 4 روز است هشدار پلیس راهور درباره استفاده از الستیک های فرسوده
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مفاد آراء
9/142 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  3410 14006030200700 مورخ  03 / 08 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عفت ربیعی کلیشادی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 78 وکدملی 
 1111613591 صــادره از فالورجــان درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت
 16 / 208 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کلیشــاد بخش نــه حوزه ثبت ملک 
فالورجان خریــداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای محمــد کریم دهقان 
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 
م الف: 1231284 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء
9/143  برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شــماره 9379-1400/08/05 هیات ســوم خانم اعظم عسگری 
برزانی به شناسنامه شــماره 4003 کدملي 1282998072 صادره اصفهان فرزند 
اســداله در ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 128/17 متر مربع  از پالک 
شــماره 1879 فرعی از 16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت بمانعلی رضایی برزانی طبق انحصار وراثت شــماره 603 
 مورخ 1375/05/01 شــعبه 18 دادگاه عمومی اصفهان و فرشته السادات هاشمی 

شیخ شبانی طبق سند انتقالی 49388 مورخ 1388/07/07 دفترخانه 108 اصفهان و 
عزت رضایی مورد ثبت صفحه 429 دفتر 415 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 

م الف: 1233186 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/144  برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شماره 10231-1400/08/27 هیات دوم آقای علی جوانی جونی به 
شناسنامه شماره 13 کدملي 1290231605 صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 140/06 متر مربع قسمتی  از پالک شماره 237 فرعی 
از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت 

حسین جان نثاری از مورد ثبت صفحه 556 دفتر 5 فرعی امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 
م الف: 1232928 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/145 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شــماره 140060302018000906 مورخ 1400/08/18 کالسه پرونده 
1399114402018000110 آقای شکراله استکی اورگانی فرزند عباسقلی نسبت 
به ششدانگ یک باب سوله  به مساحت 101/14 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آبــاد بخش 16 اصفهان ابتیاعی 
متقاضی به شماره سند 88442 مورخ 1399/10/22 دفترخانه 96 دولت آباد برخوار 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 

م الف: 1233064 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 
مفاد آراء

9/146 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 
تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 
اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شــماره 140060302018000860 مورخ 1400/08/19 کالسه پرونده 
1399114402018000078 آقای محمدمهدی رفیعی دولت ابادی فرزند حســن 
نسبت به ششدانگ یک باب دامداری پرورش اسب با کاربری کشاورزی  به مساحت 
8764/45 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 398 اصلی واقع در بخش 16 
اصفهان حوزه ثبت دولت آباد برخوار ابتیاعی متقاضی به شماره سند 89985 مورخ 

1400/06/16 دفترخانه 96 دولت آباد برخوار 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25 
م الف: 1233591  ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 

تحدید حدود اختصاصی
9/147 چون تحدید حدود ششــدانگ  چهار باب بنای فوقانــی و تحتانی پالک ثبتی 
460 فرعــی از 5 اصلی واقع در  بخــش 3 ثبت خوانســار به نام  مصطفی شــاه کرم 
فرزند محمد علــی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به عمل 
نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهار شــنبه مورخ 1400/10/15 ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و بــه عمل خواهــد آمد، لذا بــه موجب این آگهــی به کلیه 
مجاورین اخطار می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهــی در محل حضور 
یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد. م الف: 1241291  

امیر حسین مومنی رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

اعالم مفقودی 
 کارت، بــرگ ســبز، ســند خــودروی ســواری پــژو
  SLX-TU5 405 مدل 1396 به رنگ سفید به شماره پالک

 181B0017306 ایران 53-856  ی 16 و شــماره موتور 
و شماره شاســی NAAM31FE1HK075798  به نام 
خانم فاطمه حســینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
برگ ســبز ســواری - کوپه فولکس تیــپ آبت بیتل 
 مدل 2012 به رنگ خاکســتری متالیک به شماره پالک

 ایران 67-451 ج 88 و شــماره موتور CCZ182423 و 
شماره شاسی WVWZZZ16ZCM611639 و شناسه 
 ملی خــودرو DEZO121Z2CA611639 بــه نام آقای 
امیر رضا اولیائی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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خداحافظی اجباری بارسلونا با مسِی اتریشی
تابستان امسال بارسلونا یوسف دمیر، ستاره جوان اتریشی ترک تبار را از راپید وین به خدمت گرفت.
دمیر فصل قبل در باشگاه اتریشی درخشان کار کرد و به تیم ملی هم دعوت شد. از او به عنوان مسی 
اتریشی نام برده می شود ولی نوع قرارداد او با بارسا به گونه ای بود که او را در زمره بازیکنان تیم دوم جای 
می داد. در نهایت به دلیل عدم انتقال کویادو بازیکن تیم دوم بارسا به تیمی دیگر، باشگاه مجبور شد 
نام دمیر را وارد فهرست تیم اول کند.دمیر در پیش فصل، عملکرد راضی کننده ای داشت و مورد توجه 
رونالد کومان قرار گرفت تا جایی که در هفته های ابتدایی، شــانس حضور در ترکیب بارسا را هم پیدا 
کرد. در قرارداد دمیر بندی وجود دارد که بر اساس آن، اگر او به مرز 10 بازی برای تیم اول بارسا برسد، 
باشگاه کاتاالن باید 10 میلیون یورو به راپید پرداخت کند.دمیر در بازی برگشت بارسا و بنفیکا در نوکمپ 
از سوی ژاوی به میدان فرستاده شد تا نهمین حضور در ترکیب بارسا را تجربه کند. او اگر یک بازی دیگر 
انجام دهد، بارسا موظف به پرداخت 10 میلیون یورو به راپید خواهد بود که در شرایط اقتصادی بد فعلی 
و با توجه به اینکه بارسا قصد دارد در زمستان بازیکن جدید جذب کند، غیرممکن به نظر می رسد.طبق 
ادعای آاس، دمیر حداقل تا فوریه از فهرست تیم اول کنار گذاشته خواهد شد چرا که پس از فوریه اگر 
بازی دهم را انجام دهد، بارسا می تواند پرداخت 10 میلیون یورو را تا تابستان به تعویق بیندازد. البته همه 
چیز به تصمیم ژاوی در آن مقطع بستگی خواهد داشت و اگر از دمیر رضایت نداشته باشد، او تا پایان 
فصل برای بارسا بازی نخواهد کرد. گزینه دیگر، انتقال دمیر در همین زمستان به باشگاهی دیگر است.

گواردیوال: 

حضور هواداران به بازیکنان جسارت داد
منچسترسیتی سه شنبه شب در چارچوب رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس میزبان لیدز یونایتد 
بود و با نتیجه 0-7 از سد این تیم عبور کرد.فیل فودن، جک گریلیش، ریاض محرز، جان استونز و »ناتان 
آکه« هر کدام یک بار و کوین دی بروین دو بار دروازه حریف را در این بازی باز کردند.گواردیوال پس از بازی 
به تحسین از عملکرد این بازیکن بلژیکی پرداخته و گفت:» کوین طی چند روز گذشته به خوبی تمرین کرد. 
او برابر ولوز ریتم همیشگی را نداشت ؛اما بازگشت پس از ابتال به ویروس کرونا آسان نیست. کوین در این 
بازی ها که حریف کمی بازتر بازی می کند، بهترین است.«او اضافه کرد:» ما واقعا خوشحال هستیم که او بار 
دیگر به جمع ما برگشت چون به حضور او در تیم نیاز داریم. در ابتدای فصل کمی مشکل داشت اما امیدوارم 
که حاال بتواند این ریتم را برای مدت بیشتری حفظ کند«.این مربی اسپانیایی همچنین درباره عملکرد 
کلی تیمش در این بازی اظهار داشــت:» ما واقعا بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم. فصل گذشته پنج 

بودیم و به جز جک، همان امتیاز در مجموع دو بازی رفت و برگشت برابر لیدز از دست داده 
داد:» این بازی بسیار بازیکنان بودند که برابر این تیم قرار گرفتند.«گواردیوال ادامه 
ورزشگاه فوق العاده خوبی بود؛ اما بیشتر از هر چیزی باید به این اشاره کنم که 

بود. تمامــی بلیت ها بــرای بازی 
مقابل لیــدز به فروش 
رفتــه و ایــن باعــث 
دلگرمــی بازیکنــان 

شد. از هواداران بسیار 
سپاسگزارم.«ســیتی 

با کسب ســه امتیاز این 
بازی جایگاهــش در صدر 

جدول رده بنــدی را محکم کرد. 
آنها حاال بــا 41 امتیاز از 17 بــازی در رده اول 

ایســتاده اند و نزدیک ترین رقیب آنها لیورپول است 
که با یک بازی کمتر در فاصله چهار امتیازی آنها قرار دارد.

 رایزنی مسئوالن فدراسیون فوتبال با گزینه های سرمربیگری تیم ملی فوتسال؛

شمسایی، جانشین ناظم الشریعه می شود؟!

وحید شمسایی، کاپیتان سابق تیم ملی   سمیه مصور
فوتســال ایران اخیرا دیداری با عزیزی 
خادم، رییس فدراسیون فوتبال داشته است، دیداری که گفته می شود 
در ارتباط با انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال ایران است و از شمسایی 
به عنوان یکی از گزینه های جانشینی ســید محمد ناظم الشریعه در 

رأس کادر فنی تیم ملی یاد می شود.
بعد از ناکامی تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی فوتسال در لیتوانی 
و شکست در برابر قرقیزستان، زمزمه هایی مبنی بر تغییر در کادر فنی 
تیم ملی فوتسال ایران به گوش رســید و صحبت از حضور یک مربی 
پرتغالی در تیم ملی فوتسال به جای ناظم الشریعه شد و طبیعی بود 
این پروسه عملی نشــود به این خاطر که کمیته فوتسال طی ماه های 
اخیر درگیری مدیریتی داشــت. بعد از استعفای سراجی، سرپرستی 
کمیته فوتسال به اصولی رسید و مدیر جدید فوتسال هم در تازه ترین 
مصاحبه خود اعالم کرد کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران تا پایان سال 
تغییر نخواهد کرد به این خاطر که فدراســیون فوتبال تا پایان ســال 
جاری با ناظم الشــریعه قرارداد دارد و به این قرارداد پای بند اســت. 

بر همین اساس دیدارهای دوســتانه تیم ملی فوتسال ایران با ایتالیا 
هم با هدایت ناظم الشریعه برگزار می شــود؛ اما شنیده ها حاکی از 
رایزنی مسئوالن فدراســیون فوتبال ایران برای انتخاب بهترین گزینه 
سرمربیگری تیم ملی فوتسال است و از وحید شمسایی به عنوان یکی 
از این گزینه ها نام برده می شــود. چهره معروف فوتسالی کشور نیز 
دیدارش با عزیزی خادم را تایید کرد و در این ارتباط گفت: » ان شاءا... 
هر چه خیر است برای تیم ملی فوتسال ایران رخ دهد. اشخاص مهم تر 

از تیم ملی فوتسال هستند.«
حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز درباره جلسه با وحید 
شمسایی گفت:»بنده دو بار با آقای شمسایی برای استفاده از تجربیات 
او و دانشــی که در این زمینه دارد جلسه داشــتم. به هر حال یکی از 
ظرفیت هایی که ما باید در هر حوزه ای لحاظ کنیم اســتفاده از دانش 
پیشکسوتان اســت تا بتوانیم بهترین تصمیم گیری را داشته باشیم. 
آقای عزیزی خادم هم با شمسایی جلسه داشته است. با بسیاری از 
پیشکسوتان هر روزه جلســه می گذاریم تا نظرات را جمع آوری کنیم. 
درباره تیم ملی فوتسال هم هر اتفاقی که کمیته فوتسال تشخیص دهد 

و مجموعه مدیریتی فدراسیون فوتبال تصمیم گیری کند را در اولویت 
قرار می دهیم.«  آن طور که این مقام مسئول گفته قرار است سرنوشت 
نیمکت تیم ملی پس از دو بازی دوستانه  با تیم ملی ایتالیا که در روند 

آماده سازی این تیم تاثیر زیادی خواهد داشت، مشخص شود.
با توجه به عالقه مندی رییس فدراســیون فوتبال برای انتخاب گزینه 
های جوان همان طور که با انتخاب مهدی مهدوی کیا به عنوان سرمربی 
تیم امید دیده شد،هیچ بعید نیست در پایان حضور ناظم الشریعه در 
تیم ملی فوتسال رای به حضور وحید شمســایی در تیم ملی فوتسال 
ایران دهد. این چهره معروف فوتســال ایران این روزها درگیر برنامه 
ستاره ساز از شبکه سوم سیماست؛ اما به نظر می رسد حضور در رأس 
کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران به انداره کافی برای او وسوسه انگیز 

باشد که این برنامه تلویزیونی را رها کند. 
 در حال حاضر تمرینات تیم ملی فوتسال ایران برای برگزاری دیدارهای 
دوســتانه ۲۹ و ۳0 آذر مقابل ایتالیا آغاز شــده و ســید محمد ناظم 
الشریعه دور از حاشیه عملکرد بازیکنان دعوت شده را زیر نظر دارد تا 

بتواند در تقابل با ایتالیا نتایج قابل قبولی بگیرد.

خبر روز

پایان سفرهای خارجی؛ 

»اسکوچیچ« به پرتغال نمی رود 
اسکوچیچ طی هفته های گذشته به چند کشور خارجی برای دیدار با لژیونرها سفر کرد ؛اما برنامه 
ای برای سفر به پرتغال ندارد. او در سفر به کشــورهایی چون ترکیه – قطر و یونان با لژیونرها دیدار 
کرد و فعال سفرهای خارجی او متوقف شده است تا برای دیدار با عراق و امارات برنامه ریزی کند. 
دو دیداری که روزهــای 7 و 1۲ بهمن در 
اســتادیوم آزادی تهران برگزار می شود 
و به همین بهانــه اردوی تیم ملی بعد از 
پایان دیدارهای هفته شــانزدهم لیگ 
برتر آغاز می شود.  ســفر اسکوچیچ به 
دیگر کشــورهای اروپایی برای دیدار با 
لژیونرها بعد از بازی با عــراق و امارات 
انجام خواهد شد. ســید پیام نیازمند، 
علیرضــا بیرانوند ، مهــدی طارمی و ... 
بازیکنانی هستند که در لیگ برتر پرتغال 
حضور دارند. خوشبختانه ســوء تفاهم به وجود آمده میان اسکوچیچ و مهدی طارمی هم برطرف 
شده است و این مهاجم به اردوی آماده ســازی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با عراق و امارات 
دعوت خواهد شد. این موضوعی بود که رییس فدراسیون فوتبال در تازه ترین مصاحبه اش بدان 
اشاره کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا پیش از آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران 
به بهانه بازی با عراق و امارات در زادگاهش در کنار خانواده خواهد بود. او عالوه بر دیدار با لژیونرها 
و تماشای بازی های حریفان ایران در دوحه و جام ملت های عرب چندین مسابقه لیگ برتر را از 
نزدیک دید و در غیاب او البته بازی های لیگ برتر از سوی وحید هاشمیان  همچنین آنالیزور تیم 

ملی برای او گزارش خواهد شد.
 

غول فوتبال اسکاتلند به دنبال شکار ستاره استقاللی
سایت »msn« خبر داد باشگاه سلتیک غول فوتبال اسکاتلند به دنبال جذب مهدی قائدی، مهاجم 
جوان ایرانی عضو باشگاه شباب االهلی دبی اســت.قائدی، تابستان گذشته از استقالل جدا شد و 
راهی لیگ امارات شد. او به همراه شباب االهلی تا کنون ۳ گل به ثمر رسانده و عملکرد خوبی را از خود 
نشان داده است. ستاره ایرانی با عملکردش باعث شده تا کارشناسان فوتبال امارات از او تمجید کنند.

هافبک ریزنقش ایرانی می تواند در شرایط کنونی باعث تقویت خط حمله سلتیک شود. این بازیکن 
۲۲ ساله که »شگفت انگیز« لقب گرفته یک استعداد بزرگ اســت و ۸ بازی ملی در کارنامه اش 
دارد. او فصل گذشته در لیگ برتر ایران به همراه استقالل گل سازترین بازیکن شد.قائدی تابستان 
گذشته با قراردادی ۵ ساله به شباب االهلی پیوست. باشگاه سلتیک برای خرید این بازیکن ایرانی 

باید رقم باالیی را به اماراتی ها پرداخت کند.
 

تالش زنیت برای حفظ »آزمون« به بن بست خورد
سایت »اسپورت اکسپرس« روسیه خبر داد باشگاه زنیت آخرین تالش خود را برای تمدید قرارداد 
سردار آزمون، ستاره ایرانی خود انجام داد ولی مهاجم ایرانی این پیشــنهاد را نپذیرفت تا جدایی 
او نزدیک باشد.طبق گزارش های رسیده باشگاه لیون با آزمون به توافق نهایی رسیده و تنها کسب 
رضایت زنیت از سوی باشگاه فرانسوی مانده تا این انتقال نهایی شود.لیون قصد دارد با پرداخت 
۳ میلیون یورو ۶ ماه باقی مانده قرارداد آزمون را بخرد و با این بازیکن قراردادی 4 و نیم ساله امضا 
کند.مذاکرات بین طرفین ادامه دارد و باید دید باشگاه لیون می تواند رضایت باشگاه روسی را کسب 

کند و این خرید تهاجمی را در زمستان انجام دهد.

مستطیل سبز

اخطار به چهار باشگاه اصفهانی 
برای فروش مکمل های 

ورزشی غیرمجاز
دبیر هیئت پزشــکی ورزشی اســتان اصفهان 
گفت: چهار باشگاه ورزشــی اصفهان امسال به 
دلیل فروش مکمل های ورزشــی بدون تجویز 
متخصــص اخطــار گرفتند.مهــدی محمدی 
اظهار کرد: تخلفات یک مربــی در حوزه فروش 
مکمل های ورزشی نیز محرز شــد که در شرف 
اقدام قانونی است.دبیر هیئت پزشکی ورزشی 
اســتان اصفهان گفت: اســتفاده از مکمل های 
ورزشی مسئله ای دوگانه اســت که آیا از آن باید 
استفاده کرد یا خیر و تشخیص آن تنها بر عهده 
یک متخصص تغذیه اســت.وی اســتفاده از 
مکمل های ورزشــی را برای افرادی که بدنشان 
نیازمنــد چنیــن دارو هایی نیســت خطرناک 
دانســت و اضافه کرد: استفاده ســرخود از این 
مکمل ها به بروز عــوارض کبدی یا کلیوی منجر 
می شــود.محمدی همچنین گفــت: در زمینه 
استفاده از مکمل های ورزشی ۲ موضوع مطرح 
اســت؛ یکی اســتفاده بدون تجویز متخصص 
تغذیه و دومی اســتفاده از مکمل های غیرمجاز 
و غیراســتاندارد که حتی منجر به مرگ خواهد 
شد.وی گفت: ارائه و فروش مکمل های ورزشی 
تنها در صالحیــت داروخانه های مجاز اســت و 
عرضه آن در باشگاه های ورزشی و بدنسازی به 
هیچ وجه قانونی نیســت.دبیر هیئت پزشکی 
ورزشی اســتان اصفهان گفت: ســتاد نظارت و 
بازرسی هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان 
در صورت مشــاهده و گزارش فــروش و عرضه 
مکمل های ورزشی به ویژه مکمل های غیرمجاز در 
باشگاه های اصفهان ورود پیدا کرده و آن باشگاه 
را پلمب خواهد کــرد.وی همچنین درباره اینکه 
استفاده از مکمل های ورزشی بیشتر بین بانوان 
رایج اســت یا مردان گفت: طی سال های اخیر 
گرایش بانوان به این مکمل ها در حال افزایش 
است.دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان 
درباره روند پلمب و بازگشایی باشگاه های خاطی 
در زمینه فروش مکمل های ورزشــی گفت: در 
صورت بروز تخلف در این زمینه ابتدا با نظر اداره 
اماکن و بازرسی اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان باشگاه خاطی اخطاریه دریافت کرده و 

درصورت تکرار تا ۲0 روز بسته خواهد شد .

فوتبال جهان

وز عکس ر

 مارادونا کاپ؛ 
به یاد »مسی«!

در جــام مارادونــا یــا همان 
»مارادونا کاپ« که به اســم 
دیگو آرماندو، مارادونای فقید 
در عربستان برگزار شده است، 
هواداران بارســلونا با عکس 
 لیونــل مســی از او هــم یاد

 می کنند.

ذوب آهن از فردا به لیگ باز می گردد
رییس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال گفت: دیدارهای تیم ذوب آهن به دلیل ابتالی برخی از بازیکنان این تیم به کرونا به تعویق افتاده و قرار است نماینده اصفهان 
از فردا به بازی های خود در لیگ ادامه دهد.فرهاد زحمت کش افزود: فدراسیون همچنان پیگیر حضور تماشاگران در سالن های بسکتبال است، اما هنوز از سوی ستاد 
عالی کرونا در ورزش مجوزی در این خصوص صادر نشده است و امیدواریم با حضور هواداران، شاهد رقابت های تماشایی باشیم چرا که ورزش با وجود تماشاگران و 
عالقه مندان معنا پیدا می کند.رییس سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در واکنش به اسکان تیم بسکتبال شهرداری گرگان در خوابگاه آزادی هم گفت: من هم این مسئله 
را به تازگی مطلع شدم، فدراسیون بسکتبال همیشه در خدمت تیم ها و هیات های استانی بوده و آمادگی داریم تا شرایط مناسبی را برای آنها فراهم کنیم. اگر اردو یا تمرین 
خاصی در فدراسیون نباشد شرایط جابه جایی و اسکان آنها در محل فدراسیون مهیاست.زحمت کش یادآور شد: مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه های کشور 

از روز چهارشنبه در بخش مردان با حضور ۵0 تیم در ۸ گروه شمال و 4 گروه جنوب آغاز می شود و در بخش زنان این پیکارها با حضور ۲0 تیم در 4 گروه برگزار می شود.

سرمربی تیم فوتســال فوالدمبارکه سپاهان معتقد 
اســت با توجه به شناخت نســبی تیم ها از یکدیگر، 
دور برگشت بازی ها سخت تر خواهد شد و تیم ها به 
سختی یقه یکدیگر را می گیرند. احمد باغبان باشی 
اظهار کرد: تمرینــات خود را از روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته آغاز کردیم و اکنون وضعیت خوبی داریم، 
در نظر داشــتیم برای تقویت تیم و رفع نقاط ضعفی 
که داشــتیم بازیکن خارجی به تیــم اضافه کنیم که 
امکان پذیر نشــد و در حال حاضــر روی گزینه های 
داخلی تمرکــز کرده ایم، البتــه مذاکراتی هم انجام 
شــده تا بازیکنانی را جذب کنیم کــه بتوانند به تیم 
ســپاهان کمک کنند.وی افــزود: می دانیم که نیم 
فصل بسیار سختی را در پیش خواهیم داشت؛ چرا 
که شناخت تیم ها نسبت به هم بیشتر شده و به طور 

قطع بازی های نزدیک تری را شاهد خواهیم بود، از 
طرف دیگر آخرین تالش تیم ها برای قرار گرفتن در 
باالی جدول است، ســعی می کنیم در دور برگشت، 
بازی های قابل قبولی را به نمایش بگذاریم، تیم های 
باال و پایین جدول اختالف زیادی با یکدیگر ندارند.وی 
ادامه داد: سپاهان تیم نوپا و جوانی است که امسال 
تازه به فوتســال ورود کرده و هیچ سابقه فوتسالی 
ندارد و حتی نتوانســتیم خود را برای بازی هفته اول 
در مقابل گیتی پســند آماده کنیم و بــازی ۳ برصفر 
اعالم شد. در طول فصل ســعی کردیم برنامه هایی 
که نتوانستیم قبل از فصل آن ها را اجرایی کنیم انجام 
دهیم تا آسیب کمتری ببینیم.سرمربی تیم فوتسال 
سپاهان اضافه کرد: تیم تازه شکل گرفته ای هستیم که 
روند رو به جلویی داریم و بیشتر سعی کرده ایم آرامش 

و شکل تیمی خود را تشکیل بدهیم، بازیکنان تیم با 
وجود جوانی، انگیزه  و انرژی زیادی را برای رســیدن 
به اهدافی که داریم از خود نشان می دهند.وی تاکید 
کرد: هدف ما ابتدا ماندگاری تیم در این فصل است تا 
بتوانیم برای آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشیم 
و در قامت مدعی در لیگ بمانیــم.وی تصریح کرد: 
با توجه به شرایط ســعی کردیم از داشته های مان به 
خوبی استفاده کنیم، در ابتدای فصل نفراتی را از دست 
دادیم، اما نفراتی که در تیم ماندگار شدند دوندگی و 

تالش زیادی برای کسب نتایج خوب دارند .

سرمربی تیم فوتسال سپاهان:

نیم فصل سختی در پیش داریم

قرار است سرنوشت نیمکت تیم ملی پس از دو بازی 
دوستانه  با تیم ملی ایتالیا که در روند آماده سازی 

این تیم تاثیر زیادی خواهد داشت، مشخص شود
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رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای شهر اصفهان  می گوید 

شهرداری به تنهایی توان نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی را ندارد؛

وباز هم مردم ...
رییس کمیسیون هوشمندســازی و حمل ونقل شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: مردم 
می دانند نزدیک زمستان صحبت های مسئوالن مرتبط با آلودگی هواست که متاسفانه روز به روز 
این مشکل جدی تر می شود. محمدرضا فالح افزود: سهم دولت در کاهش آلودگی هوا باید بررسی 
و مشخص شود که چه میزان به وظایف خود عمل کرده است.رییس کمیسیون هوشمندسازی و 
حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه بیشترین هزینه ناوگان حمل و نقل عمومی 
و بازسازی آن به دوش مردم و شهرداری هاست، گفت: شهرداری به تنهایی توان نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی را ندارد و ما باید به عنوان نمایندگان مردم سهم دولت را در این زمینه مطالبه 
کنیم.وی ادامه داد: باید مشخص شــود افرادی که از خودروهای شخصی استفاده می کنند چه 
سهمی را به شهرداری پرداخت کرده اند. طرح تردد خودروهای شخصی در مرکز شهر باید بررسی 
شــود، تا خودروهای آالینده عوارض خود را پرداخت کنند. فالح با بیان اینکه ایجاد شهرک های 
آموزشی در کالن شهرها ضرورت دارد، گفت: ایجاد این شــهرک ها از افزایش تردد در مرکز شهر 
جلوگیری می کند. وی تصریح کرد: کاهش ســرفاصله ها و کاهش هزینه سفر، افزایش سهولت 
دسترسی به تمام نقاط شهر، بهبود سیستم گرمایش و سرمایش می تواند انگیزه ای برای استفاده 

مردم از حمل و نقل عمومی باشد.
رییس کمیسیون هوشمندســازی و حمل و نقل شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: هزینه ای 
شــدن پارکینگ ها برای مدیران و کارکنان ادارات می تواند به کاهش تردد با خودروهای شخصی 

منجر شود.
 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مطرح کرد:

مدیریت تخلیه پسماند های ساختمانی
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان گفــت: موضــوع مدیریت اصولی 
پسماند های ساختمانی برای پیشگیری از معضالت ناشی از آن همواره در دستور کار سازمان قرار 
داشته و اکنون با استقرار ســامانه یکپارچه مدیریت پسماند های ساختمانی امید بیشتری برای 

مدیریت اصولی این بخش از پسماند ها ایجاد شده است.
 غالمرضا ساکتی اظهار کرد: به گواه آمار روزانه حدود ۷۰۰۰ تن پسماند ساختمانی در شهر اصفهان 
تولید می شود که از این مقدار حدود ۳۵۰۰ در سایت پسماند های ســاختمانی به صورت مجاز و 
مابقی به طور غیرمجاز در مناطق مختلف شهری تخلیه می شود، اما با استقرار این سامانه و پایش 
عملکرد خودرو های جمع آوری نخاله های ســاختمانی انتظار می رود به تدریج میزان تخلیه غیر 
مجاز پسماند های ساختمانی به حداقل برسد.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به نشست برگزار شده با محوریت تسهیل روند مدیریت پسماند های ساختمانی 
تصریح کرد: در حال حاضر سامانه جامع مدیریت پسماند های ساختمانی مستقر شده و اجرای 
آن تا حد زیادی منوط به همکاری بین بخشــی میان دســتگاه های مرتبط و پیاده سازی آن در 
مناطق ۱۵ گانه شــهرداری است که نشست فوق در راستای شــکل گیری این تعامل و رفع موانع 

موجود برگزار شده است.
ســاکتی با تاکید بر عزم راسخ سازمان مدیریت پســماند برای مدیریت تخصصی پسماند ها در 
حوزه های مختلف، خاطرنشان کرد: خوشبختانه سازمان حمل و نقل بار نیز در اجرای این پروژه 
مصمم است و طبق گفت وگوی های دوجانبه مقرر شــده تا به منظور بهبود اجرای فرآیند طرفین 
به تعهدات خود در زمینه اجرا و نظارت بر مدیریت پسماند های عمرانی و ساختمانی به طور کامل 
عمل کنند تا در آینده نزدیک شــاهد ارتقای کیفی مدیریت این دسته از پسماند ها و جلوگیری از 

تخلفات احتمالی باشیم.

 عضو شورای شهر:

مردم مشکالت اصفهان را فریاد بزنند

رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــورای اســالمی شهر 
اصفهان در یک برنامه زنــده رادیویی با بیان اینکه اعضای شــورا به 
عنوان نمایندگان مردم خود را مکلف می دانند برای جاری شدن زاینده 
رود مطالبه گری کنند، اظهار کرد: تجمع شــهروندان اصفهان ناشی از 
فرهنگ باالی آنها بود که به آرامی نیازهای خود را به گوش مســئوالن 
نظام رساندند، این اقدام در جایگاه خود بی بدیل ترین نمونه اعتراض 
مردم ساالرانه بود که توانســتند حضور خوبی داشــته باشند.مجید 
نادراالصلی با بیان اینکه این تجمع باعث شد مسئوالن نظام و کشوری 
خواسته پنج میلیون نفر جمعیت اصفهان که جاری کردن آب در زاینده 
رود بود را بشنوند، افزود: برای پیگیری مطالبات مردم از جمله مسئله 
آب کارهای خوبی در حال انجام است، البته در جنوب استان اصفهان 

فرصت خوب برای آب آوری به زاینده رود وجود دارد.
رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به وجود منابــع دیگر آبی در اســتان، ادامه داد: از 
سیستم های فناوری و شرکت های دانش بنیان می توان برای جاری 
کردن آب در زاینده رود، اســتفاده کرد؛ طبق مطالعات انجام شــده 

مناطق جنوبی اســتان اصفهان ظرفیت خوبی برای آب آوری دارد که 
باید از مسئوالن مطالبه کنیم.وی با بیان اینکه خشکی زاینده رود برای 
مردم قابل تحمل نیســت، ادامه داد: کم آبی باعث مشکالت روحی و 
جسمی برای شهروندان شده، همچنین به علت خشکی زاینده رود و 
پدیده فرونشست، ممکن است تاریخ در اصفهان گم شود.نادراالصلی 
با بیان اینکه جاری نبودن آب در زاینده رود معضالت زیست محیطی 
را ایجاد می کند که در تاالب گاوخونی قابل مشــاهده اســت، تصریح 
کرد: فرهنگ ســازی از خود مردم باید شــروع شود و شــهروندان با 
کمتر استفاده کردن از خودروی شــخصی و استفاده بیشتر از وسایل 
حمل ونقل عمومی سهم خود را در کاهش آلودگی هوا ایفا کنند.وی با 
بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی، اتوبوس های تندرو و قطار شهری باید به 
روز شود، افزود: ناوگان اتوبوسرانی باید بازسازی، نوسازی و استفاده 

از فناوری نرم افزارهای اطالع رسانی برای مردم شود.

50 درصد از آالیندگی هوا ناشی از دود خودروهاست
رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــورای اســالمی شهر 

اصفهان با تاکید بــر اینکه ۵۰ درصــد از آالیندگی هوا ناشــی از دود 
خودروهاست، گفت: اصفهان در مســیر شاهراه تردد کشور واقع شده 
که ایــن موضوع به جهت افزایــش ترددها و آلودگی ناشــی از آن به 
مردم آسیب می رســاند، بنابراین اکنون که زمان تدوین بودجه است، 
مردم باید فریاد بزنند تا بخشــی از بودجه کشور به مشکالت اصفهان 
اختصــاص پیدا کنــد.وی افزود: با توجــه به اینکه تبعات ناشــی از 
آالیندگی فوالد، ذوب آهن، پاالیشگاه و نیروگاه نصیب مردم اصفهان 
می شود، در زمینه جابه جایی کارخانجات و صنایع اصفهان درخواست 

دارم زیرا این وضعیت بدتر خواهد شد.
نادراالصلــی با بیــان اینکه ســه قوه بایــد برای مشــکالت اصفهان 
ورود کند، تاکید کرد: شــورا بــه عنــوان نمایندگان مــردم می تواند 
حضور داشــته باشــد، اما نقش اجرایی ندارد و مدیریت استان یک 
مدیریــت جوان و متدیــن و دردمند بــوده که پیگیر حل مشــکالت 
اصفهان اســت و نمایندگان مجلــس می توانند تاثیــر ماهیتی روی 
طرح ها و الیحه ها داشــته باشــند.وی افزود: در اصفهــان می توان 
اتوبوس برقی داشــت، سیســتم اتوبوس های تندرو را توســعه داد 
 و بــرای راه اندازی خــط دو قطار شــهری نیــز باید از کمــک دولت

 استفاده کرد.
رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار شــورای اســالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: تولید آب در شــرایط فعلی ســخت اســت، اما 
تالش همه مســئوالن برای رفع خشــکی و جاری کردن آب در زاینده 
رود اســت، البته باید برخــی الگوهــا را تغییر داد چرا کــه اصفهان 
 ظرفیت هــای فوق العــاده دارد که بــه می تواند به کشــور هم کمک

 کند.
وی افزود: در حــال عملیاتی کــردن توانمندســازی دو منطقه ۱۰ و 
۱۴ با اســتفاده از امکانات شهرداری هســتیم که در این راستا تعداد 
قابل توجهی برای آموزش و مهارت آمــوزی مراجعه کردند و برگزاری 
کالس های شفاهی رو به اتمام است و در هفته آینده کارهای عملی در 

حوزه صنایع دستی آغاز خواهد شد.
نادراالصلــی خاطــر نشــان کــرد: از همــه شــهروندان مناطــق ۱۰ 
و ۱۴ برای ثبت نام و شــرکت در دوره های آموزشــی و اســتفاده از 
دانش و آگاهی اســاتید برجســته در حــوزه صنایع دســتی دعوت 
می کنیم.وی با بیان اینکه فرهنگســرای شــریعت واقــع در بزرگراه 
چمــران، مرکــزی مناســب بــرای آموزش اســت، افــزود: تالش 
می کنیم از ظرفیت شــهرداری بــرای عرضه خدمت به شــهروندان 
 اســتفاده کنیــم تا پــس از مهــارت آمــوزی بتواننــد هنر خــود را 

ارائه کنند.

با مسئولان

استقبال اصفهانی ها از نمایشگاه مجازی کتاب
استان پیشتاز اصفهان به عنوان اولین استانی که در نمایشگاه های مجازی استانی می توانست الگو 
قرار بگیرد، انتخاب شد. هرچند که در نمایشگاه فیزیکی کتاب شور و شعف کتاب قابل مالحظه است  
اما محدودیت های کرونایی، مسئله بهره مندی از موضوعات فضای مجازی، دسترسی عادالنه و حرکت 
به سمت عدالت فرهنگی  از جمله مسائلی است که وجود نمایشگاه مجازی کتاب را ارزشمند می کند. 
البته تجربه برگزاری مجازی کتاب تهران این موضوع را اثبات کرد که در جای جای کشور عالقه مندان 

حوزه کتاب وجود دا رند.
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلی معتمدی در خصوص روند برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: 
این اولین نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان و پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان است که از روز 2۰ آذر 
ماه و با حضور استاندار و مسئوالن استانی افتتاح شد.وی با اشاره به استقبال مردم استان از برپایی 
نمایشگاه مجازی کتاب افزود: تا کنون 2 هزار سفارش ثبت شــده که شامل 8 هزار و ۵۰۰ جلد کتاب 
به ارزش حدود ۴۵۰ میلیون تومان اســت. ۴ هزار بســته از این کتاب ها از طریق پست و ۴۵۰ بسته 
توسط ناشران ارسال شده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان بیان کرد: تا کنون 
یک هزار و ۵۰۰ نفر از یارانه نمایشگاه استفاده کردند و همه آحاد جامعه شهری و روستایی می توانند 
از آن بهره ببرند.معتمدی تصریح کرد: این نمایشــگاه با ۴۰ درصد تخفیف ارائه می شود که 2۰ درصد 
از طریق وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی و 2۰ درصد تخفیفی از سوی ناشران به عالقه مندان کتاب ارائه 
می شود.وی خاطرنشان کرد: از همه عالقه مندان به کتاب و هم استانی ها دعوت می کنیم تا در فرصت 
باقی مانده تا 26 آذر ماه با مراجعه به سایتWWW.KETAB.IR از فرصت باقی مانده برای خرید 

کتاب استفاده کنند.
 

چشم تئاتر اصفهان به حضور تماشاچیان روشن شد
چراغ سالن های تئاتر اصفهان پس از دو سال تعطیلی با چهار اجرا روشن شد.کارگردان نمایش پک، 
تئاتر اصفهان را صاحب سبکی مستقل دانست و گفت: تئاتر از هنر هایی بود که بیشترین آسیب را در 
دوران همه گیری کرونا دید.احسان فاضلی با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله تئاتر اصفهان افزود: هنرمندان 

تئاتر به علت تعطیلی مطلق دوساله این رشته به حمایت بیشتری نیاز دارند.
 

با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش صورت گرفت؛

برگزاری آیین دانش آموختگی خلبانان در پایگاه هوایی 
»شهید بابایی«

مراسم دانش آموختگی دوره ۴۰ خلبانان هواپیمای »پی سی ۷« با حضور امیر سرتیپ »واحدی« در 
پایگاه هوایی »شهید بابایی« اصفهان برگزار شد.امیر سرتیپ خلبان »حمید واحدی« فرمانده نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، در مراسم فارغ التحصیلی و دانش آموختگی دوره ۴۰ خلبانی 
هواپیمای »پی سی ۷« که در پایگاه هوایی »شهید بابایی« اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: پوشیدن 
لباس مقدس سربازی نظام جمهوری اسالمی ایران دارای ارزش و جایگاه ویژه ای است و ما مفتخر 

به این کار شده ایم و باید قدردان این نظام باشیم.
وی با اشــاره به فرصت ها و تهدید های موجود در فضای مجازی برای کارکنان نیروی هوایی ارتش، 
افزود: استفاده مناسب از این فضا، باعث رشد و بالندگی شده و عدم استفاده نامناسب از آن، موجبات 
سقوط در ورطه نابودی را فراهم می کند.امیر سرتیپ واحدی ضمن آرزوی عاقبت بخیری برای کارکنان 
نیروی هوایی به ویژه خلبانان جدیدالورود، تصریح کرد: شما کارکنان و خلبانان سرمایه های ارزشمند 
ارتش و نیروی هوایی هستید؛ بنابراین تمام تالش خود را برای اعتالی نام ایران عزیزمان به کار گیرید 
و از هیچ کوششی در این راه دریغ نکنید.در پایان این مراسم تعدادی از خانواده شهدا و اساتید پروازی 

پایگاه هوایی »شهید بابایی« اصفهان با حضور امیر سرتیپ »واحدی« تجلیل شدند.

خبر روزخبر خوان

سرپرست معاونت توسعه مدیریت 
و منابع انسانی استانداری:

آماده تشکیل میز پژوهش در 
استانداری اصفهان هستیم

سرپرست معاونت توســعه مدیریت و منابع 
انســانی اســتانداری اصفهــان در آیین زنگ 
پژوهش بــرای آبادانی اصفهان در دانشــگاه 
اصفهان، اظهــار کرد: پژوهش شــاه کلید حل 
مشکالت امروز کشور است، اما هر یک از افراد 
باید در نقش خود بتوانند به درستی عمل کنند 
تا نتیجه پژوهش مورد نیــاز جامعه و کاربردی 
باشــد.مصطفی خضری افزود: به عنوان یک 
مسئول اجرایی وظیفه پیگیری مشکالت را بر 
عهده دارم و آمادگی اســتانداری اصفهان برای 
شنیدن صدای مشکالت شهر را اعالم می کنم. 
استانداری اصفهان تمام قد در خدمت اساتید و 
پژوهشگران است تا موضوعات بر زمین مانده 

در حوزه پژوهش را پیگیری کند. 
سرپرست معاونت توســعه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری اصفهان همچنین از آمادگی 
تشکیل میز پژوهش در اســتانداری خبر داد و 
گفت: آماده تشکیل میز پژوهش در استانداری 
اصفهان هســتیم تا بدنه اســتان را درگیر رفع 
مشکالت اســتان کنیم. خضری گفت: امروز 
بزرگ ترین فرصت برای جهش علمی در کشور 
فراهم اســت چراکه با وجود همه مشــکالت 
موجود در کشور، اکنون این فرصت به دو دلیل 
فراهم است. نخست اینکه سیاست های کلی 
نظام و نظرات شخص اول نظام با دغدغه ویژه 
در حوزه پژوهش است که فرصت بزرگی برای 
حضور بیشتر پژوهشگران فراهم می آورد. نکته 
دوم فرصت گران سنگ جهش علمی در کشور 
اســت.وی ادامه داد: امروز در شــرایط تحریم 
باید بتوانیم علم و تفکر را در ســاختار مدیریت 
نفتی ورود دهیم و تحریم باعث شود که بر این 
ساختار نفتی و دولتی حاکم در کشور غلبه کنیم. 
سرپرست معاونت توســعه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری اصفهان تاکید کرد: دانشگاه 
و پژوهشــگران امروز باید مطالبه گر باشند و از 
این فرصت استفاده کنند. کمبود منابع فرصت 
بی نظیری است که صنعت را به سمت دانشگاه 
سوق می دهد و دانشگاه باید از آن استفاده کند.

مراســم اختتامیه رویداد بزرگ بازنویســی داســتان زندگی به همت 
فرهنگسرای پرسش وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان برگزار و نفرات برتر این رویداد معرفی شده و از آن 
ها تجلیل شد.رییس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در این مراســم که در ســالن همایش کتابخانه 
مرکزی برگزار شــد، گفت: شورای ششــم رویکرد خاصی در موضوعات 
فرهنگی دارد که در همین راستا جریانات فرهنگی، هنری و ورزشی شهر 

را تقویت خواهد کرد.
حجت االسالم مهروی پور ضمن تشکر از برگزاری دوره بازنویسی زندگی 
اظهار کرد: آشنا شــدن نســل نو و جوانان با توانایی هایی خود در دوره 
بازنویســی زندگی اتفاق مثبتی بود که رقم خورد زیرا جوانان ما ظرفیت 
های زیــادی دارند.وی با بیــان اینکه یکی از مشــکالت ما بی اطالعی 
از توانمندی هایمان اســت، تصریح کرد: باید عالوه بــر بازبینی فطرت، 
توانمندی هایمان را در نظر بگیریم و بر مبنــای آن اهداف مان را تعیین 
کنیم.یک مدرس روان شناســی نیز در این مراســم درباره راهکارهای 
کنترل خشم توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: خشم و عصبانیت، موضوعی 
عادی اســت و هیچ فردی نمی تواند ادعا کند اصال عصبانی نمی شود، 
در صورتی که در مواردی خشــم برای دفاع از حق الزم است.علی اصغر 
سوادکوهی با بیان اینکه باید خشــم را به رفتار تبدیل کرد، بیان داشت: 
خشم به دو صورت رفتار فیزیکی و رفتار کالمی بروز پیدا می کند که هر 

کدام مختصات خود را دارد.
وی افزود: باید دو مهارت مقابله ای مسئله دار و هیجان مدار را در هنگام 
مواجهه با خشم استفاده کرد که مهارت هیجان مدار به دو صورت مثبت 
و منفی بروز پیدا می کنــد که در جنبه منفی، فرد برای فرار از خشــم به 
سراغ ســیگار و مواد الکلی رفته و در جنبه مثبت با دعا و نیایش و گفت 
وگو با انسان های خوب برای فرار از خشــم تالش می کند.این مدرس 
روان شناســی تصریح کرد: درد دل کردن بدترین کاری اســت که برای 
فروکش کردن خشم انجام می شود، زیرا در این حالت خشم تلنبار شده 
و به مرور به کینه تبدیل می شود، ضمن اینکه با درد دل کردن با دیگران، 

آن ها را نیز از خشم لبریز می کنیم.
ســوادکوهی یادآور شــد: مدیریت ابراز خشــم از ابراز خشم سخت تر 
است اما باید یاد بگیریم درست ابراز خشم کنیم، زیرا افرادی که نتوانند 
خشم شان را بیان کنند، بیمار می شوند و می توانیم از ابراز کالمی مانند 
»من عصبانی هستم« یا از دست شما ناراحت هستم استفاده کنیم.وی 
با بیان اینکه بخشــش بزرگ ترین اقدام برای مواجهه با خشم است، 
به تشریح دو تکنیک »چنگیزخان« و تکنیک »این قایق خالی است« 

پرداخت.
این مدرس روان شناســی تصریح کرد: در تکنیــک چنگیزخان، باید به 
این دو نکته توجه داشــت که هر کاری با خشم شــروع شود، پایان آن 
پشیمانی است و هر کسی شما را دوست دارد و می گوید کاری را انجام 
نده، انجام ندهید و در تکنیک این قایق خالی است، در زندگی هر کسی 

خواست اسباب ناراحتی ما را فراهم کند، با خودمان می گوییم این قایق 
خالی است.

وی با بیان اینکه افرادی که زود عصبانی شــده و از کوره در می روند، در 
زندگی موفق نخواهند شد، به تشریح تکنیک چراغ قرمز پرداخت و گفت: 
وقتی عصبانی هستید، چراغ قرمز است، در این زمان هیچ کاری نکنید و 
متوقف شوید، وقتی چراغ زرد شد، آرام حرکت کنید و هنگامی که چراغ 
سبز شد، به بیشترین آرامش می رسید.سوادکوهی در پایان با تاکید بر 
این نکته که باید داستان زندگی را درست بنویسید، تصریح کرد: داستان 
اول هر شخصی، فردی است اما داســتان دوم ماموریتی است که می 
خواهد برای دنیا اجرا کند.مدرس دوره های بازنویسی داستان زندگی نیز 
در این آیین گفت: هر کدام از ما وقتی متولد می شویم، داستان زندگی 
ما شروع می شــود، ما به دنیا می آییم و عوامل متعددی در زندگی ما 

نقش ایفا می کنند.
زهره لطیفــی اظهار کرد: داشــته هــای ارثی مــا اولین عامل اســت 
و هر کــدام با ویژگــی هایی به دنیــا آمده ایــم، ما از والدینــی متولد 
شــده ایم که خصوصیاتــی دارند و برای تربیت ما شــیوه و روشــی را 
انتخاب می کننــد و بعد در محیطی قــرار می گیریم کــه در آن محیط 
نیز شــرایطی حاکم اســت.وی ادامه داد: هر چه بزرگ تر می شــویم، 
در زندگی مــا اتفاقاتــی رخ می دهد کــه برخی مثبــت و برخی منفی 
 هســتند و از هر کدام از این اتفاقات و معانی طرز تلقی ها و اســتنباط

 را داریم.
این مدرس روان شناســی تصریح کرد: چون انسان هستیم، ذاتا تمایل 
داریم برای برتر و موفق بودن، در مسیر پیشرفت قرار بگیریم اما متوجه 
می شویم موانعی در این مســیر وجود دارد که نمی گذارد ما به اهداف 

مان برسیم.
لطیفی با بیان اینکه یکــی از این موانع تجربه مکرر احساســات منفی 
است، تاکید کرد: احساســات منفی دیگری مثل غم و اندوه به سراغ ما 
می آیند یا تواقعاتی که خودمان از خودمان داریم و به طور مداوم در ذهن 
مان گفت وگوی منفی داشته و خودمان را سرزنش می کنیم یا دیگران 
توقعاتی دارند که فکر کنیم زیاد خوب نیســتیم.وی بیان داشــت: در 
صورت ادامه این روند، به این باور می رسیم که من آدم ناموفقی هستم 

و در واقع به سندرم  » من بیچاره« مبتال می شویم.
این مدرس روان شناســی با بیان اینکه اگر به این حالت دچار شدیم، 
وقت آن رسیده که داستان زندگی مان را بازنویســی کنیم، یادآور شد: 
برای بازنویسی داستان زندگی نیاز است اتفاقات بد و زخم های عاطفی 
را شناسایی کنیم.وی در پایان به تشــریح مراحل انتخاب هدف خوب 
برای زندگی پرداخت و به انتخاب های مهم در مراحل مهم زندگی اشاره 
کرد.گفتنی است؛ در پایان این مراســم، علیرضا آهویی و طیبه مرادی 
از اصفهان و صنم طاهری از ســمنان جوایز ویژه را کسب کرده و سجاد 
حاجیان، مریم فدایی و محمد میر معصومی هر سه از اصفهان برگزیده 

جوایز عمومی شدند.

خط پایانی رویداد بزرگ بازنویسی داستان زندگی
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یک روان شناس با بیان اینکه بعضا افراد همسری را برای 
ازدواج انتخاب مــی کنند که ویژگی های شــخصیتی او را 
قبول ندارند اما بــا این حال به تغییر ایــن ویژگی ها پس 
از ازدواج امیدوار هســتند، گفت: این در حالی است که ما 
به زوجین توصیه می کنیم به تغییر همســر بعد از ازدواج 
دل نبندنــد. زوجین باید پیش از آغاز زندگی مشــترک به 
کمک روان درمان هــا »تله ها« و »طرح واره هــا« خود را 
 شناسایی کرده تا بتوانند شریک زندگی خود را به درستی ا

نتخاب کنند.
 شــبنم طلوعی با بیان اینکــه بعضا افــراد درد و رنج های 
متحمل شــده در دوران کودکی را در روابط بزرگسالی خود 
نظیر رابطه با همســر نیز ادامه می دهند، اظهار کرد: بعضا 
افراد به طور ناخودآگاه به زنده نگه  داشــتن درد و رنج های 
دوران کودکی تمایل دارند. »فروید« )روان شــناس حوزه 
روانکاوی( از این امــر تحت عنوان »اجبار بــه تکرار« یاد 
می کند، به طوری که برای مثال تمایل به زنده نگه داشتن 
درد و رنج دوران کودکی باعث می شود بعضا فرزند یک فرد 
قمارباز با کسی ازدواج کند که قمار باز است و یا فردی که در 
دوران کودکی تحت سلطه بوده ممکن است در بزرگسالی 
دیگران را به شدت کنترل کند و در واقع افراد از این طریق با 

متوسل شــدن به روش های محکوم به شکست، به تداوم 
این الگوهای منفی دامن می زنند.

این روان شــناس علت رفتــار مذکــور را بــه »تله ها« یا 
»طرح واره های« افراد معطوف دانست و ادامه داد: در واقع 
بعضا افراد در دوران بزرگسالی شــرایط و موقعیت هایی را 
برای خود ایجاد می کنند که مشابه شرایط و موقعیت های 
دوران کودکی آنهاســت. منظــور از تله هــای زندگی تمام 
روش هایی است که باعث بازآفرینی شرایط دوران کودکی 
می شود که با کمک درمانگران و طرح واره درمانی می توان 

از تکرار این وقایع در زندگی جلوگیری کرد.
به گفته طلوعــی، »تله« یــا »طرح واره هــای« زندگی به 
احساسات شــدیدی مثل عصبانیت، غمگینی و اضطراب 
دامن می زنند. وی معتقد است که بعضا افراد با گرفتار شدن 
در »تله« های خود حتی در لحظاتی از زندگی که اوضاع بر 
وفق مراد اســت و از جایگاه اجتماعــی، روابط و موقعیت 
شــغلی خوب و ازدواج شــادکام نیز برخوردارند از زندگی 

لذتی نمی برند.
این روان شناس با بیان اینکه اگر تله ها را شناسایی نکنیم و 
قدرت آنها را در وجودمان کاهش ندهیم باعث می شود هرگز 
نتوانیم به خواسته های مان در زندگی دست یابیم، افزود: 

تله های زندگی به صــورت ناخودآگاه منجر می شــوند که 
وقتی افراد در ارتباط با مردم نظیر ارتباط با همکاران در محل 
کار و یا ارتباط با همسر قرار می گیرند به دنبال خلق شرایطی 
باشــند که همان تجارب دردناک کودکی را برای شان تکرار 
کند. در واقع طرح واره ها آنهــا را طوری هدایت می کنند که 
با انتخاب ها و رفتارهای شان به طور ناخودآگاه تجربه های 

تلخ و زخم های گذشته را برای خود بازآفرینی کنند.
طلوعی با تاکید بر اینکه الزم است پیش از انتخاب همسر 
و ورود به رابطه  زناشــویی به عنوان رابطه ای که قرار است 
محلی امن و عاشقانه برای افراد باشد، باید تله های زندگی 
خود و همسر را با کمک درمانگران شناسایی و درمان کنیم، 
گفت: »جفری یانگ« بنیان گذار طرح واره درمانی معتقد 
است که اگرچه ما در شکل گیری این تله ها نقشی نداریم؛ 
اما در تداوم آنها مســئول هســتیم. بنابرایــن هر فردی با 
شناســایی تله های خود می تواند برای رفع آنها اقدام کند. 
این امر مستلزم تالش و مقابله با تجارب دردناک است که 
البته تا فردی خواهان تغییر نباشد نمی تواند از پس آن بر 
آید و این امر از جمله عللی است که مطابق با آن همواره به 
زوجین توصیه می شود که به »تغییر همسر بعد از ازدواج« 

دل نبندند.

آشپزی

»زیر برنجی« معروف ترین 
غذای سنتی لری

مواد الزم : گوشت گردن یا ماهیچه 500 گرم، پیاز بزرگ یک 
عدد، چوب دارچین یک عدد، زعفران به مقدار الزم، آبلیموترش یک 

قاشق غذا خوری، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار الزم
 طرز تهیه :گوشت را به قطعات درشت خرد کنید و بشویید. شما می توانید به دلخواه از گردن یا 

ماهیچه گوسفند یا گوساله برای تهیه این غذا استفاده کنید. حاال داخل قابلمه گوشت های مورد 
نظر را قرار دهید. پیاز را پوست بگیرد و 4 قاچ کنید و روی گوشت ها قرار دهید. سپس کمی زردچوبه 
به همراه چوب دارچین و 3 لیوان آب جوش روی آن بریزید و درب قابلمه را قرار دهید و اجازه دهید 
تا گوشت به مدت 4 ساعت پخته شود. دقت کنید آب سرد روی گوشت نریزید زیرا باعث دیر پز 
شدن گوشت می شود.در ادامه وقتی گوشت پخته شده چوب دارچین را خارج کنید و به آن کمی 

نمک و فلفل سیاه و زعفران دم کرده غلیظ و آب لیموترش تازه اضافه کنید. برای نیم ساعت 
اجازه دهید تا طعم دهنده ها به خورد گوشت بروند و آب گوشت نیز به غلظت برسد. وقتی 

گوشت پخته شد، به همراه برنج زعفران و سس غلیظ شده سرو و نوش جان کنید.
پودر دارچین برای این غذا مناسب نیست و رنگ آن را تیره می کند و بهتر است از 

چوب دارچین استفاده شود.مقدار زعفران هر چقدر بیشتر باشد غذای 
خوش رنگی خواهید داشت.نمک را باید در انتها اضافه کنید تا 

گوشت دیر پز نشود.نیازی نیست پیاز را خیلی 
ریز خرد کنید.

به تغییر همسر بعد از ازدواج دل نبندید

سریال» پس از آزادی« روی آنتن می رود اوج با »پسر مریم« در راه جشنواره فیلم فجر
مجموعه تلویزیونی »پس از آزادی« محصول جدیدی از گروه فیلم و 
سریال شبکه یک سیماست که از شنبه، 27 آذر ماه هرشب پخش 
خواهد شد.سریال »پس از آزادی«  در 34 قسمت، روایتگر زندگی 
جوانی است به نام عارف که در یک کارگاه شراکت دارد؛ اما دچار 
مشکالتی می شود.. اصغر همت، رضا داوودنژاد، اندیشه فوالدوند، 
مرتضی اسماعیل کاشی، سام کبودوند، المیرا دهقانی، رویا جاویدنیا، 
حسین باشه آهنگر از بازیگران »پس از آزادی« هستند.

»پسر مریم« به کارگردانی علی جعفرآبادی و تهیه کنندگی مهدی فرجی و 
جلیل شعبانی به عنوان جدیدترین اثر سینمایی سازمان اوج، متقاضی 
حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر شد. پسر مریم، درامی اجتماعی 
از دهه 50 شمسی است که قصه ای متفاوت را روایت خواهد کرد.امیر 
نوروزی، بهرام ابراهیمی، پاوان افسر، مهرداد ضیایی، حمید ابراهیمی، 
گلنوش قهرمانی، منصور نصیری، المیرا دهقانی،  محرم زینال زاده، مجتبی 
الله زاری، یاسر ساغری،مریم ماهور، بازیگران »پسر مریم« هستند.

طی نشستی با حضور مدیر مخابرات منطقه اصفهان، نماینده مردم شهرستان 
لنجان در مجلس شورای اســالمی و جمعی از معاونین و مدیران مخابراتی، 
آخرین وضعیت ارتباطی حوزه انتخابیه لنجان بررسی شد.   اسماعیل قربانی، 
مدیر مخابرات منطقه اصفهان در این نشســت که در محــل اداره مخابرات 
شهرستان لنجان  برگزار شد؛ ضمن تشریح چشم اندازهای توسعه ای ثابت 
و سیار در حوزه انتخابیه لنجان، گزارشــی از آخرین وضعیت زیرساخت ها و 
سرویس های مخابرات در این منطقه ارائه داد. در این جلسه حسین رجایی، 
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شورای اســالمی نیز با تقدیر از 
اقدامات مخابرات در راستای توسعه خدمات ارتباطی در این منطقه، به ارائه 
نقطه نظرات و دغدغه های مخابراتی ســاکنین این حوزه انتخابیه پرداخت. 
گفتنی است؛ مدیر مخابرات منطقه اصفهان در پایان این جلسه با حضور در 
اداره مخابرات لنجــان، از نزدیک با کارکنان و مشــترکین حاضر در این اداره 
دیدار و گفت وگو کرد. مهران قدوسی، معاون ارتباطات سیار مخابرات منطقه 
اصفهان، نیکــزاد، رییس اداره مخابــرات لنجان و ســلیمیان، رییس اداره 

مخابرات فوالدشهر از جمله مســئوالن مخابراتی حاضر در این جلسه بودند.
لنجان در جنوب غرب اســتان اصفهان واقع شده و مرکز این شهرستان شهر 
زرین شهر است. جمعیت شهرستان لنجان در سال 13۹5 برابر با 262،۹12 نفر 

بوده که پر جمعیت ترین شهر در شهرستان، فوالدشهر است.

مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه به تشریح 
پروژه های جدید ایــن ناحیه در خصوص کاهش مصــرف آب در روند تولید 
پرداخت و اظهار کرد: مصرف آب در ناحیه فوالدســازی در سال ۹۹ دقیقا به 
میزان یک متر مکعب در تن بود. در شــش ماهه اول امسال این مقدار برای 
هر تن فوالد به 0.۹5 متر مکعب کاهش یافت. این بدان معناســت که روند 
مصرف آب در این ناحیه روند کاهشی داشته و خواهد داشت. غالمرضا سلیمی 
افزود: پروژه های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
برای کاهش مصرف آب به دو دسته تقسیم می شوند. تعدادی از پروژه ها به 
صورت بلند مدت انجام شده و تعدادی از پروژه ها نیز مربوط به فرآیند تولید 
است. پروژه های فرآیندی مربوط رفع ایراداتی مانند نشتی ها و دیگر ایرادات 
مشابه در روند تولید اســت. پنل های آبگرد کوره ها، نقاطی مانند غلتک ها در 
فرآیند ریخته گری و موارد دیگر، از جمله  پروژه هایی هستند که برای به ثمر 
نشاندن آن گروه هایی را برای حل مشکالت مربوطه متمرکز کرده ایم. با تعریف 
دقیق پروژه، برنامه ریزی و تالش این گروه ها، مشــکالتی مانند نشتی ها  و 
دیگر ایرادات مربوطه رفع شده است. یکی از پروژه های دیگر، پروژه کاهش 
امولسیون کوره ها است. چون حدود ۹5 درصد از امولسیون از آب تشکیل شده 
و حدود 5 درصد از آن ضدیخ اســت هرگاه در محلی نشتی صورت می گیرد 
مجبور می شویم دوباره این مایع را جایگزین کنیم. در نتیجه اجرای این پروژه 
هم در مصرف آب و هم در مصرف ضدیخ صرفه جویی شده است.مدیر ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه افزود: در پروژه فرآیندی 

دیگر برای سرد کردن ترانس کوره ها از آب دنین استفاده کرده ایم. آب دنین در 
کاهش مصرف آب بسیار موثر و افزایش سالمت ترانس ها موثر است. اقدام 
دیگر باال بردن آماده بکاری ماشین های ریخته گری است. این موضوع باعث 
شده تا از باز شدن اسلب جلوگیری شده و در نهایت نشتی آب نداشته باشیم. 
عالوه بر این استفاده از آب های مصرف شده یکی دیگر از ترفندهای ما برای 
کاهش مصرف آب در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه است. به طور مثال در ناحیه، از آب سرریز شده از حوضچه ها استفاده 
کرده و با بازچرخانــی آن در خنک کاری تختال، از چنین آبی با لوله کشــی و 
رساندن تا ریخته گری اســتفاده کرده ایم.ســلیمی خاطر نشان کرد: یکی از 
پروژه های بلند مدت، پروژه تفکیک سایت آبی ریخته گری بوده که هم اکنون 
در دست اقدام است. ما در حال حاضر 2 سایت آبی برای 4 ماشین ریخته گری 
مستقر در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم داریم که این 2 سایت در حال 
تبدیل به 3 سایت آبی است. نکته مهم تر این است که این مکانیزم قرار است از 
حالت کولینگ تاور تر به هیبریدی تبدیل شود که در نتیجه شاهد کاهش حدود 

50 درصدی مصرف آب در این قسمت خواهیم بود.
وی درپایان گفت: مدتی است که حدود 33 پروژه فرآیندی توسط همکاران ما 
در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم تعریف شده و در دست اقدام است 
که همه این پروژه ها به کاهش مصرف آب در این ناحیه کمک زیادی می کند. 
هر کدام از این پروژه ها در گوشه گوشه ناحیه در حال انجام بوده که به فراخور 

هر پروژه شاهد پیشرفت های روزافزونی در این زمینه هستیم.

تاکنون بیش از 66 پروژه پژوهشــی، 106پایان نامــه تحصیالت تکمیلی در 
شرکت گاز استان اصفهان مورد حمایت قرار گرفته و بیش از 105مقاله علمی 

پژوهشی تولید شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، مدیرعامل این شرکت 
ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و تشکر از زحمات پژوهشگران ، بیان داشت: 
شرکت گاز استان در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشترکین، از طرح های 
پژوهشی و تحقیقاتی که از سوی همکاران و یا پژوهشگران و محققان خارج 

از شرکت ارائه می شود، استقبال می کند.
سید مصطفی علوی گفت: امور پژوهش این شرکت فعالیت های تحقیقاتی و 
پژوهشی خود را از سال 1383 با تاکید بر تولید پژوهش های کاربردی، ارتباط 
موثر و مستمر با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی آغاز کرده و با حضور اساتید 
مجرب دانشگاهی، طرح و پروژه های تحقیقاتی را با هدف رفع تنگناها، ارتقای 

تکنولوژی و افزایش کارآیی و بهره وری فرآیندهای شرکت تعریف می کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، مهم ترین فعالیت های امور پژوهش را 
معطوف به حمایت و راهبری پروژه ها و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی، 
جذب و هدایت افراد نخبه وظیفه، انعقاد تفاهم نامه ها با دانشگاه ها و شهرک 

علمی و تحقیقاتی، مشارکت در کمیته های راهبری تعالی سازمانی، راهبری 
نظام مدیریت دانش، راهبری نظام پیشــنهادها، نیازســنجی پژوهشــی و 
راهبری کمیته مدیریت دانش، خالقیت و نوآوری و اتا ق های فکر عنوان کرد.

علوی، پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی را در راستای پویایی سازمان ها بسیار 
موثر دانست و افزود: تمام سازمان ها در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات 
خود باید خود را با علم و تکنولوژی روز منطبق کنند.وی، در ادامه با اشــاره به 
فعالیت و پویایی همکاران این شرکت، گفت: پرسنل شرکت گاز استان به دلیل 
جوان بودن، برخورداری از تحصیالت عالیه و عالقه و اشتیاق در زمینه کارهای 

پژوهشی فعال هستند.
علوی افزود: زمینه پژوهش برای همه کارکنان به ویژه افراد خالق باید فراهم 
آید،الزم  اســت نظام پیشــنهادات به عنوان مدخل ورودی ایده ها تقویت و 
برای این مقوله مهم که موجب پویایی و نشاط سازمان هاست، خط مشی و 
مسیر مشخصی تعریف شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید 
بر تجاری سازی  موضوعات پژوهشی گفت: در حال حاضر در حوزه گاز ۹۹.5 
درصد تجهیزات گازی استان در داخل کشور تولید می شود و در این خصوص 

دیگر نیازمند واردات نیستیم.

با حضور معاونان و برخی از کارکنان،  نشســت همکاری معنوی آبفای استان 
اصفهان با انجمن مــددکاری امام زمان )عج( اصفهان برگزار شــد.مدیرعامل 
انجمن مددکاری امام زمان )عج( با بیان این که بیش از نیم قرن  از فعالیت این 
انجمن در اصفهان می گذرد، اعالم کرد: در سال 134۹ انجمن مددکاری امام زمان 
)عج(  در اصفهان تاسیس شد و با سابقه ای بیش از پنجاه سال یکی از قدیمی 
ترین خیریه های کشور است.علی محمد ســهرابی گفت: وجدان آگاه و بیدار 
جمعی از خیراندیشان جامعه مذهبی اصفهان آنان را بر امری خطیر راهنمایی 
کرد تا دست به کاری بزنند که اگر پدری به هر جهت و به هر صورت دستش از دنیا 
کوتاه شد و پشتوانه مادی و اقتصادی برای زن و فرزندان خود نداشت، نیازشان 
در حد توان بر آورده شود.وی با اشاره به این که انجمن مددکاری امام زمان )عج( 
اصفهان تاکنون 15400 خانواده را تحت پوشش قرار داده است ،گفت: همدردی 
با يتيم و کوشش در زدودن آالم و رنج های او عبادتی پر شکوه و خدمتی سازنده 
است.سهرابی، خواســتار همکاری معنوی کارکنان آبفا با این خیریه در اجرای 
طرح معین ایتام شد و اظهار کرد: از کارکنان آبفا درخواست می شود با مهربانی و 
لطف در کنار یتیمان باشند و طراوت و زيبايی زندگی را در خدمت به آنان جست 

وجو کنند.مدیرعامل انجمن مددکاری امام زمان )عج(  اصفهان اعالم کرد: در 
حال حاضر این خیریه تامین اجاره و مرمت مســکن، هزینه تحصیل، درمان، 
پوشاک،کاالهای اساسی، ازدواج وسیسمونی، برگزاری کالس های آموزشی 
و ایجاد اشتغال برای ایتام را در دستور کار دارد. در پایان این نشست داوطلبان 

برای همکاری در اجرای »طرح معین ایتام« ثبت نام کردند.

بررسی آخرین وضعیت مخابراتی حوزه انتخابیه لنجان

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطرح کرد:

 گام جدی ناحیه فوالدسازی فوالد مبارکه برای کاهش مصرف آب
حمایت از 172 پروژه پژوهشی و پایان نامه تحصیالت تکمیلی در 

شرکت گاز استان اصفهان 

با هدف مشارکت در اجرای طرح »معین ایتام« صورت گرفت؛

 برگزاری نشست همکاری معنوی کارکنان آبفا با انجمن مددکاری
 امام زمان )عج( اصفهان
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