
کالف سردرگم انتخاب مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان؛

یک میز و هزار حاشیه
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 فن فتیله پیچ به فناوری!
  وقتی اصفهان به عنوان استان پیشرو در کشاورزی
 از به کاربردن شیوه های روز آبیاری عقب می ماند؛
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رییس سازمان صمت اصفهان:
۶۲ میلیارد ریال پرونده 

قاچاق کاال در استان اصفهان 
تشکیل شد

فوالد مبارکه؛ حامی پروژه 
انتقال آب به فالت مرکزی

مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری
 مطرح کرد:

۶ هزار هکتار فضای سبز 
اصفهان در معرض نابودی

3

7

8 7

 عزم جدی شهرداری
 برای ساماندهی کودکان کار
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نمایشگاه مجازی کتاب 
اصفهان تمدید شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سنا
 ای

س:
عک

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت دوم( 

فرید شریعت زاده – شهردار شاپور آباد 

شهرداری شاپور آباد

م الف:1240431

شهرداری شاپور آباد به استناد صورت جلسه 4 به شــماره 6/49 مورخ 1400/06/14 و صورت جلسه اصالحیه 9 به شماره 6/83 مورخ 1400/08/25 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 4 پالک زمین با کاربری تجاری واقع در ضلع شمالی مدرسه سمیه ) جنب کانال آب( شهر شاپور آباد را از طریق مزایده عمومی بشرح 
زیر و به صورت نقد و اقساط به طوری که مبلغ 60 درصد قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی 4 ماه توسط متقاضی پرداخت گردد ) مبلغ سپرده واریزی جزء 
60 درصد نقدی محاسبه می گردد( را به فروش برســاند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده و اطالعات بیشتر به 

شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه قیمت بر مبنای هر متر مربع با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده شهرداری شرکت نمایند. 
1- برنده مزایده می بایست مبلغ زمین را به صورت نقدی به حساب شماره 0110691092004 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نماید.

2- متقاضیان می بایست مبلغ 5 درصد قیمت کل زمین را ) قیمت پایه( به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

3- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08 به دبیرخانه محرمانه شهرداری شاپورآباد 
تسلیم و رسید اخذ نمایند.

4- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5- پیشنهادات رسیده در راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/10/09 با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپور آباد که در محل شهرداری 

تشکیل می گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بال مانع می باشد.
6- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

 7- هزینه آگهــی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشــد و به پیشــنهادات مشــروط و مخدوش یــا خارج از زمان تعیین شــده ترتیب اثر 
داده نخواهد شد. 

چاپ دوم

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4000/1010 و

  تجدید مناقصه عمومی شماره 4000/1004 

)شماره 2000001188000057 و 2000001188000058 در سامانه ستاد(

شرکت برق 
منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهانم الف:1244899

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط وروددر مناقصه )ریال(

4000/1010
خرید کابل های 

فرمان پست 63/20 
کیلوولت زرین شهر

1.271.000.000

- دارای گواهی  مطابقت با اســتاندارد تولید کاالهای تخصصی صنعت برق از 
شرکت توانیر 

- پیشــنهاد دهنده می بایســت از تولیدکنندگان تایید صالحیت شده شرکت 
توانیر باشد.

)تجدید 
مناقصه( 
4000/1004

خرید مفصل 
و سرکابل 63 

کیلوولت
5.236.000.000

ارائه گواهی انجام تایپ تســت جهت حداقل یک تیپ از مفصل و حداقل یک 
 ANNEX C مندرج در C.I تیپ از سرکابل سازنده پیشــنهادی مطابق جدول
از آخرین ویرایش استاندارد IEC60840 جهت گروه ولتاژی 72.5 کیلوولت 
*1 )و یا سطح مقطع باالتر( از یک  1200MM2 و برای کابل با ســطح مقطع

ILAC آزمایشگاه بین المللی دارای تاییدیه

  IR 330100004101101430230298 نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا
نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(" به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در 

ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36270820(

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/28 تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/08
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نســخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1400/10/۲0 در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(" بارگذاری و نسخه فیزیکی )شامل ضمانتنامه و یک 

حلقه CD اسناد( نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ســاعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/10/۲1- سالن کمیسیون معامالت ساختمان 
معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه:
 به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید
http://iets.mporg.ir  www.tavanir.org.ir   www.erec.co.ir  www.setadiran.ir         

نوبت اول
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4۵ درصد 
واحد های مسکونی 
روستایی در استان 
اصفهان نوسازی 

شده است

 رویکرد سپاه 
مهارت آموزی 
5سربازان است
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مشاور امنیت ملی آمریکا:

 آمریکا هم آماده مذاکره با روسیه است
مشاور امنیت ملی آمریکا با بیان اینکه ایاالت متحده برای گفت وگو با روسیه بر سر درخواست های 
امنیتی آن آمادگی دارد، گفت نگرانی های خود واشــنگتن هم مطرح خواهد شد. جیک سالیوان، 
در مراسم شــورای روابط خارجی اعالم کرد: قصد داریم نگرانی های خودمان را روی میز بگذاریم. 
ســالیوان همچنین گفت، تازه تریــن ارزیابی دولت آمریکا نشــان می دهد کــه والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه تصمیمی درباره حمله به اوکراین اتخاذ نکرده است. گفته می شود پوتین 
ده ها هزار نیرو در مرز اوکراین گردآوری کرده اســت. این مقام ارشد آمریکایی افزود: ارزیابی تازه 
دولت آمریکا این اســت که او هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است، بنابراین در این خصوص تغییری 
از هفته قبل نســبت به این هفته دیده نمی شود. اما جیک ســالیوان گفت »تجریه و تحلیل هایی 
که جامعه اطالعاتی ارائه داده، مبنی بر اینکه دولت روسیه با جدیت در حال بررسی و برنامه ریزی 

عملیاتی برای چنین اقدامی است، به خوبی تایید شده است.«

تاکید »بشار اسد« بر گفت وگو با اتحادیه عرب
رییس جمهور سوریه میزبان هیئت اتحادیه مهندسین عرب در دمشق بود. به نقل از شبکه تلویزیونی 
االخباریه سوریه، بشار اســد، رییس جمهور ســوریه روز جمعه هیئت اتحادیه مهندسین عرب به 
ریاست »عادل الحدیثی« دبیرکل این اتحادیه را در دمشق به حضور پذیرفت. بشار اسد در این دیدار 
بر اهمیت گفت وگو بین ســازمان ها و اتحادیه های عربی تاکید کرد و این گفت وگو را فرصتی برای 
تبادل افکار و تجربه های تخصصی و فنی و تریبونی برای بحث درباره مسائل و مشکالت ملت های 
عربی دانســت که از طریق آن می توان راه حل های احتمالی برای حل این مشکالت را مطرح کرد. 
وی افزود: این سازمان ها و اتحادیه ها تبلور نبض واقعی ملت های عربی هستند و نقش سیاسی و 

اجتماعی مهمی را در محقق ساختن انسجام و همبستگی مردمی عربی بر عهده دارند.

سفیر امارات در »قاهره« اخراج شد
سفیر کشور امارات در قاهره به دلیل قاچاق آثار باستانی مصر توسط مقامات این کشور اخراج شد.

به نقل از الیوم السابع، »محمد مرسی« سفیر مصر در دوحه اعالم کرد که مقامات کشورش »حمد 
سعید الشامسی« سفیر امارات در قاهره را اخراج کردند. وی گفت: تصمیم اخراج سفیر امارات پس 
از آن اتخاذ شد که مشخص شد وی به همره چند فرد دیگر در پرونده قاچاق آثار باستانی مصر دست 
داشته است. این مقام مصری عنوان کرد: »عالء حسنین« عضو ســابق پارلمان مصر، در جریان 
بازجویی ها اعتراف کرد که ســفیر امارات نیز در قاچاق آثار باستانی مصر دست داشته است. سفیر 
قاهره در دوحه تصمیم اخراج سفیر امارات را تصمیم درستی دانست و گفت: این تصمیم، نشانگر 

هوشیاری سرویس های امنیتی و نظارتی مصر و رفتار مناسب وزارت خارجه است.

مسکو، خواستار ممنوعیت پیوستن اوکراین به ناتو شد
روسیه طی پیش نویس بسته امنیتی خود خواستار ممنوعیت پیوستن اوکراین و دیگر کشورهای 
شوروی سابق به پیمان نظامی ناتو شده اســت. روسیه روز جمعه پیش نویس بسته امنیتی خود 
را منتشر کرد که طی آن خواســته که اوکراین و دیگر کشــورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از 
پیوستن به ناتو منع شده و محدودیت حضور نیرو و تسلیحات در اروپا نیز لحاظ شود. این اسناد که 
به آمریکا و متحدانش ارائه داده شده خواســتار ممنوعیت اعزام ناوهای جنگی آمریکا و روسیه و 
 همچنین هواپیماهای دو طرف به مناطقی شده که از آنجا می توانند به قلمروی یکدیگر حمله کنند. 
 مســکو همچنین خواســتار عقبگرد اســتقرار نیروهای ائتالف ناتو در نزدیکی مرزهای روســیه

 شده است.

پایگاه خبری »میدل ایســت آی« در گزارشی، سعی کرده دلیل تشدید 
لفاظی ها و مواضع تهدیدآمیز اخیر مقام های اسراییلی علیه ایران را در 
چهارچوب گســترده تر تحوالت منطقه ای، بررسی و تحلیل کند. در این 
راستا، میدل ایست آی به این نکته اشاره کرده که روند تحوالت منطقه ای، 
به هیچ عنوان در راستای منافع اسراییل نیست و همین مسئله تل آویو را 
نسبت به اوج گیری قدرت ایران و در نقطه مقابل، تضعیف موضع این رژیم 

و انزوای منطقه ای آن، به شدت نگران کرده است. 
پایگاه خبری میدل ایســت آی در این رابطه می نویسد: »در هفته های 
اخیر، اسراییل مجموعه ای از پیام ها و سیگنال های هشدار آمیز را در مورد 
ایران ارسال کرده و سعی داشته از این طریق، راه را جهت هدف قرار دادن 
تاسیسات هسته ای ایران )به واسطه جلب حمایت های بین المللی در 
این زمینه( و در عین حال تضعیف روند مذاکرات هسته ای وین، هموار 
سازد. به گزارش فرارو، اواخر ماه گذشته میالدی،»نفتالی بنت« نخست 
وزیر اسراییل از آمادگی اسراییل جهت تشدید تنش ها با ایران خبر داد و 
به این نکته اشاره کرد که »اسراییل به هیچ گونه توافق هسته ای با ایران، 
متعهد نخواهد بود«. وی در این رابطه گفته است: »حتی اگر توافقی هم 
با ایران منعقد شود و بازگشت به برجام اتفاق بیفتد، بدون تردید اسراییل 
به چنین توافقی تعهدی ندارد و اساسا الزام و محدودیت را نیز بر اساس 

این توافق، پیش روی خود نمی بیند«. 
نفتالی بنت حتی بر خودمختاری بیش از پیش اسراییل در انجام اقدامات 
غیرسازنده علیه ایران نیز تاکید کرد. این نوع از دیدگاه های خاص نفتالی 
بنت در شرایطی مطرح شده اند که جدیدترین دور از مذاکرات هسته ای 
میان ایران و طرف های بین المللی برجام در حال پایان یافتن اســت. 
توافقی که سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ به صورت یکجانبه از آن خارج شد و 
سپس تحریم های گسترده ای را ورای برجام علیه ایران وضع کرد. اسراییل 
نیز همچون دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا اعتقاد دارد که توافق 
برجام جهت مهار پیشرفت های اتمی ایران، کامال ناکافی است و حوزه آن 
نیز باید گسترش یابد )مسائلی نظیر قدرت موشکی و نفوذ منطقه ای ایران 
را نیز باید در برگیرد(. تاکنون بر اساس گزارش های مختلف، مقام های 
ارشد دفاعی اسراییل تالش های زیادی انجام داده اند تا آمریکایی ها را 
قانع سازند که به تاسیسات اتمی ایران حمله کنند. با این حال باید در این 

نقطه این سوال را مطرح کرد که پایان این بازی چه خواهد بود؟ 
اقدامات اخیر اسراییل علیه ایران، بار دیگر یادآور  رویه های این رژیم در 
بحبوحه انعقاد توافق برجام در سال ۲۰۱۵ میالدی هستند. در آن زمان، 
نخست وزیر سابق اســراییل »بنیامین نتانیاهو« از رییس جمهور وقت 
آمریکا یعنی »باراک اوباما« درخواست و اصرار فراوان داشت تا هر چه 
ســریع تر روند مذاکرات با ایران را متوقف ســازد. وی به طور مکرر ادعا 
می کرد که اسنادی را از توســعه قابل توجه فعالیت های اتمی ایران در 
اختیار دارد. هدف اصلی اسراییلی ها در آن زمان، تصویرسازی از ایران به 

عنوان یک دولت شرور در عرصه بین المللی بود. 
دولتی که به صورت سیســتماتیک، ماهیتی نظامی دارد. اضافه بر این، 
تحوالت غیرقابل پیش بینی زیادی در مدت اخیر در سطح منطقه خلیج 

فارس اتفاق افتاده اند که تحلیل آن ها نیز ضروری به نظر می رســد: در 
این راستا، افغانستان بار دیگر به کنترل طالبان درآمده است، دولت های 
عربی روند عادی سازی روابط خود با نظام سوریه به ریاست جمهوری 
»بشار اسد« را تشدید کرده اند، عربســتان و ایران وارد فرآیند مذاکرات 
مرتبط با تنش زدایی از روابط خود شــده اند، و ابراهیم رییسی به عنوان 
رییســی جمهوری که مواضع محکم و ســختی به خصــوص در عرصه 
سیاست خارجی ایران دارد، قدرت را در این کشور به دست گرفته و کرسی 
ریاست جمهوری ایران را در اختیار گرفته است. از این منظر، واقعیت های 
سیاســی منطقه خلیج فارس به نحو قابل توجهی تغییر کرده اند و این 
تغییرات به هیچ عنوان در راستای منافع اسراییل نیستند. به  رغم»توافق 
ابراهیم« )عادی سازی روابط اسراییل با برخی کشور های عربی(، تحوالت 
منطقه ای به شدت به ضرر اسراییل بوده اند و مدام جایگاه آن را در منطقه 
تضعیف کرده اند. در این چهارچوب، در حالی که»بنیامین نتانیاهو« از ایده 
»مهار ایران« به عنوان توجیه اصلی برای انعقاد پیشبرد دستور کار توافق 
ابراهیم و عادی سازی روابط با کشور های عربی استفاده می کرد، حرکت 
کنونی روابط ایران و کشور های عرب حاشیه خلیج فارس به سمت تنش 
زدایی می تواند تا حد زیادی نقش اسراییل را در منطقه کمرنگ و آن را به 
بازیگری منزوی تبدیل کند. جدای از این ها، این روند تا حد زیادی این 
ادعای اسراییل که ایران یک دولت شــرور و بازیگری مخرب در منطقه 

خاورمیانه است را نیز تضعیف می کند.

خطر و تهدید حمالت سایبری
یکی دیگر از مولفه هایی که در مورد کنشگری های اسراییل در مورد ایران 
می تواند بسیار مهم تلقی شود، گزاره حمالت سایبری اسراییل است که 
گفته می شود )بر اساس آنچه منابع خبری و رسمی مختلف اعالم کرده 
اند( این رژیم طی سال های اخیر در چندین نوبت دست به انجام حمالتی 
از این نوع علیه ایران زده و آمریکا نیز تا حد زیادی چشمان خود را بر این 
حمالت بسته است. در این راستا، بســیاری بر این باورند که مقام های 
اسراییلی در تماس با مقام های آمریکایی، جدای از درخواست های خود 
جهت انجام حمالت نظامی علیه ایران، عمال بر گزینه های ساده تر و در 
دسترس تر یعنی انجام حمالت ســایبری علیه ایران نیز تاکید فراوانی 
دارند. حمالت سایبری به اسراییل اجازه می دهند تا تبلیغات و لفاظی های 
ضدایرانی خود را تا جای ممکن تشدید کنند. هنگامی که این حمالت را با 
حمالت سنتی نظامی مقایسه می کنیم: حمالت سایبری از خطر کمتری 
برخوردارند، به راحتی انجام می شوند و در نهایت اعتراضات و انتقادات 
بین المللی به مراتب کمتری را نیز از تل آویو بر می انگیزند. در عین حال، در 
بحبوحه تجدید لفاظی های ضدایرانی در واشنگتن و تل آویو، کشور های 
عرب حاشیه خلیج فارس نظیر امارات، که هم با اسرییل روابط تازه ای را 
تعریف کرده اند و هم تا حد زیادی به سمت تنش زدایی با ایران حرکت 
کرده اند، در ماه های آتی با انتخاب های سخت و چالش های گوناگونی 

رو به رو خواهند شد«.

یک کارشناس مسائل غرب آســیا اظهار کرد: سطح 
باالی تعارضات منطقه ای بین ایران و عربســتان در 
حوزه های سیاســی، امنیتی و هویتی یکی از دالیلی 
است که مذاکرات ایران و عربستان را با چالش مواجه 

کرده و باعث کندی این مذاکرات شده است.
حســین آجرلو در ارتباط با علت کندی در پیشــرفت 
مذاکرات ایران و عربستان و اینکه چرا این مذاکرات 
با وجود چهار دور نشســت هنوز به نتیجه مشخصی 
نرسیده است، گفت: تعارضات منطقه ای در حوزه های 
سیاســی، امنیتی و هویتی بین ایران و عربســتان 
باالست و مدیریت کردن این سطح تعارضات سخت 
و بعضا با چالش مواجه است. وی با بیان اینکه ایران 
و عربســتان دارای اختالفــات و تعارضات جدی در 
سطح سیاسی هستند و رویکردهایشان به مباحث 

بین الملــل و منطقه با یکدیگــر تفاوت هایی دارد که 
نمود آن را می تــوان در موضوع فلســطین و رابطه با 
رژیم صهیونیستی مشاهده کرد، ادامه داد: از دیگر سو 
عربستان سعودی متحد آمریکاست و در روند عادی 
سازی روابط برخی از کشورهای عربی و حوزه خلیج 
فارس با رژیم صهیونیســتی فعال است و نقش ایفا 
می کند در حالی که این موضوع بــه نوعی در تضاد با 
خواست ایران اســت. آجرلو همچنین با بیان اینکه 
سعودی ها به شدت خواهان تداوم حضور آمریکا در 
منطقه هستند و از دیگر ســو ایران بر موضوع خروج 
نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تاکید دارد، گفت: دو 
کشور همچنین در مورد پرونده هایی چون عراق، لبنان 
و سوریه و یمن دارای تعارضات جدی هستند و همان 
طور که اشاره شد این تعارضات مانع جدی در نزدیکی 

روابط دو کشور است. وی همچنین با بیان اینکه برخی 
از بازیگران خارجی نیز تمایلی ندارند که سطح تنش 
بین ایران و عربســتان تا حدود زیادی کاهش پیدا 
کند، ادامه داد: گرچه به نظر می رســد دولت بایدن به 
دنبال این است که سطح تنش بین کشورهای منطقه 
خاورمیانه و حوزه خلیج فارس کاهش پیدا کند ولی 
در واقع آنها مایل نیستند که این کاهش سطح تنش 
بین ایران و عربستان به حدی برسد که ریاض از نظر 
امنیتی مستقل شود که بخشی از این موضوع مربوط 

به تداوم فروش سالح به عربستان است.

یک کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخ داد:

چرا مذاکرات ایران و عربستان به کندی پیش می رود؟

مشاور امنیت ملی آمریکا بازگشت به پای بندی متقابل به برجام در سال جاری میالدی را دشوار توصیف کرد و گفت که پیشرفت برنامه هسته ای ایران همچنان ادامه 
دارد. جیک سالیوان ،مشاور امنیت ملی آمریکا پس از پایان دور هفتم مذاکرات وین مدعی شد که این رایزنی ها به خوبی پیش نمی رود. وی گفت: دولت بایدن پس 
از برگزاری دور هفتم مذاکرات وین، باوجود اینکه قدرت های جهانی، از جمله چین و روسیه متحد شــده اند، هنوز راه بازگشت به توافق هسته ای احیا شده با ایران را 
نمی بیند. سالیوان ادامه داد: مذاکرات به گونه ای خوب پیش نمی رود و هنوز راه بازگشتی )به توافق( نداریم. این مقام آمریکایی همچنین بیان کرد: آنچه خوب پیش 
می رود، اتحاد ما با شرکای اروپایی مان و همسویی بیشتر با چین و روسیه است. فکر می کنم که ایران نیز به طور فزاینده ای درک کرده است که باید به شکل سازنده و 
جدی به میز مذاکره بیاید و اینکه صبر ما نامحدود نیست. سالیوان در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به توسعه برنامه هسته ای کشورمان در ماه های اخیر خاطر 
نشان کرد: از زمان خروج واشنگتن از برجام تهران به گسترش فعالیت های هسته ای خود ادامه داده است. اکنون مشخص شده که بازگشت به پای بندی متقابل در 
سال جاری دشوارتر از آنچه می خواستیم ببینیم، است. علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین پس از پایان دور هفتم رایزنی ها تاکید کرد: ایران در این مرحله 
خواستار توقف مذاکرات نبوده بلکه ما از ابتدا توافق کردیم که الزم است پس از رسیدن به پیش نویس توافق، استراحت داشته باشیم. وی در ادامه تصریح کرد: اگر طرف 

مقابل دیدگاه ها و مواضع منطقی جمهوری اسالمی ایران را بپذیرد، گفت وگوهای دور جدید می تواند آخرین دور مذاکرات باشد و در کوتاه ترین زمان به توافق برسم.

ارزیابی مشاور امنیت ملی آمریکا از روند مذاکرات وین
مذاکره کننده ارشد  ایران در وین: 

 توقف مذاکرات
 خواست ما نبود

خبر روز

وز عکس ر

تالش ولیعهد 
انگلیس برای 

ماسک زدن
تالش ولیعهــد انگلیس برای 
ماســک زدن در بازدید از یک 
مرکز واکسیناسیون همگانی 

علیه کرونا در شهر لندن.

روزنامه جوان: 

 چرا افرادی که در دوره ضرغامی،آرشیو صداوسیما را 
به رسانه های بیگانه دادند محاکمه نشدند؟

روزنامه جوان با اشاره به ســرقت برخی فیلم های صداوسیما در دوره مدیریت ضرغامی نوشت: 
درست در زمانی که سال های سال در آرشــیو  تصویری ســیما به روی محققان بسته بود و این 
گنجینه ارزشــمند در حال خاک خوردن در زیرزمین های بروکراســی اداری قرار داشت، ناگهان 
تصاویری اختصاصی از رویدادهای معاصر به دست شبکه های فارسی زبان بیگانه می رسد و مالط 

و مصالح انبوهی از روایت پردازی دروغین را فراهم می آورد. 
حتی اگر از این هم بگذریم که بعد از گذشت بیش از یک دهه هنوز هیچ فرد مسئولی در خصوص 
سرقت و قاچاق این گنجینه آرشیوی محاکمه نشده، به این پرسش پاسخ نداده ایم که چرا بعد از 
این همه سال به اندازه حداقل موردنیاز،  تولیدات داستانی و مستند از حوادث تاریخ ساز معاصر 

ارائه نشده است؟

کیهان: 

در انتخابات عراق تقلب شده است
کیهان نوشت: شیوخ و سران عشایر عراق با انتشار بیانیه ای، تاکید کرده اند که:»تقلب در انتخابات، 
جنایت بزرگی است که آمریکای اشغالگر ناظر بر آن بود.« عشایر عراق در این بیانیه ضمن انتقاد 
از »اعالم نتایج به صورت پراکنده و مشکوک«، تاکید کرده اند که »اظهارات متناقض کمیساریا« 

باعث هرج ومرج در نظام سیاسی شده است. 
گفتنی است؛ انتخابات پارلمانی عراق در ۱۸ مهر ماه برگزار شــد. پس از اعالم نتایج، بسیاری از 
گروه های سیاسی گفتند که تقلب گســترده صورت گرفته و در پی آن، اعتراضات بسیاری صورت 
گرفت و عده ای نیز کشته و زخمی شدند. برخی سیاســتمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، 
انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف های خارجی 
در نتایج انتخابــات پارلمانی اخیر را تایید کردنــد. معتقدان به وقوع تقلــب می گویند، آمریکا و 
غرب گرایان عراقی با این تقلب، به دنبال جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه پارلمان مبنی بر لزوم 

اخراج آمریکایی ها از عراق هستند.

ادعایی درباره کلید خوردن استیضاح وزیر صمت
سایت اقتصادی اقتصاد آنالین مدعی شد؛ به گفته برخی منابع آگاه، استیضاح فاطمی امین وزیر 
صمت از روز چهارشنبه ۲۳آذر ماه، در مجلس کلید خورده و نمایندگان از آن مطلع هستند.  اقتصاد 
آنالین مدعی شد: پروسه اســتیضاح نخستین وزیر صمت دولت ســیزدهم، توسط لطف ال...

سیاهکالی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، کلید خورده و نمایندگان در حال جمع آوری امضا 
برای رسمیت بخشیدن به آن هســتند. فاطمی امین، حدود چهار ماه پیش به عنوان وزیر صمت 
دولت سیزدهم به مجلس معرفی شده بود و نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم در تاریخ سوم 
شهریور ماه ۱۴۰۰، با ۲۰۵ رای موافق،۶۰ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع و ۶ رای سفید با تصدی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت از سوی سید رضا فاطمی امین موافقت کرده بودند.

آقای محسن رضایی! با رییس جمهور هماهنگ باشید
جمهوری اسالمی نوشــت:معاون اقتصادی رییس جمهور گفته »نرخ ارز در سال های آینده با به 
سرانجام رسیدن مذاکرات و برداشتن تحریم ها به ثبات خواهد رسید.« این سخن، با آنچه خود 
رییس جمهور می گوید که نباید اقتصاد کشــور را به خارج گره بزنیم منطبق نیست. آیا بهتر نیست 

رییس جمهور و معاونش در چنین مسائل مهمی هماهنگ باشند؟

کافه سیاست

مذاکره کننده ارشد کشورمان در وین اعالم کرد: 
ایران در این مرحله خواســتار توقف مذاکرات 
نبوده بلکه ما از ابتدا توافق کردیم که الزم است 
پس از رسیدن به پیش نویس توافق، استراحت 
داشــته باشــیم. علی باقری گفت: سه کشور 
اروپایی روز جمعه در بیانیه مشترکی اعالم کردند 
که وقفه در مذاکرات وین خواســت ایران بوده 
اســت. معاون وزیر خارجه افزود: ایران از ابتدا 
بر ضرورت استمرار مذاکرات برای دستیابی به 
پیش نویس مورد توافق تاکید داشت. مذاکره 
کننده ارشد کشورمان اعالم کرد: اگر طرف مقابل 
دیدگاه ها و مواضع منطقی جمهوری اسالمی 
ایران را بپذیرد، گفت وگوهای دور جدید می تواند 
آخرین دور مذاکرات باشد و در کوتاه ترین زمان 
به توافق برسیم. وی خاطر نشان کرد: سرعت 
دستیابی به توافق بستگی به طرف مقابل دارد. 
رییس هیئت مذاکره کننده ایران پس از پایان 
مذاکرات این دور نیز در جمع خبرنگاران گفت: 
در هفته گذشته و طی مذاکرات در موضوع لغو 
تحریم ها و اقدامات هسته ای به دو سند دست 
پیدا کردیم که این دو سند، دیگر سند به دست 
آمده در ۲۰ ژوئن )مذاکرات وین ۶( نخواهند بود 
بلکه دو سند جدید است که بر اساس مواضع 
ایران مبنای مذاکراتی خواهد بود که در آینده ای 
نزدیک در وین آغاز می شود. باقری اظهار کرد: 
در این دور از گفت گوها، هیئت ایرانی با توجه به 
اینکه دولت جدید در ایران بر ســر کار آمده بود 
و تیم جدیدی هم بــرای گفت وگوها ماموریت 
یافته بــود، همراه خود مواضــع و دیدگاه های 
دولت جدید را به وین آورد. ما در گفت وگوهای 
شــش دور قبل و پیش نویس هایــی که از آن 
مذاکرات بود، مواضــع و دیدگاه های تیم ایران 
را لحاظ کردیم و در اســناد مذاکراتی درج و به 
طرف مقابل ارائه دادیم. دو سند برای مذاکرات 
مهم بود، یکی مربوط به لغو تحریم ها که اولویت 
اول و دســتور کار مهم تیم مذاکراتی ایران بود، 
البته این اولویت صرفا به ما مربوط نیست بلکه 
طرف های دیگر از جمله چین هم در مذاکرات 
تصریح کردند که اولویت آنها هم رســیدگی به 

موضوع تحریم هاست.

بین الملل

»میدلایستآی«بررسیمیکند:

رمزگشایی از تهدیدهای اخیر اسراییل علیه ایران
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۶2 میلیارد ریال پرونده قاچاق کاال در استان اصفهان 
تشکیل شد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۸۹ پرونده قاچــاق کاال به ارزش بیش از 
۶۲ میلیارد ریال امسال در استان تشــکیل شده اســت. ایرج موفق اظهار کرد: ۹ هزار و ۶۶۱ مورد 

بازرسی برای مقابله با عرضه، نگهداری 
و فروش کاالی قاچاق در ســال جاری 
انجام شده اســت و نظارت ویژه بر بازار 
اقالم و کاالهای اساسی در بازار در دستور 
کار قرار دارد.  وی ادامه داد: بازرسی های 
صنفــی از انبارها و محل تخلیــه بارها، 
مراکز عمده فروشــی و خرده فروشی 
در مدت یاد شده به تشکیل  ۸۹ پرونده 
قاچاق بــه ارزش بیــش از ۶ میلیارد و 
۲۱۹ میلیون تومان منجر شده است. به 

 گفته وی، در این مدت ۸۹۵ بازرسی غیر صنفی و ۸۸۷ گشــت بازرسی مشترک در استان انجام
شده است.   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت: بیشترین پرونده های 
 کاالی قاچاق کشــف شــده در ســال جاری، مربوط به لوازم آرایشی و بهداشــتی، مواد غذایی، 
دخانیات، پوشــاک و لوازم خانگی بوده اســت.  وی با بیان اینکه تحقق قانون مبــارزه با قاچاق 
 کاال مســتلزم اراده جدی، هماهنگی و همکاری متولیان و مســئوالن امر مبارزه با قاچاق اســت،

 اضافه کرد: همه سازمان های مسئول در مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید همکاری الزم را داشته باشند 
تا پیگیری ها به نتیجه برسد.

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان:

صادرات محصوالت گلخانه ای لغو شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان گفت: روسیه با اعالم نارضایتی غافلگیر کننده و بی اساس 

خود، از صادرات محصول گلخانه ای دهاقان به کشورش خودداری کرده است.
احمد تیموری اظهار داشت: شهرســتان دهاقان مهد گلخانه های اســتان اصفهان و حتی کشور 
تلقی می شود و سابقه بسیار دیرینه ای در این زمینه دارد.وی با اشاره به اینکه شهرستان دهاقان 
مستعد کاشت محصوالت گلخانه ای است، افزود: دهاقان به ســبب اقلیم، آب و خاک مناسب 
توانسته محصوالت گلخانه ای از جمله گل شــاخه بریده، خیار، گوجه و فلفل دلمه ای تولید کند و 
عالوه بر تامین نیاز بازار داخل، دست به صادرات هم بزند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان، 
صادرات به روسیه را هدف اصلی گلخانه داران دهاقانی دانســت و خاطرنشان کرد: در طول این 
سال ها، صیفی جات گلخانه ای دهاقان به ویژه فلفل دلمه ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس و 
قرقیزستان صادر شد؛ اما صادرات این محصوالت به کشور روسیه سود اصلی را برای گلخانه داران 
به همراه داشت و همین امر سبب  شد که همه گلخانه داران دهاقانی به امید صادرات به روسیه، 
اقدام به کشت تک محصولی فلفل دلمه ای کنند که البته بسیار مرغوب و باکیفیت نیز بود. وی از 
شروع اتفاقی غافلگیر کننده و سوال برانگیز خبر داد و عنوان کرد: طی دو هفته گذشته گزارشی به 
دست ما رسید مبنی بر اینکه کشور روسیه محصول فلفل دهاقان را برگشت داده و اعالم نارضایتی 
کرده است که به شدت منجر به غافلگیری گلخانه داران دهاقانی شد. تیموری اذعان کرد: سریعا 
مکاتباتی را با سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان صورت دادیم و اطالعیه کشور روسیه را مبنی 
بر نارضایتی از محصوالت گلخانه ای دهاقان را هم ضمیمه نامه کردیم و در ادامه رییس ســازمان 
جهاد کشاورزی هم با وزیر کشــور مکاتبه مربوطه را صورت داد و شهرستان دهاقان نقطه شروع 

این ماجرای غافلگیر کننده و قابل تامل شد.

اصفهان از استان های پیشرو در حوزه کشاورزی  سولماز محمدی
به شــمار می رود؛ این اســتان در حالی که ۳ 
درصد از اراضی کشاورزی کشور را در اختیار دارد، ۶ درصد از محصوالت کشاورزی 
را تولید می کند  و در سال های اخیر کم آبی، خشکسالی و بهره برداری های بی 
رویه از منابع زیرزمینی، کشاورزی در استان اصفهان را با چالش جدی مواجه 
کرده است. هرچند که مشکالت کم آبی تاثیر بســزایی بر کشاورزی اصفهان 
داشــته، اما عقب افتادن از فناوری روز، به کار بردن شیوه های سنتی آبیاری، 
کشت محصوالت آب بر و مدیریت ضعیف موجب کاهش بهره وری در این حوزه 

شده است.

مدیران ما تخصص الزم را در حوزه کشاورزی ندارند
محمد صادقی، رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان گفت: مدیرانی کــه در حال حاضر در حوزه کشــاورزی 
تصمیم گیری می کنند، افراد متخصص نیســتند و رابطه ها به جای تخصص 
در حوزه مدیریت کشاورزی حاکم است. وی گفت: مدیران ما  چون تخصص 
الزم را در حوزه کشــاورزی ندارند و افراد مجرب این حوزه نیستند؛ بر اساس 
نگاه مستقل عمل نمی کنند و نگاه شان به تصمیماتی است که در مرکز گرفته 
می شود. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان گفت: برای پرداخت وام با سود های پایین، طرح هایی را وزارت جهاد 
کشــاورزی در نظر می گیرد، اما مدیران کارشــکن مانع از اجرای طرح توسط 
کشاورز در زمان مناسب می شوند. صادقی گفت: در نتیجه کشاورز از بازپرداخت 
تسهیالت بانکی ناتوان می ماند و برخورد قضایی با او صورت می گیرد، همین 

مدیر نیز آسوده در جای خود نشسته و از حقوق و مزایای خود نیز برخوردار است، 
در حالی که برخورد اصلی باید با او صورت گیرد. وی گفت: نرخ تسهیالت بانکی 
بسیار باالست؛ باید وام هایی با نرخ بهره پایین به فعال حوزه کشاورزی تعلق 
گیرد؛ در حالی که وام ها با نرخ بهره ۱۸ درصد آن هم در صورت داشتن رابطه به 

کشاورز داده می شود.

شبکه آبیاری کشاورزی ما هنوز غرق آبی است
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 
گفت: در اوکراین سالیانه ۱۸۰۰ میلی متر بارش ثبت می شود با این حال حتی 
شیر های مراکز عمومی این کشور هوشمند است، اما در بسیاری از مزارع کشور 
و استان اصفهان، شبکه آبیاری کشــاورزی ما هنوز غرق آبی است و حاضر به 
استفاده از تجربیات دنیا نیستیم. صادقی گفت: محصوالت باغی در کشور ما 
باالی ۴۰ درصد ضایعات دارند؛ کیفیت تولیدات ما متغیر است، چون بذر مورد 
استفاده در کشاورزی ما خالص نیست و به صورت مخلوط و ناخالص است. 
وی گفت:  ۱۷۰ هزار هکتار سطح زیر کشت سیب زمینی در کل کشور داریم در 
حالی که سرانه مصرف سیب زمینی ما به ازای هر نفر ۴۵ کیلوگرم در سال است، 

این رقم در دنیا ۱۸۰ کیلوگرم است.

در عرصه مکانیزه کردن کشاورزی ضعیف هستیم
اصغر محسن زاده کرمانی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر بخش باغداری ۵۵ درصد و 
بخش زراعت ۸۹ درصد مکانیزه هستند؛ در برداشت محصوالت کشاورزی نیز 

در عرصه مکانیزاسیون ضعیف هستیم و نیاز به کار بیشتر داریم. وی گفت: در 
کشور ما سال هاست تعاونی ها مورد غفلت قرار گرفته و حمایت های الزم در این 
زمینه صورت نگرفته است. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: تعاونی های ما قدرت الزم را برای ورود به حوزه 
فناوری در بخش کشاورزی ندارند. محسن زاده کرمانی گفت: در استان اصفهان 
به دلیل خشکسالی های مکرر، شرکت ها، توانایی الزم را ندارند و ضروری است 
از نظر مالی توانمند شوند و تسهیالت کم بهره به آن ها تعلق بگیرد تا برای مکانیزه 

کردن ادوات مورد نیاز خود اقدام کنند.

صرفه جویی 10 هزار مترمکعبی مصرف آب در هر هکتار گلخانه
وی گفت: طی سه ســال اخیر طرح های آبیاری تحت فشار در ۲۴ هزار هکتار 
اجرا و برای این منظور ســالیانه ۱۶۰ میلیارد ریال هزینه شــده است. معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، صرفه 
جویی اجرای طرح های آبیاری نوین در بخش زیربنایی را۵۰ میلیون متر مکعب 
اعالم کرد و گفت: طی سه ســال اخیر ۹ هزار هکتار کشت نشایی جدید، برای 
شش هزار و ۷۷۶ هکتار تامین بذر گندم و جو مقاوم به خشکی و شوری، ۱۲ 
هزار هکتار توسعه کشت اقالم زودرس و ۱۳ هزار و ۷۵۰ هکتار کشت گیاهان 
کم آب بر داشتیم. محسن زاده کرمانی گفت: در بخش گیاهان دارویی هزار و 
۶۱۱ هکتار توسعه داشتیم؛ همچنین توســعه کشت زعفران ۵۲۷ هکتار و گل 

محمدی هزار و ۱۰۷ هکتار بوده است.

اصالح الگوی کشت باید در اصفهان عملیاتی شود
علی اکبــر محرابیان، وزیر نیرو در ســفری کــه آبان ماه برای بررســی وضع 
خشکســالی و فرونشســت زمین به اصفهان داشــت، گفــت: علت اصلی 
فرونشست زمین و بی آبی در اصفهان رعایت نکردن الگوی کشت و جابه جا 
شدن سهم آب اســت، در حالی که ۹۰ درصد آب در کشــور صرف کشاورزی 
می شــود. وی گفت: حفر بیش از اندازه چاه ها و کاهش بازده تولید به دنبال 
عدم اصالح الگوی کشت شکل گرفته و الزم است منطقه به منطقه روش های 

آبیاری را در محیط های کش اصالح کنیم.

تدوین چهار الگوی کشت برای شرایط خشکسالی اصفهان
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای اصالح الگوی کشت، 
طرحی با چهار الگو تدوین و مرحله نخست آن پاییز عملیاتی شده است. این 
الگو در چهار سناریو شامل کم آبی شــدید، کم آبی متوسط، کم آبی خفیف و 
نرمال آماده شده است. علیمراد اکبری اظهار کرد: برای اجرای الگوی کشت، 
الزاماتی از جمله منابع مالی، همکاری همه دستگاه ها، سازمان ها و مسئوالن 
استان و کشور الزم است. اکبری گفت: الگوی کشت استان اصفهان، سازگار با 
شرایط حوزه زاینده رود آماده شده و وزارتخانه هم آماده اجرای این الگو است، 
مشروط بر اینکه الزامات آن رعایت شود. وی افزود: حدود پنج سال پیش ۳۵ 
محصول با سطح پوشش باالی ۸۵ درصد و تولید حدود ۹۰ درصد را در برنامه 
عملیات میدانی قرار دادیم تا مصرف آب را در داخل مزارع، اندازه گیری کنیم. 
اکنون بررسی ۳۴ محصول به پایان رســیده و فقط یک محصول باقی مانده 

است که پس از آن، نتیجه بررسی ها منتشر می شود.

رییس بنیاد مســکن انقالب اســالمی کشور گفت: 
وام مسکن روســتایی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش 
می یابد. اکبر نیکزاد، در دیدار با استاندار اصفهان  اظهار 
کرد: ۴۵ درصد واحد های مسکونی روستایی در استان 
اصفهان نوسازی شده که برای رسیدن به رقم مطلوب 
همت و همکاری بیشتری نیاز است. وی گفت: اصفهان 
در حوزه مسکن شهری عملکرد بسیار خوبی داشته، اما 
در نوسازی مسکن روستایی همت مضاعفی از سوی 
بنیاد مسکن و توجه اســتانداری اصفهان می طلبد. 

نیکزاد با اشاره به اینکه وام مسکن روستایی در زمان 
حاضر مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، 
گفت: باید این وام ۲۰۰ میلیون تومان شود که این میزان 
دارای مصوبه است و امیدواریم تا چند روز آینده اجرایی 
شود. رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی کشور وام 
مسکن روستایی را با سود ۵ درصد، بازپرداخت ۲۰ساله 
و اقســاط یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عنوان کرد و 
گفت: پیش از این تعدادی از بانک ها در ارائه این وام 
مانع اندازی و درخواست چک می کردند، اما این وام 
نیاز به ضامن زنجیره ای ۳ نفره از اهالی روستا با ارائه 
سفته دارد. وی گفت: در بحث مسکن روستایی انتظار 
داریم اصفهان که به عنوان پیشــرو در کشور شناخته 
می شــود، بهتر عمل کند. نیکزاد با اشاره به اینکه قرار 

است بنیاد مسکن در حوزه مسکن شهری ورود پیدا 
کند، گفت: این امر در شهر های زیر ۱۰۰ هزار نفر محقق 
خواهد شد. رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور 
با اشاره به اینکه بنیاد مسکن استان اصفهان در زمینه 
مسکن شهری توان باالیی دارد و مسئوالن مسکن و 
شهرسازی نیز همواره همکاری خوبی داشته اند، گفت: 
کیفیت، سرعت کار و با برنامه پیش رفتن طرح های 
مسکن شهری به خوبی در حال اجراست. وی  ادامه 
داد: برگزاری جلســه شورای عالی اســتان می تواند 
بسیاری از مشکالت حوزه مسکن را حل کند؛ اضافه بر 
این در زمینه اجرای طرح های هادی نیز توفیقات خوبی 
داشتیم و استان اصفهان به عنوان پیشروترین استان، 

در حال خریداری یک کارخانه تولید قیر است.

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در دیدار با استاندار:

4۵ درصد واحد های مسکونی روستایی در استان اصفهان نوسازی شده است

پروژه های عمرانی معطل 
شهرستان های استان 

اصفهان باید تکمیل شوند

خبر روز

فریدون شهر به عنوان قطب گیاهان دارویی کشور از ظرفیت صادرات بی بهره مانده است؛

معضل صادرات در سوئیس ایران!
فریدون شــهر به عنوان یکی از محروم ترین نقاط شهرســتان اصفهان، که بــه نوعی قطب گیاهان 
دارویی کشور شناخته می شود از ظرفیت صادرات بی بهره است. فریدون شهر به عنوان مرتفع ترین 
شهرســتان کشــور، دارای زمستان های 
ســخت و پر برف و تابستان هایی خنک 
بــا توپوگرافی هــای مختلف در ســطح 
شهرســتان اســت و مناطقی جنگلی، 
مراتعی پر بــار و مناطقی صعب العبور در 
آن به چشم می خورد که عرصه بروز و ظهور 
گیاهان دارویی مختلف و کمیاب خصوصا 
کرفس کوهی است که در دنیا نظیر ندارد. 
در این میان اشتغال معضلی جدی برای 
این شهرستان محروم اســتان و کشور 
محسوب می شود به نوعی که با وجود ظرفیت بی بدیل در حوزه گیاهان دارویی روز به روز آمار مهاجرت 
در این شهرستان بیشتر می شود و بهانه هایی مانند دوری از مرکز استان، هوای سرد در فصل های پاییز 
و زمستان موجب شده تا این ظرفیت بی نظیر که می تواند موجب چند برابر شدن درآمد صادراتی ایران 
شود، نادیده گرفته شود. معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در راستای 
عبور از محرومیت در برخی شهرستان های اصفهان مانند فریدون شهر باید توسعه صنایع سبز مدنظر 
قرار گیرد و اجرای طرح های بدون آلودگی، ســبز و کم آب بر مدنظر قرار گیرد. قاضی عسگر گفت: 
با وجود اینکه دنیا به سمت و سوی اســتفاده از گیاهان دارویی کشش خاصی دارد و با وجود اینکه 
بسیاری از کشــور های جهان از گیاهان دارویی ایران به شکل فرآوری نشده بهره می برند، صادرات 
گیاهان دارویی هنوز ظرفیتی مغفول مانده در کشور ما محسوب می شود. وی گفت: فریدون شهر 
قطب گیاهان دارویی محسوب می شود به نوعی که برخی گیاهانی که در رویشگاه های طبیعی این 
منطقه وجود دارد در ایران و حتی دیگر نقاط دنیا کمیاب هستند و فریدون شهر منحصر به فردترین 
رویشگاه این گیاهان محسوب می شود. این کارشناس اقتصادی  گفت:  در طول سال های گذشته 
یک بانوی کارآفرین توانســته از این ظرفیت در شهرستان فریدون شــهر به بهترین نحو در راستای 
اشتغال زایی برای مردم این منطقه استفاده کند بنابراین باید زیرساخت های الزم توسط مسئوالن 
در این منطقه فراهم شود تا مردم محلی از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد مهاجرت معکوس به 
منطقه باشیم. وی گفت: البته فریدون شهر ظرفیت های بی بدیل دیگری نیز دارد که می تواند عالوه 
بر درآمدزایی برای این منطقه که در طول فصل های سرد سال ارتباط برخی مناطق آن با دنیای بیرون 
قطع می شــود، صادرات از این منطقه را نیز افزایش داده و به رشد اقتصادی اصفهان نیز کمک کند. 
این کارشناس اقتصادی گفت: برخی گیاهان این منطقه رویشــگاهی به جز فریدون شهر در جهان 
ندارد و این امر به آب و هوای خاص این منطقه بر می گردد به نوعی که کرفس کوهی این منطقه که 
در کوهستان های صعب العبور و در زیر برف به عمل آید، از نظر دارویی خاص و متفاوت است. وی 
گفت: شــاید ظرفیت های طبیعی، اقتصادی در کنار زیبایی های بی بدیل گردشگری فریدون شهر 
موجب شده تا این شهرستان به سوئیس ایران معروف شود، اما می توان گفت این شهرستان زیبا از 
دیدگاه های مختلف مورد بی توجهی بوده است. به دالیل مختلف از جمله عدم حمایت های مسئوالن 
در سطوح باالتر در سال های گذشــته، چرای بی رویه دام در رویشــگاهی های طبیعی، دسترسی 
سخت به محل روییدن برخی گیاهان، دست اندازی ســودجویان به برخی رویشگاه های طبیعی 
فریدون شهر، برخی از این مناطق که در کشور و حتی دنیا نظیر ندارد، رو به نابودی رفته است. در واقع 
به گفته کارشناسان، برخی گیاهان این منطقه رویشگاهی به جز فریدون شهر در جهان ندارد و این امر 
 به آب و هوای خاص این منطقه بر می گردد به نوعی که کرفس کوهی این منطقه که در کوهستان های

 صعب العبور و در زیر برف به عمل آید، از نظر دارویی خاص و متفاوت است.

کافه اقتصاد

اخبار

رییس سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای کشور گفت: ۱۶۷ هزار دستگاه خودروی فعال در ناوگان حمل و نقل جاده ای در پنج سال با استفاده ظرفیت های داخلی نوسازی 
خواهد شد. داریوش امانی  افزود: این اقدام بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بین وزارتخانه های راه و شهرسازی،  نفت و صنعت، معدن و تجارت صورت می پذیرد. وی با اشاره 
به »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« به عنوان شعار سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: اجرایی شدن این تفاهم نامه ضمن نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور سبب افزایش کار 
و تولید صنایع داخلی نیز خواهد شد. رییس سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای کشور ادامه داد: در زمینه زیرساخت های مورد نیاز نیز نگاه ما بیشتر به درون کشور است، 
بالغ بر ۲۰ شرکت دانش بنیان در این زمینه  مشغول به کارند که محصوالت آنان مورد استفاده قرار می گیرد. امانی ابراز امیدواری کرد که  در سال های آتی بیشتر نیاز کشور در 
زمینه تجهیزات، وسایل و الستیک با استفاده از تولیدات داخلی تامین شود. رییس سازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای با بیان اینکه فعاالن عرصه حمل و نقل کشور به ویژه 
رانندگان در تمامی شرایط سخت کشور فعالیت داشته اند، اظهارداشت: در روزهای اخیر که حجم باالیی از کاالهای اساسی وارد بندرهای کشور شده است، اجناس به همه جای 
ایران منتقل و ارزش کار رانندگان بیشتر  مشخص می شود. وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با استانداری اصفهان نیز گفت: این استان قطب اصلی حمل و نقل کشور 
و پل ارتباطی شمال، جنوب، شرق، غرب در بسیاری از شاخص های این بخش رتبه نخست را داراست و بی شک جاده های این خطه به توجه و نگهداری بیشتری نیاز دارد. 

ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور طی پنج سال نوسازی می شود

جشنواره  گل نرگس 
جشــنواره گل نرگس ۲۵ آذر ماه به 
مدت ۴ روز در شهرســتان جویبار 
و در روســتای کردکال از توابع گیل 
خواران این شهرســتان برگزار شد. 
ایــن جشــنواره با هــدف معرفی 
ظرفیت های بخش کشــاورزی با 
تاکید بر توانمندی هــای تولید گل 

نرگس برگزار می شود.

وز عکس ر

معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار 
اصفهان گفــت: پروژه هــای عمرانی معطل 
شهرستان های اســتان اصفهان باید تکمیل 
شوند و در این راســتا استفاده از ظرفیت های 
مختلف برای تکمیل پروژه ها اهمیت بسیاری 
دارد. مهران زینلیان در جلسه کمیسیون ماده 
۵ اســتانداری اصفهان که با حضور شهرداران 
شهرســتان های مختلف برگزار شــد، اظهار 
داشت: جلسه کمیســیون ماده ۵ برگزار شده 
تا مشــکالت مختلــف شهرســتان هایی که 
طرح های عمرانــی آنها عقب افتــاده، مورد 
بررســی و اصالح قرار گیرنــد. وی ادامه داد: 
بایــد در دوره جدیــد حکمرانی شــهرداران 
مختلــف، طرح هــای عمرانی مجــددا مورد 
بررســی قرار گیرند و به دنبال آن هســتیم تا 
این جلســات به صــورت هفتگی بــه همراه 
مهندسین شهرســتان ها ادامه داشته باشد. 
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: از شهرستان نطنز 
حدودا ۱۶مورد طرح داشتیم که از قبل وجود 
داشــت و شهرســتان های خالق آباد، زواره، 
اردســتان و مهاباد نیز پروژه هــای مختلفی 
داشــتند که مورد بررســی قرار گرفت. همه 
موارد به جــز دو مورد بــه تصویب رســید و 
شهرهای جندق، ونک و نجف آباد نیز چندین 
مورد از قبل مورد کارشناســی قــرار گرفته و 
به ســرانجام رســید. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان گفت: درخواست ها 
باید بر اســاس اسناد باالدســتی، طرح های 
تفصیلی شهرها و طرح های جامع آنان بررسی 
شــود و درخواســت هایی که خارج از ضوابط 
مطرح و یا مســکوت می ماند در این جلسه 
بیان می شــود و نقطه نظرات به ســمع تمام 
دستگاه های مربوطه می رسد تا رسیدگی شود. 
محمد اطیابی، شــهردار شــهر نطنز  نیز اظهار 
داشت: موارد عمرانی شهرســتان نطنز مورد 
بررسی و کارشناســی قرار گرفت و آن دسته 
از موضوعاتی که مصوب نشد به دستگاه های 
ذی ربط ارجاع داده شد تا مجددا بررسی کنند.

وقتیاصفهانبهعنواناستانپیشرودرکشاورزی،ازبهکاربردنشیوههایروزآبیاریعقبمیماند؛

فن فتیله پیچ به فناوری!



4یکشنبه 28 آذر  1400 / 14 جمادی االول 1443 / 19 دسامبر 2021 / شماره 3423

وضعیت تاالب ها؛ آینه تمام نمای یک حوزه آبریز

 حال »چغاخور« و »گندمان« هنوز خوب است
از بین رفتن یک تاالب، اولین نشانه از دست دادن سرزمین است. وضعیت 
تاالب آینه تمام نمای یک حوزه آبریز اســت، اگر تاالبی خشــک شــود، 
سفره های آب های زیرزمینی پیرامونش نیز خشک خواهند شد، زمانی که 
کارکردهای تاالب از دست می رود این بدان معناست که برای جایگزینی 
هر یک از آنان باید زمان و هزینه های هنگفتی صرف شــود، تاالب ها تنها 
برای حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری نیستند بلکه آنها از حیات بشر 
نیز حفاظت می کنند . اهمیت تاالب ها، توجه به حفظ و حراست از آنها را دو 
چندان کرده است، این اکوسیســتم ها به اندازه هر عضو دیگر طبیعت در 
سالمت و حفظ تعادل کره زمین نقش حیاتی دارند، با افزایش آگاهی مردم 
و اقداماتی از جمله ایجاد کمربند سبز پیرامون تاالب ها، تقویم ارزش های 
حفاظتی تاالب ها، فنس کشــی و محدود کردن مــرز فیزیکی تاالب ها و 
مشــارکت فعال مردم بومی و محلی در برنامه هــای حفاظتی تاالب  ها، 

می توان در حفظ تاالب ها کوشا بود.

تاالب های مهم استان با همکاری مردم و مسئوالن وضعیت خوبی 
دارند

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
تاالب های استان چهارمحال و بختیاری شامل تاالب بین المللی چغاخور که 
جزو تاالب های ثبت شده در کنوانسیون بین المللی رامسر است و همچنین 
تاالب گندمان که یکی از 10 تاالب برتر کشور در زمینه پرنده نگری بوده و در 
کنوانسیون پرندگان کنار آبزی لندن به ثبت رسیده و جزو تاالب های مهم 
کشور هستند. شهرام احمدی با اشاره به تاالب های فصلی استان چهارمحال 
و بختیاری، گفت: تاالب های چال خشک، چال تر، علی آباد، سولقان و غزل 
دون جزو تاالب های فصلی استان چهارمحال و بختیاری به شمار می روند، 
می توان گفت تاالب های اســتان چهارمحال و بختیاری جزو تاالب های 
کوهستانی هستند چرا که ارتفاع باالیی دارند و حفاظت از آنها دارای اهمیت 
ویژه است، تاالب باعث وجود حیات و شاخص طبیعی برای اکوسیستم 
طبیعی کشور می شود. مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشان کرد: تاالب های اســتان به دالیل مختلف از جمله 
اقدامات آموزشی، مشارکتی، اجرایی، فیزیکی، حفاظتی و علمی پژوهشی 
با مشارکت دستگاه ها، نهادها، ارگان ها، جوامع محلی، سازمان های مردم 
نهاد، زیست محیط ســازمان حفاظت محیط زیســت و دفتر حفاظت از 

تاالب  ها خوشبختانه در وضعیت خوبی قرار دارند.

مهاجرت 80 هزار قطعه پرنده به تاالب های استان
احمدی با اشــاره به وضعیت خوب دو تاالب بین المللی استان، گفت: در 

حال حاضر دو تاالب مهم استان چهارمحال و بختیاری یعنی تاالب چغاخور 
و گندمان وضعیت بســیار خوبی دارند. با توجه به اینکه بارش های بسیار 
کمی داشتیم و حدود 40 درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش بارش 
بوده ولی تاالب  های چغاخور و گندمان با همدلی که بین مسئوالن استان با 
اداره کل محیط زیست دارد، حقابه زیست محیطی آن ها حفظ شده است. 
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
اکنون حدود 80 هزار قطعه پرنده مهاجــر آبزی و کنار آبزی به این تاالب ها 
مهاجرت کردند که پس از بارندگی ها مسلما این تعداد بیشتر خواهد شد، 
این پرندگان مهاجر حدود پنج گونه مختلف هستند. وی با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در خصوص تاالب های استان چهارمحال و بختیاری طی چند 
سال گذشته، گفت: اولین اقدام آموزشــی بود که با همکاری سازمان های 
مردم نهاد در حوزه تاالب ها برای افزایش سطح آگاهی جوامع محلی نسبت 
به ارزش آن ها صورت گرفت، ظرفیت ســازی، افزایش مشــارکت مردم، 
تدوین و اجرای طرح جامع مدیریت زیست محیطی در تاالب های چغاخور 
و گندمان بخشی از کارهای صورت گرفته است. احمدی افزود: با مشارکت 
مردم، ادارات و مراکز علمی پژوهشی تاالب ها مطالعه شدند و تدوین قوانین 
برای بهره برداری عاقالنه از تاالب ها و حفاظت آن ها صورت گرفت و هر کدام 

از دستگاه ها نسبت به تاالب ها وظیفه خود را انجام می دهند.

احداث اولین برج پرنده نگری استان در تاالب گندمان
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همکاری شرکت آبفا و جهاد کشاورزی 
اســتان چهارمحال و بختیاری حقابه تاالب چغاخــور و گندمان به خوبی 
حفظ شده اســت. با وجود اینکه استان دچار خشکســالی شده، جوامع 
محلی و بهره برداران همکاری خوبی دارند و خوشــبختانه میزان بارگذاری 
به زمین های کشاورزی اطراف تاالب ها به شیوه آبیاری نوین بوده، افزایش 
حفاظت فیزیکی در تاالب ها از دیگر اقدامات بوده است. در تاالب گندمان 
نصب دوربین های حفاظتی صورت گرفته و اولین برج پرنده نگری استان 
چهارمحال و بختیاری در این تاالب احداث شــده اســت که می تواند به 
گردشگری، حفاظت از تاالب و توسعه توریسم کمک کند. مدیرکل حفاظت 
از محیط زیست اســتان چهارمحال و بختیاری با اشــاره به تامین امنیت 
تاالب های استان با تالش های شــبانه روزی محیط بانان، اظهار داشت: 
برای تامین امنیــت اقدامات خوبی از جمله احداث پاســگاه محیط بانی 
صورت گرفت و با مهندســی معکوس عواملی که موجب تخریب تاالب ها 
شده بود شناسایی و رفع شد، با همکاری مردم با فرهنگ استان و همکاری 
دستگاه ها تاالب های چغاخور و گندمان از شادابی و نشاط خوبی برخوردار 
شده اند. سایر تاالب ها فصلی هســتند که امید است در طول سال شاهد 

بارش باشیم که بالفاصله پس از آبگیری وضعیت خوبی خواهند داشت.

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش چهارمحال و بختیــاری در خصــوص وضعیت 
سرویس های بهداشتی برخی از مدارس در استان، گفت: برخی مدارس در استان 
سرویس بهداشتی ندارد و وضعیت برخی ســرویس های بهداشتی در مدارس 

نیز بسیار نامطلوب است.
فرحناز قائدامینی در ســتاد مدیریت بیماری کرونــا در چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به روند واکسیناســیون کرونا در اســتان، اظهار کرد: تاکنون 8۹.۶ درصد 

دانش آموزان و ۹۶.۵ درصد فرهنگیان دوز اول واکســن کرونای خود را دریافت 
کرده اند و پیگیری برای تکمیل واکسیناسیون این قشر در حال انجام است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه وضعیت کنونی 
مدارس در رعایت پروتکل های بهداشــتی، عنوان کرد: در حال حاضر باتوجه به 
سردسیر بودن استان، بحث تهویه در مدارس از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا 

به علت برودت هوا نمی توان پنجره ها را باز گذاشت.

وی افزود: ۷۲00 کالس درس در چهارمحال و بختیاری نیازمند دســتگاه تهویه 
هستند  و ما برای خرید این دستگاه ها نیازمند اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد ریال 

هستیم.
قائدامینی، کمبود نیروی خدمتگزار در مــدارس را از دیگر چالش های مدارس 
چهارمحال و بختیاری در ایام شــیوع کرونا عنوان کرد و گفت: برای ضدعفونی و 
گندزدایی مدارس به ویژه در مدارس دو شیفته نیازمند نیروی خدمتگزار هستیم، 

این  کمبود شرایط را در مدارس دشوار کرده است.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش چهارمحال و بختیــاری در خصــوص وضعیت 
سرویس های بهداشتی برخی از مدارس در استان، بیان کرد: برخی مدارس در 
استان سرویس بهداشــتی ندارند و وضعیت برخی سرویس های بهداشتی در 
مدارس نیز بسیار نامطلوب است، این مسئله در شرایط کرونا نگرانی های بسیاری 

را ایجاد کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

برخی مدارس چهارمحال و بختیاری سرویس بهداشتی ندارند

امسال ۲۵ واحد صنعتی راکد در استان چهارمحال و بختیاری به چرخه تولید 
بازگشت. معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری گفت: طی ۹ ماهه نخســت امســال، ۲۵ واحد صنعتی راکد در این 

استان فعال و به چرخه تولید بازگشت. 
محمدکاظم منزوی افزود: از این تعداد واحد، ۲۳ مورد در داخل شهرک های 
صنعتی و دو واحد صنعتی نیز خارج از شــهرک ها فعال شده است. منزوی 
اضافه کرد: ماهانه دو جلسه مشترک با شرکت شهرک های صنعتی برگزار و 

برای راه اندازی واحد های راکد مشاوره و راهکار ارائه می شود. 
وی، ناتوانی در تامین نقدیندگی را مهم ترین علت تعطیلی واحد های صنعتی 
راکد عنوان کرد و گفت: برای رفع این چالش تالش شــد تا ســرمایه گذاران 
جدیدی که قصد ســرمایه گذاری در بخش صنعت اســتان را دارند به سمت 

احیای واحد های تولیدی راکد هدایت شوند.
منزوی ادامه داد: واحد هایی که امســال به چرخه تولید بازگشــته و مجدد 
راه اندازی شده اند، صنایع کوچک هستند و هر واحد به طور متوسط برای پنج 
نفر اشتغال زایی کرده است.وی، هدف گذاری امسال برای احیای واحد های 

صنعتی راکد را ۳8 واحد اعالم کرد و افزود: امید است بتوان تا پایان سال 1400 
بیش از ۹0 درصد این هدف محقق شود.

مدیرعامل شــرکت آبفای چهارمحال و بختیاری گفت: در راســتای ارتقای 
کیفیت آب شرب روستایی ۶0 عدد کوزه ۲ جداره کلرزنی توسط مرکز پایش 

کیفیت آب آبفا خریداری و در ۶0 روستای استان توزیع شد.
احمدرضا محمدی از ارتقای کیفیت آب شــرب در روســتاهای چهارمحال 
و بختیاری خبــر داد و گفت: به منظــور حفظ و ارتقای کیفیت آب شــرب 
روســتاهای خودگردان اســتان و اطمینان از وجود کلر باقی مانده در حد 
مطلوب در شبکه های آب آشــامیدنی این روســتاها تعداد ۶0 عدد کوزه ۲ 

جداره کلرزنی توسط مرکز پایش کیفیت آب آبفا خریداری و توزیع شد.
مدیرعامل شــرکت آبفای چهارمحــال و بختیاری ادامــه داد: نصب این 
کوزه های ۲ جداره حاوی ســیلیس و پرکلرین در مقایســه بــا کلرزنی به 
روش دستی گندزدایی موثر، بهتر و مســتمر را در مخازن آب شرب جوامع 
کوچک انجام می دهد که به همیــن منظور ایــن روش کلرزنی جایگزین 

روش قبلی شد.
وی افزود: تهیه، تحویل و پشــتیبانی این کوزه های کلرزن سالیانه بیش از 

یک میلیارد ریال اعتبار الزم دارد.
محمــدی اضافه کرد: ایــن ۶0 روســتا در شهرســتان های اردل، بروجن، 

خانمیرزا، لردگان،کوهرنگ و کیار قرار دارد.

ارتقای کیفیت آب شرب در روستاهای چهارمحال و بختیاریبازگشت 2۵ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید

 بازدید رییس بنیاد مسکن از مناطق زلزله زده 
در چهارمحال و بختیاری

رییس بنیاد مسکن کشور به منظور بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده به بازفت سفر کرد. اکبر 
نیکزاد در سفر یک روزه خود به همراه اســتاندار چهارمحال و بختیاری از روند ساخت و ساز منازل 
زلزله زده شهرستان کوهرنگ بازدید کرد. وی از تخریب و نوسازی هزار و ۵00 واحد مسکونی در این 
منطقه خبر داد و گفت: بر اســاس ارزیابی ها، آمار تخریب و نوســازی منازل افزایش یافته است. 
رییس بنیاد مسکن کشور با اشــاره به تشدید خســارت های در زلزله چند روز گذشته، عنوان کرد: 
تعداد نوسازی و بازسازی منازل در زلزله چند روز گذشته افزایش یافته که سریعا در دستور کار برای 

خاک برداری و ساخت قرار می گیرد.

 حضور مجدد استاندار چهارمحال و بختیاری
 در مناطق زلزله زده کوهرنگ

استاندار چهارمحال و بختیاری برای دومین بار در مناطق زلزله زده شهرستان کوهرنگ حضور یافت.
غالمعلی حیدری با حضــور در مناطق زلزله زده شهرســتان کوهرنگ برای دومیــن بار پیگیر رفع 
مشکالت زلزله زدگان شد. استاندار در این سفر از مسئوالن بازسازی منطقه خواست روند احداث 
منازل برای زلزله زدگان را ســرعت ببخشند. همچنین اســتاندار پس از حضور در مناطق زلزله زده 
شهرستان کوهرنگ، در راهداری گردنه چری حضور یافت و امکانات و تجهیزات این راهداری را از 

نزدیک مالحظه کرد.

کوهرنگ، سفید پوش شد
با ورود سامانه بارشی به چهارمحال و بختیاری و بارش برف در کوهرنگ، این شهرستان سفید پوش 
شد. مدیر کل هواشناســی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: انتظار می رود بارش های خوبی را در 
چهارمحال و بختیاری را شاهد باشیم.  مهران چراغ پور تصریح کرد: ابتدا فعالیت این سامانه بارشی 
در مناطق مختلف اســتان به صورت باران و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات به صورت برف است و 

برای روزهای دوشنبه و سه شنبه بارش ها به شکل برف خواهد بود.
وی گفت: این سامانه در مناطق شمال، غرب و شــمال غرب چهارمحال و بختیاری نسبت به دیگر 
نقاط استان فعالیت بیشــتری دارد. کلیه تیم های امدادی در چهارمحال و بختیاری در حال آماده 

باش قرار دارند.

 ساماندهی 20 دستگاه ماشین آالت برای جلوگیری 
از آب گرفتگی معابر شهرکرد

۲0 دستگاه ماشین آالت برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر شهرکرد ساماندهی شده است.معاون 
خدمات شهری شهرداری شهرکرد گفت: ۲0 دستگاه ماشین آالت برای جلوگیری از آب گرفتگی معابر 
مرکز چهارمحال و بختیاری بسیج شده است. محمدرضا محمدیان تاکید کرد: با توجه به بارش ها در 
استان و احتمال آب گرفتگی معابر، انواع ماشین آالت شامل کامیون، کامیونت، لودر، بیل مکانیکی 
و گریدر برای جلوگیری از هرگونه بحران احتمالی در شهرکرد ساماندهی شد. محمدیان افزود: در 
این راستا ۳۵ نفر از نیرو های خدماتی شهرداری شهرکرد در آماده باش کامل به سر می برند و آمادگی 

100 درصد برای مقابله با بحران های احتمالی را دارند.
وی اضافه کرد: در صورت نیاز به مقابله با هرگونه بحران احتمالی ناشی از فعالیت سامانه بارشی اخیر 
چهارمحال و بختیاری، شهرداری شهرکرد آمادگی افزایش تعداد نیرو های انسانی و ماشین آالت 

تخصصی را براساس میزان، نیاز دارد.
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مفاد آراء
9/154  برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم 

نمايد.
رديف 1- راي شماره 10254-1400/08/27 هيات سوم آقای يونس اميری به 
شناسنامه شماره 4 کدملي 1209756951 صادره سميرم فرزند راخدا در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 222/25 متر مربع از پالک شماره 3950 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 
طبق سند الکترونيکی 140020302025004313 و مالکيت حسين حاجی شفيعی 

سهم ارث از فاطمه بيگم اذان گو مورد ثبت صفحه 531 دفتر 533 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/28 
م الف: 1233542 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/155 موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660302007000819 مورخ 31 / 2 / 96 هيأت اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سميه 
صادقی حسين آبادی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 13 وکد ملی 1112108807 
صادره از فالورجان در ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت  70 / 84 مترمربع 
پالک9 اصلی واقع در جولرستان خريدار مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابراهيم 
قنبری جولرستانی محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از طريق انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/28

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/13 
م الف: 1244452  محمد علی ناظمی اشنی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک 

فالورجان 
فقدان سند مالکیت

9/156 شــماره نامه: 140085602024011098 - 1400/09/24 نظر به اينکه 
سند مالکيت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 6 فرعی از 1634 اصلی واقع در 
بخش پنج اصفهان ذيل ثبت 60734 در صفحــه 393  دفتر امالک جلد 375 به 
نام آقای حيدر رحمتی تحت شــماره چاپی 2/951159 ثبت و صادر و تســليم و 
سپس به موجب سند انتقال شماره 97925 مورخ 1373/05/11  دفترخانه اسناد 

رسمی يک اصفهان به آقای محمد رضا محمدی فالورجانی انتقال گرديده است. 
ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1400/028871 مورخ 
1400/09/03 به انضمام دو برگ  استشــهايه محلی که امضاء شــهود آن ذيل 
شماره 140002155876000574 مورخ 1400/09/03 و رمز تصديق 684628 
به گواهی دفترخانه 5 اصفهان رسيده  است مدعی است که سند مالکيت آن به علت 
تحويل به بازيافت مفقود گرديده اســت و درخواست صدور المثنای سند مالکيت 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد  تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1244048 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نیمی از زنان باردار اصفهانی واکسن نزده اند
مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهار داشت:  زنان 
باردار اصفهانی روی خوشی به واکسیناســیون عمومی علیه کرونا نشان ندادند و به رغم تاکیدها و 
هشدارهای فراوان، مبنی بر ضرورت دریافت واکسن  این قشر از  زنان، بسیاری از مادران باردار به 

تزریق واکسن، همچنان بی تفاوت هستند و از آن اجتناب می کنند.
رضا فدایی اضافه کرد: تاکنون از حدود ۳۴ هزار زن باردار در استان، ۱۷ هزار نفر آن ها یعنی ۵۰درصد 
برای دریافت واکســن کرونا اقدام کرده اند.وی خاطر نشــان کرد: آمار واکسیناسیون زنان باردار 
اصفهانی باالتر از میانگین کشوری است؛ اما این اعداد و ارقام نشان دهنده بی رغبتی نیمی از زنان 
باردار به دریافت واکسن است؛ موضوعی که شاید مهم ترین عامل آن، ترس و اطالعات نادرست و 
تبلیغات منفی علیه واکسن در فضای مجازی باشد.فدایی یادآور شد: از ۳۴هزار زن باردار در استان 

۱۷هزار نفر واکسن دریافت کرده اند.

شهرهای استان اصفهان به  جز نطنز،  آبی شدند
در جدول رنگ بندی شهرستان های استان اصفهان )به جز کاشــان و آران و بیدگل( در همه گیری 
کرونا، وضعیت ۲۱ شهرستان آبی است و تنها یک شهرستان در وضعیت زرد کرونا قرار دارد.از ابتدای 
آذرماه تاکنون هیچ شهرستانی در استان اصفهان در وضعیت نارنجی و قرمز از نظر شیوع کرونا قرار 
نداشته است.اردستان، اصفهان، برخوار، بوئین و میاندشت، تیران، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، 
خور و بیابانک، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، فریدن، فریدون شهر، فالورجان، گلپایگان، 
لنجان، مبارکه، نایین و نجف آباد شهرستان های آبی رنگ استان اصفهان هستند. تاکنون حدود ۸۳ 
درصد از جمعیت باالی ۱۲ سال در استان اصفهان دوز اول واکسن کرونا و حدود ۷۰ درصد دوز دوم 
واکسن کرونا را تزریق کرده اند.پوشش واکسیناسیون نوبت اول در گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال حدود 

۸۰  درصد و نوبت دوم در همین گروه سنی حدود ۶۰ درصد است.
در حال حاضر سه میلیون و۶۱۳ هزار و ۶۱۹ نفر دوز اول واکسن کرونا، سه میلیون و ۵۲ هزار و ۱۰۷ 

نفر دوز دوم و ۲۲۳ هزار و ۳۵۵ نفر دوز سوم واکسن کرونا را در استان اصفهان تزریق کرده اند.

 حمایت معیشتی خانه های هالل اصفهان
از 3 هزار و ۷00 مددجو

خانه های هالل با اجرای ۱۰ طرح معیشتی از ۳ هزار و ۷۰۰ مددجوی اصفهانی حمایت کردند.معاون 
امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان، داوطلبان مشارکت کننده را در این طرح ۳۶ نفر 
بیان کرد و گفت: این طرح ها در نیمه اول آذر ماه با هزینه سه میلیارد و ۶۹ میلیون و ۱۱۸ هزار ریال 
در مناطق کم برخوردار اجرا شده است.محمدنوید متقی افزود: در این طرح ها بسته های بهداشتی، 

سبد های غذایی، نوشت افزار و غذای گرم بین نیازمندان توزیع شد.

حریق کارگاه تعمیر پمپ در اصفهان
مردی جوان در حادثه آتش ســوزی در کارگاه تعمیر پمپ و انژکتور خودرو های سنگین در خیابان 
امیرکبیر اصفهان دچار ســوختگی و به بیمارستان منتقل شد.سخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با اعالم حادثه آتش سوزی در کارگاه تعمیر پمپ به سامانه 
۱۲۵، ماموران ایستگاه ۲۲ به محل اعزام شدند و آتش سوزی را مهار کردند.سرآتشیار فرهاد کاوه 
آهنگران افزود: در این حادثه مردی ۴۰ ســاله دچار سوختگی نسبتا شدید شده بود که برای مداوا 

تحویل عوامل اورژانس شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  طاهره شفیعی
پیرامون حــوادث مربوط به اســتفاده از 
وسایل غیر ایمن گرمایشی و مسمومیت با مونوکسید کربن، اظهار کرد: از 
ابتدای سال جاری تاکنون در استان ۲۸۱ مورد گزارش مسمومیت ناشی 
از استنشــاق مونوکســید کربن گزارش شــده که ۲۴۸ مصــدوم راهی 
بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند و ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند. 
منصور شیشــه فروش گفت: گاز طبیعــی به عنوان یکــی از پاک ترین 
سوخت ها مورداستفاده همگانی است و با گسترده شدن گازرسانی در 
شهرها و روستاها استفاده از این موهبت روزافزون شده است، با این وجود 
استفاده از گاز طبیعی باعث حوادثی می شود که عمده حوادث رخ داده به 
ســبب عدم آگاهی و غفلت مصرف کنندگان گاز طبیعی از استانداردها و 
توصیه های ایمنی اســت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
بابیــان اینکه برای پیشــگیری از حــوادث گاز، مصرف کننــدگان باید 
توصیه های ایمنی را جدی بگیرند، افزود: حوادث گازگرفتگی و خفگی به 
دلیل استنشاق گاز ســمی مونوکســید کربن اتفاق می افتد که به قاتل 
خاموش معروف است. گاز طبیعی در شرایط عادی باید با ۱۵ برابر حجم 
خود با هوای تازه ترکیب شود تا سوخت کامل و رنگ شعله آبی باشد و 
گازهای حاصل از سوخت نیز به وسیله دودکش از فضا خارج شود، اما اگر 
به دالیلی مثل تامین نشدن هوای تازه، اشکال در وسیله گازسوز، مسدود 

بودن دودکش، نداشــتن کاله  H و ارتفاع الزم عمودی و سایر توصیه ها 
شرایط فراهم نباشد گاز مونوکســید کربن در فضا منتشر می شود. وی 
بابیان اینکه گاز مونوکسید کربن بی رنگ و بی بو است، تصریح کرد: این گاز 
از راه تنفس و گاهی پوســت مرطوب وارد بدن شــده و سریع وارد خون 
می شود. مونوکسید کربن ۲۰۰ برابر بیشتر از اکسیژن قابلیت جذب توسط 
گلبول های قرمز را دارد و به سرعت روی قلب و مغز اثر می گذارد. استنشاق 
این گاز باعث خواب آلودگی، خستگی، سردرد، سرگیجه، ضعف و بی حالی 
می شود و درصورتی که خودمان را به هوای آزاد نرسانیم دچار حالت تهوع، 
استفراغ و درنهایت خفگی و مرگ خواهیم شد. شیشه فروش در مورد 
نحوه مواجهه با فردی که دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده است، 
توضیح داد: اگر با چنین مصدومی مواجه شدیم باید سریع او را به هوای 
آزاد منتقل کنیم و اگر دچار قطع تنفس شده باید به اورژانس خبر دهیم تا 
عملیات احیا انجام شود. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
بابیان اینکه علت بیشتر حوادث گازگرفتگی مربوط به اشکال در دودکش 
و علت حوادث انفجار و آتش ســوزی مربوط به شلنگ و بست های گاز 
است، گفت: چنانچه نکات ایمنی در این دو قسمت رعایت شود، هیچ گاه 
دچار حوادث گازگرفتگی و انفجار نخواهیم شد. وی در ادامه توصیه های 
ایمنی برای مصرف بهینه گاز برای مصرف کنندگان بخش خانگی ارائه و 
اظهار کرد: دمای رفاه در زمستان بین ۱۸ تا ۲۱ سانتی گراد است و در فصول 

سرد سال استفاده از وسایل گازســوز باید با رعایت استانداردها و اصول 
ایمنی باشد. شیرهای گاز به خصوص شیر اصلی از وسایل بسیار مهم در 
سامانه مصرف گاز هســتند که وظیفه قطع و وصل جریان را دارند، این 
شیرها در شرایط اضطراری یا هنگام ســفر باید بسته شوند و هنگام باز 
کردن شیر اصلی گاز، از بسته بودن همه شــیرهای گاز مطمئن باشیم. 
شیشــه فروش بابیان اینکه شــلنگ های گاز باید از نوع تقویت شده و 
مخصوص گاز باشند، افزود: طول شلنگ ها نباید بیش از ۱۲۰ سانتی متر 
باشد و نباید در معرض حرارت قرار گیرد. شلنگ های گاز باید حتما بازدید 
شود و از بست شلنگ برای محکم کردن شلنگ گاز استفاده کنیم، چون 
استفاده از سیم به جای بست باعث بریدگی و حادثه می شود. همچنین 
پس از بستن بست و محکم کردن آن، آزمایش شلنگ را با کف صابون و 
عدم نشــتی انجام دهیم. وی با تاکید بر اینکه هر وســیله گازسوز باید 
دودکش مخصوص و مجزا داشته باشد، گفت: دودکش باید حداقل یک 
متر از کف پشت بام باالتر باشد، اطراف آن باز باشد، کالهک دودکش باید 
H  باشد و از قرار دادن خروجی دودکش در راهرو، حیاط خلوت، زیر سقف 
و بالکن به صورت افقــی خودداری شــود. مدیــرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشــاره به اینکه گاهی دودکش های ناایمن با النه 
گذاری پرندگان مسدود و باعث بروز حوادثی می شود، بر نصب صحیح 
دودکش و بازدید از آن تاکید کرد و افزود: خروجی دودکش نباید نزدیک 
پنجره یا هواکش و روی پشت بام در کنار کولر باشد. وی، رنگ آبی شعله 
بخاری و آبگرمکن را نشان دهنده سوخت درست و رنگ زرد، نارنجی و 
قرمز را نشان دهنده کمبود هوا، ناقص سوزی و خطر دانست و افزود: در 
صورت مسدود شدن دودکش باید ضمن باز کردن ورودی دودکش، با 
تعمیرکار تماس بگیریم تا اشکال دودکش را برطرف کنند. شیشه فروش 
با اشاره به اینکه همه مشترکان گاز طبیعی بیمه حوادث هستند، تصریح 
کرد: شیرهای بالاستفاده باید با درپوش مناسب بسته شود، کنترل رگالتور 
گاز به هیچ وجه دست کاری نشــود و اگر قصد دارید به جای شومینه از 
بخاری استفاده کنید هرگز دودکش بخاری را در مسیر دودکش شومینه 
قرار ندهید، از نصب وسایل گازسوز در مسیر رفت وآمد ساختمان خودداری 
و کلید کنتور بــرق را خارج از محل تجمع گاز قــرار دهید، ضمن اینکه در 
صورت بروز هرگونه حادثه با ۱۹۴ تماس بگیرید. وی خاطرنشان کرد: اگر 
بوی گاز در ساختمان استشمام شد باید مراقب باشید، اگر فضا تاریک 
است، چراغ را روشن نکنید، فورا شیر اصلی گاز را ببندید، پنجره ها را بازکرده 
و با پارچه خیس گاز را بیرون کنید، کلید کنتور برق را خارج از محل تجمع 
گاز خاموش  کنید، کبریت یا فندک نزنید، هرگز بخاری یا سایر وسایل گرما 
سوز نفتی را به گازســوز تبدیل نکنید. شیشــه فروش با تاکید بر اینکه 
اجاق گاز و بخاری نباید نزدیک پنجره و پرده و رختخواب و کمد نصب شود، 
گفت: وسایل گازسوز باید توسط افراد حرفه ای نصب شود و به همان مقدار 
که دودکش گازهای حاصل از احتراق را به خارج هدایت می کند باید هوای 
تازه وارد ساختمان شود، زیرا در غیر این صورت مکش دودکش متوقف و 
باعث خفگی افراد می شود، بنابراین راه ورود هوا باید از هر راه ممکن اعم 

از درزها و روزنه های در و پنجره باشد.

خبرخوان جامعه

خادمیاران رضوی کانــون محلی امیرالمومنین)ع( با 
تکریم پژوهشگران نخبه یک شرکت دانش بنیان در 
کاشــان برای موفقیت های دانش پژوهانه و علمی 
آن ها از عالم آل محمد استمداد طلبیدند.مسئول کانون 
محلی امیرالمومنین)ع( گفت: جمعی از خادمیاران 
این کانون به مناسبت هفته پژوهش و فناوری )۲۱تا 
۲۷ آذر( با اهدای متبرکات رضوی و اجرای برنامه های 
فرهنگی از تالش هــای علمی دانــش پژوهان این 
شرکت دانش بنیان در دانشــگاه آزاد اسالمی کاشان 

تقدیر کردند.مسعود دعاخوان ادامه داد: خادمیار مداح 
کانون محلی امیرالمومنین)ع( در آیین تکریم نخبگان 
این شــرکت دانش بنیان در آستانه شهادت حضرت 
زهرا )س( با ذکر توسل به ام االئمه فعالیت های علمی 
آن ها را قرین خیر و برکــت و موفقیت کرد.وی گفت: 
برنامه پایانی آیین تکریم پژوهشگران نخبه، حضور 
بر سر مزار شهدای گمنام مدفون در دانشگاه و تجدید 
میثاق با آرمان های امام راحل و شهیدان دفاع مقدس 
عالوه بر غبارروبی و عطر افشــانی قبور شــهدا بود. به 
گفته دعاخوان؛  همچنین خادمیــاران رضوی کانون 
محلی امیرالمومنین)ع( به همت خیران و با مشارکت 
بانوان یاور رضوی کانون ۲۵۰ پرس چلو خورشت قیمه 
را پختند و در شــب شــهادت بی بی دو عالم حضرت 
زهرا)س( همراه با ذکر توسل مداح خادمیار و محمد 

دانیال واحدیان ذاکر نوجوان و کوچک ترین یاور رضوی 
کانون متبرک و بین نیازمندان توزیع کردند. دعاخوان 
گفت: یک خیر ارجمند به صورت ثابت هر هفته هزینه 
پخت ۲۵۰ پرس غذا را برای توزیع بین نیازمندان تامین 
می کند. کانــون محلی امیرالمومنین)ع( کاشــان با 
حضور ۳۰ خادمیار رضوی که پنج نفر آن ها از خواهران 
هستند در انجام امور خیرخواهانه، کمک های مومنانه 
به ویژه گره گشــایی و محرومیت زدایی از نیازمندان 
در قالب اجــرای پویش های رضــوی فعالیت دارد. 
کانون های خدمت رضوی تشــکل های مردم نهادی 
هستند که با عشق و دلدادگی به امام رضا )ع( در قالب 
تشکیالت منســجم مردمی کنار هم جمع شدند تا در 
قالب شــبکه خادمیاری با خدمت رسانی جهادی به 

نیازمندان کمک و از آن ها گره گشایی کنند.

تقدیر خادمیاران رضوی عالم آل محمد از پژوهشگران نخبه

سرشماری گونه های 
جانوری حیات وحش موته

سرشــماری گونه های شاخص جانوری 
در منطقه حفاظت شــده حیات وحش 
موته انجام شــد.این پناهگاه با وسعت 
۲۲۰ هزار هکتار، دارای ۴۷۸ گونه گیاهی، 
۲۵ گونه حیوانات درنــده و ۸۸ گونه از 
پرندگان، قوچ و میش، کل و بز و باالترین 
جمعیت آهوی غرب آسیا در بخش میمه 

قرار دارد.

 یک میلیارد و 800 میلیون ریال کاالی قاچاق در شهرستان 
نایین کشف شد

ماموران انتظامی شهرستان نایین در شرق اســتان اصفهان موفق شدند از یک دستگاه اتوبوس 
عبوری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کاالی قاچاق کشف کنند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین 
گفت که ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری در ایســت و بازرسی شهید شرافت به 
یک دستگاه اتوبوس که از استان های جنوبی به مقصد مرکز کشور در حرکت بود، مشکوک شدند و 
خودرو را متوقف کردند.سرهنگ هادی کیان مهر افزود: در بازرسی تخصصی از این اتوبوس تعدادی 
لوازم قاچاق شامل ۱۶ دستگاه لپ تاپ و ۲۰۰ جفت کفش کشف شد. وی گفت: ۲ نفر در این ارتباط 
دستگیر شدند.روزانه به طور متوسط افزون بر ۲۵ هزاردستگاه خودرو از جاده های شهرستان نایین 
عبور می کند.ایست و بازرسی شهید شرافت نایین یکی از ایستگاه های مهم کشف کاالی قاچاق و 

موادمخدر در کشور است.شهرستان نایین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

كالهبرداری اینترنتی در قالب »فروش موتور سیکلت« 
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از شناسایی و دستگیری کالهبردار اینترنتی با ۳۴۰ میلیون 
ریال خبر داد.  سرهنگ غالمرضا براتی گفت :در پی شكایت یكی از شهروندان مبنی بر اینكه فردی 
ناشناس در سایت تبلیغاتی دیوار او را فریب داده و مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال از او كالهبرداری كرده، 
رسیدگی به موضوع در دستور كار ماموران پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.وی اظهار داشت: 
شاكی مدعی بود در ســایت تبلیغاتی دیوار با یك آگهی در زمینه» فروش موتور سیکلت« مواجه 
شده و با فرد مورد نظر تماس برقرار می كند كه از او مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال تقاضا می كند.سرهنگ 
براتی ادامه داد:فردشاكی نیز فریب خورده و مبلغ درخواستی را به رغم هشدار پلیس درخصوص 
سایت های تبلیغی مبنی بر عدم واریز وجه تا قبل از تحویل كاال یا خدمات بدون دریافت هیچ گونه 
مدرك و نشانی به حساب آن فرد شــیاد واریز می كند.این مقام انتظامی بیان داشت : ماموران 
پلیس فتا با بررســی های تخصصی در فضای مجــازی متهم را در یکی از اســتان های همجوار 

شناسایی وپرونده جهت سیر مراحل قانونی ودستگیری متهم به دادسرا ارسال شد.

نصب سرعت کاه های استاندارد صرفا در محل های مورد نیاز 
 رییس پلیس راهور استان گفت: نصب سرعت کاه های اســتاندارد در راستای آرام سازی جریان 
ترافیک و در محل های مورد نظر صرفا بنا بر نیاز کارشناســی انجام می شود. سرهنگ محمدرضا 
محمدی اظهار داشت: نصب سرعت کاه های استاندارد در راستای آرام سازی جریان ترافیک و در 
محل های مورد نظر صرفا بنا بر نیاز کارشناسی انجام می شود.وی افزود: برابر با ماده ۹۷ آیین نامه 
راهور تشخیص، انتخاب، تهیه، جانمایی، نصب، ترسیم و نگهداری عالیم عمودی و افقی راهنمایی و 
رانندگی در شهرها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک 
شهرهای کشور به تصویب وزیر کشور می رسد و در جاده ها به عهده وزارت راه و ترابری است.رییس 
پلیس راهور اصفهان ادامه داد: در مواقع اضطراری راهنمایی و رانندگی و پلیس راه می توانند خود 
اقدام به انتخاب نوع عالئم و محل اســتفاده و در صورت لزوم تهیه و نصب آنها بطور موقت کرده و 
مراتب را بر حسب مورد، به شــهرداری و یا وزارت راه و ترابری اعالم کنند.سرهنگ محمدی بیان 
داشت: همچنین برابر با ماده ۱۰۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی هیچ کس حق ندارد بدون اجازه 
راهنمایی و رانندگی و پلیــس راه در عالئم راهنمایی و رانندگی و دیگر وســایل تنظیم عبور و مرور 
وســایل نقلیه تغییراتی بدهد و یا در متن آن تصرفاتی انجام دهد.این مقام انتظامی خاطر نشان 
کردند: بنابر تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان 
تصادفات نقص راه یا وســیله نقلیه موثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی ربط، 

مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.

وز عکس ر

ناـجاـ

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کمبود نیرو بحران جدی 
اورژانس استان اصفهان است

خبر روز

رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
بحران جدی کمبود نیرو در بخش فوریت های 
پزشــکی اســتان اصفهان وجود دارد.شاهین 
شیرانی در سفر به اردستان و بازدید از بیمارستان 
شهید بهشتی، اظهار داشت: در همه دنیا بهداشت 
و درمــان دغدغه جــدی مردم بــوده و وظیفه 
حاکمیت تامین سالمت اســت.وی با اشاره به 
اینکه پیشــگیری بهتر از درمان است، افزود: در 
نظام ســالمت ما اول باید نگذاریم کسی بیمار 
شود ولی به هرحال افرادی که بیمار می شوند باید 
درمان شوند و بعد از بهبودی نیز بازتوانی صورت 
گیرد. رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنشان کرد: ساختمان شــبکه بهداشت و 
درمان اردستان به زودی بازســازی می شود و 
ساختمانی جدید ساخته خواهد شد. شیرانی 
تصریح کــرد: همچنین قرار شــد در خصوص 
بخش های قدیمی بیمارســتان بررســی های 
الزم انجام شــود و جایگزین آن بخش های نو 

ساخته شوند.
وی با اشاره به نیاز شهرستان به آمبوالنس، تاکید 
کرد: اولین آمبوالنســی که به استان اختصاص 
پیدا کند، به شبکه بهداشــت و درمان اردستان 
داده می شود. رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در بحث فوریت های 
پزشکی استان، بحرانی به نام کمبود نیرو داریم 
و نیروهای این بخش بیش از ۳۰۰ ساعت اضافه 
کاری انجام می دهند. شــیرانی یادآور شد: اگر 
افرادی دارای مــدرک در بخش هــای فوریت 
پزشکی، تکنسین، بیهوشی و اتاق عمل هستند، 
ما آمادگی اســتخدام آنها را داریم.وی تصریح 
کرد: با توجه به تاکید ویژه رهبر انقالب بر حمایت 
از پرستاران و جدیت رییس جمهور، مشکالت 
پرستاران در بحث حق فوق العاده، تعرفه گذاری 
و تبدیل وضعیت ها پیگیری می شود.شــیرانی 
تاکید کرد: مسائل مربوط به فیدر برق بیمارستان 
طی  هماهنگی با اداره برق استان رفع می شود؛ 
سعی بر این است که هر بیمارستانی دو مسیر 
برق داشته باشد تا در صورت قطعی سراسری، 

دیگری جایگزین شود. 

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: رویکرد سپاه پاسداران در جذب و در حین خدمت سربازی، مهارت افزایی و آموزش است.سردار 
مجتبی فدا ظهر شنبه در مراسم چهاردهمین جشنواره حضرت علی اکبر )ع( به عنوان جشنواره جوان ســرباز که در سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( برگزار شد، 
اظهار کرد: این جشنواره هر سال به مناسبت میالد حضرت علی اکبر )ع( در سطح کشور برگزار می شود و با توجه به اینکه بخش اعظم بدنه نیروهای مسلح را عزیزان 
سرباز تشکیل می دهند ،این جشنواره هرسال در حال برگزاری است.وی افزود: این جشنواره در سطح نواحی، یگان ها و لشکر و سپس در سطح استانی و نیروهای 
مسلح برگزار می شود و سربازان منتخب و نمونه در عرصه سازندگی، جهاد، علمی، فرهنگی و تخصصی انتخاب می شوند. فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 
گفت: رویکرد سپاه پاسداران انقالب اسالمی در چند سال گذشته هم در جذب و هم در حین خدمت و بعد از خدمت سربازان عزیز بیشتر به سمت مهارت افزایی و 
آموزش سربازان بوده است. سردار فدا ادامه داد: همانطور که خانواده ها در جریان محیط خدمت سربازی هستند به برکت انقالب اسالمی به سمتی حرکت کرده که 

سربازان در محیطی مثل دانشگاه، آموزش می بینند و برای نیروی کار جوان آینده جامعه و کشور آماده می شوند.

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان:

 رویکرد سپاه، مهارت آموزی سربازان است

عکس: ایمنا

از ابتدای سال جاری تاکنون،  قاتل خاموش جان 20 اصفهانی را گرفت؛

بی احتیاطی مرگبار



لیگ برتر بسکتبال؛

 ذوب آهن با پیروزی برگشت
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان، شکستی دیگر را برای تنها تیم بدون برد لیگ برتر رقم زد.تیم ذوب آهن در هشتمین بازی خود در لیگ برتر بسکتبال و از گروه 
الف این مسابقات،  روز جمعه به مصاف نیروی زمینی، تنها تیم بدون برد لیگ رفت و موفق به شکســت این تیم شد. ذوب آهن که پس از چند هفته غیبت به 
دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی ناشی از کرونا به مسابقات برگشته بود، این بازی را 93 بر 57 برد که نتایج کوارترهای آن 25 بر 11، 21 بر 15، 26 بر 10 و 21 بر 21 
بود.آرمان زنگنه، 16 امتیاز و 14 ریباند و فرید اصالنی 15 امتیاز و 7 پاس گل برای ذوب آهن داشتند. سهیل زکریایی 13 امتیاز و 9 ریباند و رضا سباق 13 امتیاز و 
8 ریباند برای نیروی زمینی کسب کردند.ارسالن کاظمی، بازیکن ملی پوش ذوب آهن در این دیدار غایب بود.تیم ذوب آهن در پایان این بازی از 6 پیروزی و 2 
شکست، صاحب 14 امتیاز است و نیروی زمینی از 11 شکست متوالی خود، بدون پیروزی، 11 امتیاز دارد.در ادامه برگزاری لیگ برتر بسکتبال، صنایع هرمزگان 

با سپاهان روبه رو می شود و شیمیدر به مصاف مس رفسنجان می رود.
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قولی که »دمبله« به »ژاوی« داد
 عثمان دمبله یکی از بازیکنان بارسلوناست که قراردادش در ســال 2022 به پایان می رسد.این 
بازیکن فرانسوی بعد از درخشش در بوروسیا دورتموند در سال 2017 راهی آبی اناری ها شد؛ اما از 
یک طرف آسیب دیدگی های زیاد و از طرف دیگر حاشیه سازی های او باعث شد تا نتواند خرید 
خوبی برای تیم باشد.دمبله مشــتریان زیادی دارد؛ اما ظاهرا ژاوی به بازی او عالقه مند است و 
نمی خواهد این بازیکن را در زمستان از دست دهد.ژاوی درباره دمبله گفت: من به تازگی با دمبله 
صحبت کردم. او دوســت دارد که قراردادش را تمدید کند و با ما بماند. دمبله از حضور در بارسلونا 
خوشحال است و نســبت به آینده امید دارد.او ادامه داد: ما یک پروسه جدید را در بارسلونا آغاز 
کرده ایم و دمبله هم در این پروســه قرار دارد. اطمینان دارم که این بازیکن به روزهای اوج خود 

برمی گردد.
 

بازگشت »ادن هازارد« غیرممکن نیست
اولیور لتانگ، رییس باشگاه لیل، احتمال بازگشــت ادن هازارد به این تیم را رد نکرد.ادن هازارد 
اولین بازی خود با پیراهن لیل را در فصل 8-2007 انجام داد و در سال 2011 این تیم را به فتح دو 
گانه تاریخی داخلی در لیگ و جام حذفی فرانســه هدایت کرد.اولیور لتانگ، رییس باشگاه لیل 
حاال در مصاحبه با L'Equipe Soir در خصوص احتمال بازگشت ستاره بلژیکی گفت: بازگشت 
هازارد به لیل غیرممکن نیســت. اگر الزم باشد به اسپانیا خواهم رفت. شــاید غیرممکن به نظر 
برسد. مشــخصا هازارد بازیکنی فوق العاده و بســیار با کیفیت اســت. در حال حاضر او بازیکن 
 رئال مادرید است و با این باشگاه قرارداد دارد.هازارد در سال 2012 لیل را به مقصد چلسی ترک

 کرده بود.
 

»لواندوفسکی« رکورد »مولر«  را شکست
قاتل شماره 9 بایرن مونیخ، در آخرین بازی خود در سال 2021، یک رکورد دیگر را هم به نام خودش 
ثبت کرد. روبرت لواندوفسکی مدت هاست که شکستن رکوردهای گرد مولر را شروع کرده است. 
به نقل از اپتا، روبرت لواندوفسکی در جریان پیروزی 4-0 بایرن مونیخ برابر وولفسبورگ، زننده 
گل چهارم تیمش بود. این گل تاثیر خاصی در نتیجه نداشــت؛ اما از لحاظ آمار انفرادی، برای لوا 

بسیار حائز اهمیت بود. 
لوا با این گل به رکورد 69 گل زده در سال 2021 رسید و با بهترین رکورد شخصی کریستیانو رونالدو 
)2013 - 69 گل( برابری کرد. دیگر دســتاوردی که این گل برای لواندوفسکی داشت، رسیدن به 
43 گل بوندسلیگایی در سال 2021 بود، این یعنی رکورد 49 ساله گرد مولر فقید شکسته شد و لوا 

حاال رکورددار بیشترین گل زده در یک سال میالدی )بوندسلیگا( محسوب می شود.
 

سبقت پاریسن ژرمن از یوونتوس در رقابت جذب »پوگبا«
شانس پاریسن ژرمن برای جذب پل پوگبا، هافبک منچســتریونایتد، بیشتر از سایر رقبا به نظر 

می رسد.
قرارداد پوگبا با منچســتریونایتد در پایان این فصل به اتمام می رسد و مذاکرات برای تمدید این 
قرارداد هنوز به نتیجه نرسیده است.به نظر می سد که این هافبک فرانسوی قصد دارد اولدترافورد 
را ترک کند؛ اما هنوز مشخص نیســت که مقصد آینده او چه تیمی خواهد بود.یوونتوس یکی از 
مشــتریان اصلی این بازیکن به حساب می آید، تیمی که پوگبا ســابقه بازی در آن را داشته و در 
ســال 2016 با قراردادی به ارزش 100 میلیون یورو از این تیم به یونایتد ملحق شد.از سوی دیگر 
پاریسن ژرمن نیز یکی از تیم هایی است که گفته می شود شرایط این بازیکن را از نزدیک زیر نظر 

دارد تا برای جذب او اقدام کند.

ورود لیگ برتری ها به جام حذفی؛ 

کار آسان سپاهان در دور اول

مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی    سمیه مصور
فوتبال ایران عصر امروز با برگزاری چهار 
دیدار آغاز می شــود که در یکی از این دیدار ها تیم فوتبال سپاهان به 
مصاف تیم ستارگان اورگی اسالمشهر می رود.مسابقات جام حذفی 
فوتبال کشــورمان پس از برگــزاری چند دور، اکنون بــه مرحله یک 

شانزدهم نهایی خود رسیده است.
در مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشورمان 32 تیم 
حاضر هستند. این مرحله از مســابقات، اولین دور از حضور تیم های 
لیگ برتری در رقابت های جام حذفی اســت.دیدار های مرحله یک 
شانزدهم جام حذفی فوتبال ایران  امروز و فردا به صورت تک حذفی 

برگزار می شوند.
ســپاهان اصفهان یکی دیگر از تیم های پرافتخار جام حذفی فوتبال 
ایران مانند رقیب های پرقدرت خود با قرعه آسانی مواجه شده است. 
اصفهانی ها کــه با 4 عنوان قهرمانــی بعد از 2 تیم بــزرگ پایتخت از 
پرافتخار ترین تیم های جام حذفی محســوب می شــوند در مرحله 
یک شــانزدهم به مصاف تیم ریشه دار ســتارگان اورگی اسالمشهر 
خواهند رفت.شاگردان محرم نویدکیا که در فصل گذشته رقابت های 
جام حذفی با شکســت مقابل فوالد جواد نکونــام از صعود به فینال 

رقابت ها بازماندند، ایــن دوره به دنبال حضوری پرقــدرت  تر در این 
رقابت ها هستند.

این دیدار در شرایطی برگزار می شود که ســپاهان هفته گذشته یکی 
از مهم ترین بازی های نیم فصل نخست را به اســتقالل واگذار  کرد و 
صدر جدول را از دســت داد. با این حال حکم کمیته انضباطی درمورد 
جعلی بودن مدارک بازیکــن گابنی گل گهر و تغییــر نتیجه بازی این 
تیم مقابل سپاهان، شرایط لیگ را به سود شــاگردان نویدکیا تغییر 
داد. کمیته انضباطــی گل گهر را به دلیل جعلی بــودن مدارک مهاجم 
خارجی اش محکوم کرد و نتیجه بازی این تیم مقابل ســپاهان، 3 بر 
صفر به سود زردپوشــان اصفهانی تغییر پیدا کرد. همین مسئله باعث 
شــده تا تیم نویدکیا از نظر روحی_روانی شــرایط خوبی پیدا کند و با 
تمام توان برای کســب جام دوم به میدان بیاید. شاگردان نویدکیا در 
لیگ عملکرد مثبتی داشــته و فوتبالی هجومی و جذاب را به نمایش 
می گذارند و یکی از با کیفیت ترین تیم های حال حاضر لیگ هستند. 
سپاهان از مهره های کلیدی و با کیفیت بسیاری بهره می برد که کامال 
با سیستم دلخواه نویدکیا منطبق هستند. زردپوشان اصفهانی در فاز 
تهاجمی اگرچه قدرت باالیی داشته و آقای گل فصل قبل را همچنان 
در اختیار دارند؛ اما تا به این جای لیگ عملکرد متوســطی داشــته و 

دیگر خبری از آن خط آتش پرقدرت فصل گذشــته نیســت. آنها در 
هر بازی، حمــالت پرشــماری را انجــام داده و موقعیت های گلزنی 
متعددی را خلق می کنند، با این وجود نرخ بهــره وری مهاجمان این 
تیم کاهش چشم گیری پیدا کرده اســت. سپاهانی ها در خط دفاعی 
اما عملکرد فوق العادی داشته و تا به این جای فصل با 5 کلین شیت، 
 همراه با اســتقالل و آلومینیــوم اراک بهترین خط دفاعــی لیگ را 

در اختیار دارند.
رقیب اصفهانی ها ، تیم ســتارگان اورگی اسالمشــهر از باشگاه های 
باسابقه فوتبال تهران در دهه های گذشته اســت. حاال این تیم که در 
دسته دوم لیگ آزادگان حضور دارد به دنبال کسب یک نتیجه مطلوب 
و شاید صعود به مرحله باالتر است. محمدرضا حسینی در رقابت های 
سال گذشته جام حذفی محروم شــد و محرومیتش به فصل جدید 
این رقابت ها منتقل شده اســت و در بازی امروز سپاهان را همراهی 
نمی کند. در آن ســو حمیدرضا غنی زاده، ســرمربی تیم شهید اورکی 

محروم است و روی نیمکت تیمش حضور نخواهد داشت.
 در دیگر دیدارهای امروز تیم آلومینیوم اراک میزبان تیم فجرسپاسی 
شیراز است، گل گهر سیرجان به مصاف تیم شهرداری آستارا می رود و 

تیم استقالل درمقابل تیم نود ارومیه صف آرایی می کند.

خبر روز

ورزش آزاد؛ اما حضور تماشاگر در استادیوم ها ممنوع
ســتاد مبارزه با کرونا در ورزش هیچ مصوبه ای را برای حضور تماشاگر در استادیوم های فوتبال 
صادر نکرده  و طبیعتا بازی های یک شانزدهم نهایی جام حذفی هم بدون تماشاگر خواهد بود.

 این در حالی اســت که رنگ همه شهرهای کشــور در دوران کرونایی از حالت قرمز خارج شده و 
فعالیت های ورزشی در هیچ یک از شهر ها با محدودیت مواجه نخواهد بود، این خبری است که 
به تازگی منتشر شده است. با این مضمون؛ بر اساس آخرین اعالم رنگ بندی شهرهای کشور، با 
توجه به این که هیچ شهر قرمز و نارنجی تا پایان هفته جاری در کشور وجود ندارد، امکان فعالیت 

تمامی رشته های ورزشی در نقاط مختلف کشور فراهم است.
 پیش تر قرار بود از 15 آذر باشــگاه هایی که دارای ســامانه بلیت فروشــی اینترنتی هســتند و 
هم چنین اســتادیوم های آنها مجهز به گیت های الترونیکی اســت، میزبان تماشاگر به میزان 
 60 درصد از ظرفیت استادیوم باشــند؛ اما با وجود همه وعده های داده شــده از سوی نوروزی،
  رییس فدراســیون پزشــکی و ورزشــی و هم چنین ســهیل مهدی، رییس کمیته مســابقات
  اتفاقی در این زمینه رخ نداده اســت. هر چند تصمیم گیرنده در این زمینه اعضای ستاد مبارزه
  با کرونــا در ورزش هســتند. خبرهای رســیده حاکی از آن اســت که با نظر ســتاد مبــارزه با
  کرونــا در ورزش ایــن محدودیت برای فوتبال تا شــروع دور برگشــت بازی هــا ادامه خواهد

 داشت و در تعطیالت نیم فصل ســتاد مبارزه با کرونا در ورزش بیانیه ای صادر خواهد کرد مبنی 
بر اینکه در دور برگشــت تیم هایی می توانند میزبان تماشــاگران خود در بــازی های لیگ برتر 
باشند که اوال مجهز به سامانه بلیت فروشی اینترنتی بوده و ثانیا تماشاگران با عبور از گیت های 

الکترونیکی وارد استادیوم شوند.

پرسپولیس تکلیف »قوچان نژاد« را مشخص کرد
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصمیم قطعی خود درباره جذب یک مهاجم به غیر از رضا قوچان 
نژاد را گرفته و بازیکن پیشین تیم ملی در فهرست گل محمدی قرار ندارد.رضا قوچان نژاد مهاجم 
پیشــین تیم ملی فوتبال ایران قصد دارد قبل از خداحافظی رســمی از دنیای فوتبال، در یکی از 
باشگاه های داخلی بازی کند. او که هرگز در ایران فوتبال بازی نکرده است با پیشنهاد چند باشگاه 
لیگ برتری روبه رو شده تا شایعات درباره رنگ پیراهن او در نقل و انتقاالت زمستانی مطرح شود.

قوچان نژاد در حالی با شایعات رنگی دست و پنجه نرم می کند که حضورش در پرسپولیس کامال 
منتفی است. او که در دوران حضورش در تیم ملی ایران خاطرات خوشی را از خود به جای گذاشته 
بود در لیست خرید یحیی گل محمدی حضور ندارد.سرمربی سرخ پوشان پایتخت با وجود عالقه 
به شــیوه بازی قوچان نژاد قصد دارد بازیکنی که خصوصیات فیزیکی متفاوتی نسبت به قوچان 
نژاد دارد را جذب کند. از این رو مهاجم پیشــین تیم ملی ایران احتماال با پیراهن تیم 

دیگری از دنیای فوتبال خداحافظی کند.
 

استناد گل گهر  به آیین نامه منسوخ شده
ظاهرا مسئوالن گل گهر در جریان تغییرات آیین نامه ای نبوده اند. باشگاه 
گل گهر بــه نوعی تخلف خــود را در جــذب بازیکن گابنی 
پذیرفته ولی به فدراسیون فوتبال اعالم کرده با توجه به بند 
8 ماده 32 آیین نامه سال 93، نباید بازی های این تیم سه 
بر صفر شود. در گذشته این موضوع در آیین نامه به نتیجه سه 
بر صفر منتهی نمی شــد ولی ظاهرا مسئوالن گل گهر در جریان 

تغییرات آیین نامه ای نبوده اند. 
در سال 96 فدراسیون فوتبال آیین نامه جدیدی را تنظیم و تصویب کرد که در آن 

اصال ماده 32 وجود ندارد و آخرین ماده 31 است!

مستطیل سبز

جنجالی ترین چهره حقوقی 
فوتبال؛ آبی یا قرمز؟

نام غالمرضا رفیعی، مشاور حقوقی فدراسیون 
به عنوان فرد ذی نفــوذ در پرونده های اخیر 
فدراســیون فوتبال به گوش می رسد.رفیعی 
که چهره ای آشــنا در پرونده هــای حقوقی 
ایران طی دو دهه پیش اســت از  گذشته به 
عنوان وکیل و مشاور حقوقی با باشگاه هایی 
مثل پرســپولیس، پیکان، راه آهــن، صبا، 
استقالل، سپاهان، تراکتور و البته فدراسیون 
فوتبال همکاری داشــته و در دوره ای هم به 
عنوان نماینده صدا و ســیما در موضوع حق 
پخش وارد عمل شــده بود. جالب اینکه او 
در این سال ها در چهار دوره مختلف هدایت  
پرونده های حقوقــی مختلفی در باشــگاه 
پرسپولیس را برعهده داشته و از علی پروین 
تا حمیدرضا گرشاســبی و از علیرضا رحیمی 
تا علی اکبر طاهری مدیرانی هستند که این 
چهره حقوقی فوتبال ایران با آنها مشغول به 
فعالیت بوده اســت .در روزهای گذشته این 
خبر منتشر شده که رفیعی نقش مستقیمی 
در پرونده حقوقــی بازیکن گابنــی گل گهر 
داشته و مسئولیت انشــای این رای برعهده 
اوست. همچنین در موضوع محرومیت پنج 
ساله علی خطیر از ســمت کمیته اخالق هم 
از جانب این چهــره پر ســروصدای فوتبال 
ایران بحث هایی در همیــن زمینه درگرفته و 
او رفیعی را از عوامل صدور این حکم می داند 
که این موضوع نام او را به صدر اظهارنظرهای 
جنجالی چه از ســوی هواداران پرسپولیس 
و چه از ســوی طرفداران اســتقالل کشانده 
اســت. جالب اینکه رفیعی چندی پیش با 
اظهار نظری دربــاره اینکــه داوران ایرانی از 
مســابقات خارجی توپ ها را بــه صورت باد 
نشــده به ایران می آورند، خبرساز شده بود 
که چند روز  پیش مخبر ،معاون اول رییس 
جمهور با ذکر خاطره ای از ماجراهای مربوط به 
تحریم و اینکه لوازم مربوط به احداث کارخانه 
واکسن درنهایت به عنوان وسایل خانه یکی از 
سفرا خریداری شده و به ایران ارسال شده ، 
درباره پیچیدگی های تحریمی صحبت کرد تا 
خاطره صحبت های جنجالی رفیعی در ذهن 

فوتبالی ها نقش ببندد.

گرچه قدرت  زردپوشان اصفهانی در فاز تهاجمی ا
باالیی داشته و آقای گل فصل قبل را همچنان در اختیار 
دارند؛ اما تا به این جای لیگ عملکرد متوسطی داشته 
و دیگر خبری از آن خط آتش پرقدرت فصل گذشته 

نیست

فوتبال جهان

وز عکس ر

جست و خیز 
پاگنده ها در شیراز 

گــود ســیمان شــیراز روز جمعه 
میزبان نخستین دوره مسابقات 
آفرود قهرمانی کشور بود.80 راننده 
از 14 استان در این مسابقه جذاب 
و در پیســت متفاوت گود سیمان 
حضــور پیدا کردنــد و در 5 کالس 
مســابقه دادند. شاسی بلندهای 
قلدر و پرزور مثل خــرس به در و 
دیوار کوه و بلندی های مسیر پنجه 

کشیدند و راه شان را باز کردند.

ســرمربی تیم کاراته امید ایران در خصوص شرایط 
ملی پوشــان امید در آستانه آغاز مســابقات کاراته 
قهرمانی آســیا اظهار داشــت: وضعیت بچه ها به 
خصوص بعد از اردوی آخر که  با هماهنگی با شهرام 
هروی با تیم ملی بزرگســاالن برگزار کردیم، خیلی 
خوب اســت. اردو با تیم ملی بزرگساالن خیلی به 
ما کمک کرد و بازیکنان ما توانستند از لحاظ روحی 
و روانی نیز شــرایط خود را بهبود ببخشند، که بابت 
این موضوع از بچه های تیم ملی بزرگساالن تشکر 

می کنم که همه جوره به ما کمک کردند. 
 علیرضا کتیرایی تصریح کرد: فکر می کنم اگر فعل 
»خواســتن« خوب برای بچه های ما صرف شــده 
باشــد، دیگر غیبت در دوره های گذشته مسابقات 
مشکلی ایجاد نخواهد کرد. نباید به گذشته بازگردیم 

و باید چشم به آینده داشته باشیم و این را متوجه 
باشیم که تیم امید می تواند پتانسیل خوبی داشته 
باشــد . ســرمربی تیم امید کاراته در پاسخ به این 
ســوال که بازیکنان تیم امید می توانند ستاره های 
آینده کاراته باشــند، گفت: در ایــن دو ماه خیلی به 
بچه ها تاکید کردم که شما می توانید  کاری کنید که 
آینده خود را بســازید و می توانید عملکردی داشته 
باشید که مسیرتان تغییر کند. کتیرایی خاطرنشان 
کرد: برای بچه ها مثال زدم که خیلی از بچه های تیم 
ملی فعلی مانند سجاد گنج زاده، ذبیح ا... پورشیب، 
امیر مهدی زاده و بهمن عســگری در شرایطی سال 
2012 آمدند که خیلی بزرگان دیگری در کاراته ایران 
بودند، اما این نفرات جایگزین آنها شدند و حق خود 
را گرفتند. باید بچه های تیم امید نیز مجددا این کار 

را تکرار کنند و من نیز آینــده را در این زمینه مثبت 
می بینم.  امیدوارم حمایت های معنوی و مادی از 
این بچه ها ادامه داشته باشــد تا سالیان آینده نیز 
کاراته را همانند حال حاضر غنی ببینیم. وی در پایان 
در خصوص پیش بینی عملکرد ملی پوشان تیم امید 
گفت: به شــخصه مربی پرتوقعی هستم و با توجه 
به پتانسیل این بچه ها دوست دارم که 6 مدال طال 
کسب کنیم و این موضوع دور از دسترس نیست، اما 
باز همه چیز به تالش بچه ها بستگی دارد. امیدوارم 

بهترین نتیجه برای کاراته ایران رقم بخورد.

سرمربی تیم کاراته امید ایران:

دوست دارم 6 مدال طال کسب کنیم

م
سنی

: ت
س

عک
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 اجرای پروژه های شاخص
 برای اصالح بافت فرسوده در منطقه 13

مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: منطقه 13 شهرداری اصفهان در جنوب غرب اصفهان 
واقع شــده که از شــرق به خیابان ســهرودی و خیابان جانبازان، از جنوب به بزرگراه اقارب پرست، 

زندان دســتگرد، پل اندیشه و قسمتی 
از شــهرک قــدس، از غرب بــه خیابان 
نیروگاه منتهی شده و از شمال با محدوده 
ناژوان همجوار اســت. نــادر آخوندی با 
بیان اینکه منطقه 13 شامل محالت باغ 
زیار، باغ فــردوس، قائمیه)بزرگ ترین 
محلــه(، گلزار)کوچک تریــن محله(، 
دستگرد، کوهسار و محله شفق، ولیعصر، 
کشاورزی و  امیرحمزه است، تصریح کرد: 
وسعت منطقه 13، سه هزار و 524 هکتار 

است که 2 هزار و 10 هکتار آن محدوده قانونی این منطقه است و این عدد برابر با 7 درصد از مساحت 
کل شهر اصفهان است.  وی، جمعیت منطقه را تا سال 1400 طبق پیش بینی ها 150 هزار نفر ذکر کرد و 
ادامه داد: 6 و نیم درصد از جمعیت شهر اصفهان در منطقه 13 زندگی می کنند و تراکم منطقه 70 نفر در 
هکتار است که بیشترین تراکم مربوط به محله ولیعصر و کمترین آن مربوط به محله شفق است.   مدیر 
منطقه 13 شهرداری اصفهان تاکید کرد: 88 هکتار از منطقه در بافت فرسوده قرار دارد که پس از مناطق 
5، 6 و 4 کمترین بافت فرسوده را در میان مناطق اصفهان داراست. وی با بیان اینکه این بافت فرسوده 
در محله های باغ فردوس، دستگرد و قائمیه واقع شده است، افزود: در سال های گذشته پروژه های 
شاخصی برای اصالح بافت فرسوده در منطقه تعریف شده است که از آن جمله می توان به پروژه های 
تملک و احداث خیابان آزادگان و همچنین احیای بافت فرسوده محله قائمیه اشاره کرد. آخوندی، 
فضای سبز منطقه را برابر با 270 هکتار شامل 45 پارک شهری و محلی ذکر کرد و گفت: از نظر سرانه 

فضای سبز این منطقه با 19 و نیم مترمربع بر نفر در رتبه ششم در بین مناطق شهر اصفهان قرار دارد.
   

استقبال کمیته بانوان شورا از نظرات و ایده های زنان شهر
عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: با توجه به جایگاهی که برای بانوان در 
جمهوری اسالمی متصور است، شورای ششم نیز از این دیدگاه پیروی خواهد کرد.فرزانه کالهدوزان با 
بیان اینکه در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای ششم کمیته ویژه بانوان و خانواده تشکیل 
شده است، تصریح کرد: با توجه به نقش خانواده محوری مد نظر شورای اسالمی شهر، در این کمیته 
نشست های تخصصی با نمایندگان دستگاه ها و نمایندگان بانوان شاغل در شهرداری برگزار شده تا در 
جریان دیدگاه ها و نظرات این قشر از جامعه قرار گیریم.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
تاکید کرد: کمیته بانوان شورا از نظرات، ایده ها و همکاری زنان شهر استقبال می کند.وی با بیان اینکه 
کمیته بانوان تاکنون جلساتی را با ان. جی. اوها، خیران، هنرمندان و ورزشکاران برگزار کرده است، ادامه 
داد: در آینده نزدیک کمیته های تخصصی را نیز با محوریت ان. جی. اوها و تسهیلگری شورا تشکیل 
خواهیم داد.کالهدوزان گفت: با توجه به اهمیت نقش منابع انســانی در فرآیند توسعه پایدار و اینکه 
زنان و مردان با هم منابع انسانی سازمان ها را می سازند، می توان گفت که زنان در افزایش بهره وری و 
توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورها نقشی بنیادی دارند.وی تصریح کرد: اگر چه در سال های اخیر 
زنان بیشــتری در بازار کار حضور پیدا کرده و از نظر کمی تعداد آنها افزایش پیدا کرده، اما باید به این 
موضوع توجه شود که مشارکت زنان در مدیریت شهری، شاخصی مهم در فرآیند توسعه پایدار جامعه 
محسوب می شود.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: برای استفاده از زنان در 

سطوح مدیریت و تصمیم گیری، شرایطی باید فراهم شود تا بتوانند توانایی های خود را معرفی کنند.

کالف سردرگم انتخاب مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان؛

یک میز و هزار حاشیه

تشــکیالت میراث فرهنگی، گردشگری و 
یزدان روحانی 

صنایع دســتی اســتان اصفهان همواره با 
حاشیه ها و چالش های بسیاری همراه بوده است. به ویژه طی دو دهه 
اخیر و با توجه به تخریب هــا و پروژه های عمرانی شــهری جایگاه این 
مدیریت در شهر اصفهان پررنگ تر شد. شاید اولین حواشی درباره این 
جایگاه مدیریتی در اصفهان به زمان تخریب مســجد خسروآقا برگردد، 
پس از آن نیز در پروژه های دیگری نظیر زیرگذر خیابان عبدالرزاق و میدان 
امام علی انزوای این دســتگاه بیش از پیش نمایان شد.در ابتدای دهه 
1390 هم مدیریت میراث فرهنگی اصفهان حواشی بسیاری داشت، از 
انتخاب سرپرست ها تا برکناری مدیرکلی که هم زمان مسئولیت معاونت 
گردشگری را نیز بر عهده داشــت و در نهایت با دستور معاون اول رییس 
جمهور مجبور به ترک تشکیالت میراث فرهنگی شد. این رخداد در سال 
1393 آخرین حواشی مدیریتی پیرامون دستگاه متولی میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در شهر اصفهان بود.پس از آن مرحوم فریدون 
الهیاری دوران هفت ساله مدیریت خود در مسند مدیرکل میراث فرهنگی 
اصفهان را آغاز کرد که آن نیز پایان خوشی نداشت و در نهایت الهیاری در 11 
خردادماه سال جاری و در حالی که همچنان مسئولیت اداره کل میراث 
فرهنگی استان را داشت درگذشت تا بار دیگر گمانه زنی ها درباره سکان دار 

این اداره کل داغ شود.علی اصغر مونسان در 23 خردادماه علی کامیابی را 
به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان منصوب کرد و 
فرصت انتخاب مدیرکل جدید را به دولت و وزیر جدید داد. اما این کالف 
در دولت جدیــد پیچیده تر و فعاالن و دوســتداران میــراث فرهنگی و 
گردشگری اصفهان همچنان چشــم انتظار عزت ا... ضرغامی هستند تا 
مدیرکل جدید را معرفی کند. ضرغامی که در هفته های گذشته به اصفهان 
آمد و در این سفر نیز اذعان داشت که قصد داشته پس از انتخاب مدیرکل 
به اصفهان ســفر کند، اما طوالنی شدن این پروســه او را بر آن داشت تا 

باالخره به دستور رییس جمهور عمل و به اصفهان سفری داشته باشد.

 حواشــی انتخاب مدیرکل گردشگری به جلســات ضرغامی در 
اصفهان کشیده شد

این حواشی حتی به جلسات وزیر میراث فرهنگی در اصفهان هم کشیده 
شــد.در یکی از جلساتی که ضرغامی با ســه تن از نمایندگان مجلس و 
فعاالن گردشگری و صنایع دســتی در خانه دهدشتی اصفهان داشت، 
بحث پیرامون انتخاب مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان باال گرفت و چند 
تن از حاضران در جلســه به صراحت مخالفت خود با گزینه ضرغامی را 
اعالم کردند؛ حتی چند تن از هنرمندان صنایع دستی با اعطای نامه ای به 

ضرغامی در همان جلسه خواستار تجدید نظر وی درباره مدیرکل اصفهان 
شدند.در این بین نام گزینه های مختلفی شنیده می شود، گزینه هایی از 
مدیران پیشین میراثی تا مدیران فعلی صدا و سیما و حتی برخی افراد 
از بدنه شــهرداری اصفهان. همین تعدد گزینه ها باعث شده تا اختالف 
نظرها و حواشی این جایگاه باال گیرد، در این شرایط هر یک از ذی نفعان 
و دوســتداران میراث فرهنگی اصفهــان نظرات مختلفــی را دارند و با 
نامه نگاری های متعدد سعی در القای گزینه را خود دارند، گزینه هایی که 

برخی از آن ها امتحان خود را پس داده اند.

مدیرکل هرچه سریع تر اعالم شود

طی  روزهــای اخیر تشــکل ها و انجمن های صنفی مختلــف در حوزه 
گردشــگری به ویژه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی نیز نامه ای 
به استاندار نوشــتند و از یکی از گزینه ها حمایت خود را اعالم کردند. در 
همین رابطه محسن روناسی  گفت: شــناخت و تخصص اولویت اول و 
بومی بودن گزینه دوم ما برای مدیرکل است. بر این اساس و با بررسی 
اسامی مطرح شده برای مدیرکلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان اصفهان، بر روی یک نفر به جمع بندی رسیدیم و گزینه خود 
را به استانداری اعالم کردیم. این گزینه تجربه و علم الزم را برای این کار 
دارد و اهل اصفهان هم است.رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی ادامه داد: جوامع صنفی مختلف در حوزه گردشگری 
به جمع بندی رسیدند و نامه ای خطاب به استاندار اصفهان هم نوشتند تا 
تصمیم یک جانبه ای گرفته نشود. انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری 
و دیگر تشــکل ها تعامل مســتقیم با مدیرکل دارند و همراهی آن ها در 
موفقیت مدیرکل مثمر ثمر است. بنابراین تصمیم گرفتیم حداقل نظرات 
خود را به استانداری و وزارت اعالم کنیم.وی افزود: در بدنه وزارتخانه نیز 
دو تن از معاونان وزیر با این گزینه آشنایی و شناخت کامل دارند و از این 
گزینه حمایت شده، دقیق گرفتاری کار را نمی دانیم. اصفهان حدود 10 ماه 
است مدیرکل ندارد و تمام برنامه های گردشگری استان تحت الشعاع 
قرار گرفته است. در بین دیگر گزینه ها افراد متخصص دیده نمی شود و 
این افراد اگر  به سمت مدیرکل منصوب شوند، قطعا به گردشگری اصفهان 
آسیب جدی وارد خواهد شد.روناســی با بیان اینکه »عنوان سرپرست 
جسارت تصمیم گیری را از فرد می گیرد، زمانی این عنوان برای کسی زده 
می شود، یعنی موقتی و سرپرست نمی تواند تصمیم های مهم را بگیرد«، 
تاکید کرد: حتی اگر برای سرپرست کنونی اداره کل میراث فرهنگی نیز 
حکم مدیرکلی بزنند، وضعیت بســیار متفاوت خواهــد بود و می توان 

تصمیمات اساسی و مهم اتخاذ کرد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با اشــاره به برگزاری جلســه هم اندیشــی 
با ســمن های زیســت محیطی شــهر اصفهان در 
ســازمان پارک ها، اظهار کرد: به لحاظ روان شناسی 
و جامعه شناســی، برخی افراد از مسئولیت پذیری 
باالیی برخــوردار بوده و نه تنها نســبت به مســائل 
اجتماعی اطراف خود بی تفاوت نیستند، بلکه همیشه 
دغدغه های زیادی برای داشتن جامعه ای بهتر داشته 
و همواره به فکر رفع کردن مسائل اجتماعی، خارج از 
هر گونه فرافکنی هســتند که افراد فعال در سمن ها 
عمدتا از این دست شــخصیت های مسئولیت پذیر 
و آگاه بوده که نقش مهمی در رفع مشــکالت دارند.

مجید عرفان منش با بیان اینکه اصفهان آلوده ترین 
شهر ایران است، افزود: نزدیک به هفت هزار صنایع 
آالینده در اصفهان و حاشیه آن فعالیت و آلودگی تولید 
می کنند.مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: با وجود اینکه اصفهان 
اکنون آلوده ترین شــهر ایران به شــمار می رود، اما 
تاکنون هیچ گونه اقدام جدی در این زمینه انجام نشده 
این در حالی است که تنها فضای سبز شهر می تواند 
اکســیژن تولید و کربن را جذب کند و حافظ محیط 

زیست شهرمان باشد.
وی اظهار کرد: شــش هزار هکتار فضای ســبز شهر 
اصفهان در معرض خطر جدی قرار دارد به طوری که 
به دلیل کمبود جدی منابــع آب ناگزیریم گونه های 

پرمصرف را به برخی گونه های مقاوم تغییر دهیم.

عرفان منــش گفــت: گونه هایی که نیــاز آبی باالیی 
دارند، دارای راندمان اکولوژیکی باالیی هســتند به 
عنوان مثال چمن راندمــان اکولوژیکی باالیی دارد، 
اما ناگزیریم سطح چمن کاری را به حداقل برسانیم 
و از گونه های مقاوم تر استفاده کنیم و گیاهان علفی 
شهر فدای درختان 50- 100 ساله شهر خواهند شد تا 
این میراث معنوی گرانبها را بتوانیم حفظ کنیم.وی با 
بیان اینکه حقابه شهر اصفهان از آبخوان 129 میلیون 
مترمکعب است که در سال های اخیر چهار متر از سطح 
آبخوان افت کرده است، افزود: نیاز آبی فضای سبز 
شهر اصفهان 56 میلیون مترمکعب است، در حالی 
که برداشت آب از آبخوان اصفهان برای فضای سبز 
در حال حاضر تنها 22 میلیون متر مکعب است.مدیر 
عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 

با بیان اینکه ســهم فضای سبز شــهر اصفهان از کل 
حوضه آبخیز زاینده رود تنها یک درصد است، تصریح 
کرد: ســه میلیون و 600 هزار درخت در شهر اصفهان 
وجود دارد که باید برای حفظ آنها تالش کرد، همچنین 
رطوبت نسبی شهر باید به واسطه فضای سبز افزایش 
یابد، زیرا کم بودن رطوبت نســبی هوا تاثیرات منفی 
در خلق و خوی مردم دارد.وی ادامه داد: بر اســاس 
محاسبات رد پای اکولوژیک، هر اصفهانی پنج هکتار 
فضای سبز نیاز دارد تا فقط مصرف سوخت را خنثی 
سازد، بنابراین با وجود اینگونه شرایط وخیم در شهر 
اصفهان و لزوم حفظ فضای ســبز به عنوان میراثی 
گرانبها، دفاع از حقوق زیست محیطی شهر اصفهان و 
فضای سبز آن تنها با یاری مردم و سازمان های مردم 

نهاد امکان پذیر است.

مدیر عامل سازمان پارک های شهرداری مطرح کرد:

۶ هزار هکتار فضای سبز اصفهان در معرض نابودی
نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان تمدید شد

پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان )اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان( که از 
بیستم آذرماه آغاز به کار کرده است تا یکشنبه )امروز( تمدید شد.گفتنی است بیش از 1100 ناشر از 
سراسر کشور در اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان حضور دارند که از این تعداد 50 ناشر 
اصفهانی هســتند. همچنین حدود 100 عنوان برنامه  فرهنگی برای اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
اصفهان پیش بینی شده است که در هر شهرســتان به صورت فیزیکی در حال اجراست. براساس 
اقدامات صورت گرفته، ارسال مرسوالت پستی اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان برای 
خریداران رایگان خواهد بود و هزینه ارسال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ناشران تامین 
می شود.در نمایشگاه مجازی کتاب اســتان اصفهان کتاب ها با تخفیف 40 درصدی ارائه می شود 
و درصورت اتمام یارانه نمایشــگاه، مردم می توانند کتاب های مورد نیاز خود را با 20 درصد تخفیف 
خریداری کنند. همچنین خریداران می توانند با دریافت بن کتاب از تخفیفات در نظر گرفته شــده 

بهره مند شوند.
پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان )اولین نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان( از بیستم 
آذرماه شروع شده و تا امروز ادامه خواهد داشت. ساعت بازدید و خرید در اولین نمایشگاه مجازی 
کتاب استان اصفهان به صورت 24 ساعته بوده و عالقه مندان اصفهانی برای ثبت نام بن کتاب، بازدید 

و خرید کتاب می توانند به ketab.ir مراجعه کنند.

 »بود نبود، بودگار  بود« ویژه برنامه شب یلدای
 خانه ادبیات افغانستان

مراسم جشن شب یلدا با عنوان »بود نبود، بودگار بود« جمعه شب با حضور عالقه مندان به تاریخ و 
فرهنگ پارسی در سالن سعدی حوزه هنری اصفهان برگزار شد.

 راهان پارســی )غالم عباس حســینی ( مدیر خانه ادبیات مســتقل افغانســتان، در این مراسم 
 با بیان اینکه شــب یلدای ایرانی یا همان شــب چله  افغانســتانی؛ یکی از هزاران نقاط مشترک
  فرهنگ دیرینه  مــردم این منطقه جفرافیایی اســت اظهار کــرد: همه وظیفه داریــم در جنگ با
  مدرنیته و جهانی شــدن، از این فرهنگ ها پاســبانی کنیم. ســعی ما در خانه ادبیات مســتقل
  افغانســتان نیز همیشــه همین بوده و هســت که همواره از سوی حوزه هنری اســتان اصفهان

  نیز بــرای اجــرای این اهــداف یــاری شــده ایم. با چیــدن کرســی و آراســتن آن بــا ترمه و 
 خامــک دوزی، همچنین پوشــیدن لباس های محلی هر دو کشــور خواســتیم نشــان بدهیم 

ریشه و بنیاد ما یکی  است.
حیدر نیای راد ،کارشــناس ادبی در ادامه در خصوص فلســفه و چرایی برگزاری مراسم شب یلدا 
در فرهنگ پارســی صحبت کرد. خوشنواز، نوازنده ســاز ســنتی دمبوره )یکی از سازهای میهنی 
افغانستان(، اجرا و خوانش یکی از اشعار حافظ با مطلع سحرم دولت بیدار به بالین آمد…  را بر عهده 
داشت، اجرای نمایشنامه خوانی گروه سه نفری حسن مقصودی، نازگل حسینی و رحیم کریمی 
و همچنین موسیقی سنتی ایرانی، ساز سه تار علیرضا آقایی و اجرای گروه شاهنامه خوانی، تفال 
 به حافظ، مشــاعره عبدا... امیری و امیرحســین رحیمی و زهرا امیری با پوشش محلی هزارگی،

 فصه خوانی افغانستانی »موغول دختر« قصه  وطنی هزارگی با گویش و لهجه وطنی هزارگی توسط 
زینب رضایی و اجرای نقالی از بخش های مختلف این برنامه هنری بود که اجرای داســتان زال و 
رودابه توسط نقال نوجوان ماهور سلطانی، داستان بیژن و منیژه توسط نقال نوجوان سامان جلفایی 
و داستان گرد آفرید نیز توسط نقال هفت ساله  سوگل جلفایی انجام شد و مورد استقبال قرار گرفت.

اهدای هدیه به همراه تندیس های انارین به برگزیدگان و اهدای شــش دســتمال خامک دوزی 
شده)از هنرهای دســتی اصیل هزارگی( یادگار جوانی های مادربزرگ به اجرا کنندگان ایرانی این 

برنامه از دیگر بخش های جنبی این مراسم نمادین بود.

با مسئولان

خبرخوان

 عزم جدی شهرداری
 برای ساماندهی کودکان کار

خبر روز

شهردار اصفهان گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده هفته ای دو روز در مناطق مختلف 
شهرداری حضور پیدا کرده و ضمن خدا قوت به 
کارکنان، مسائل مربوط به هر منطقه را بررسی 
و سعی در رفع آن ها با همفکری مدیران همان 
مناطق داریم.علی قاسم زاده اظهار کرد: در این 
راستا روز پنجشنبه به مناسبت روز حمل و نقل 
ساعت پنج بامداد در جمع رانندگان و کارکنان 
اتوبوسرانی حاضر شدیم در حالی که ساعت 
شیفت اول رانندگان به سمت شهر حرکت کرده 
بود؛ رانندگان قشری زحمتکش هستند که از 
ساعت چهار صبح در ترافیک شهر و هوای آلوده 
آن مشغول خدمت رســانی به مردم هستند 
بنابراین باید قــدردان آنان باشیم.شــهردار 
اصفهان افزود: به مناســبت هفته پژوهش و 
اهمیت کار عالمانه در شــهر، تفاهم نامه هایی 
بین شــهرداری اصفهان و معاونت پژوهشی 
تمام دانشگاه های شهر منعقد شد.قاسم زاده با 
تاکید بر اینکه خوشبختانه پدیده کارتن خوابی 
در شهر اصفهان برطرف شده است، گفت: اگر 
مردم مواردی را در این زمینه مشــاهده کردند 
طی تماس با شــماره 137 این موضوع را به 
شهرداری اطالع دهند چراکه برخی از این کارتن 
خواب ها مهاجر هستند و از شهر های اطراف به 
اصفهان می آیند و ممکن است به رغم مدیریت 
برای هدایت کارتن خواب ها چنین مواردی در 
سطح شــهر همچنان وجود داشته باشد.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر شــهرداری برای 
رفع معضل کودکان کار پیش قدم شده تا این 
پدیده را در شــهر اصفهان برطرف کند، گفت: 
افرادی به هر علتی با استثمار کودکان به صورت 
تیمی و باندی فعالیت می کنند، در این راستا 
شهرداری با همکاری سایر دستگاه ها از جمله 
اســتانداری و نیروی انتظامی مصمم است 
تا نسبت به رفع این پدیده اقدام کند.شهردار 
اصفهان گفت: البته بخشی از کودکان نیازمند 
حمایت را تحت مراقبت دستگاه های حمایتی 
همچون بهزیســتی قرار می دهیم تا در شهر 
اصفهان شــاهد اینگونه پدیده های آزاردهنده 

اجتماعی نباشیم.

همایش پیرغالمان 
 حسینی - منطقه

 1۵ اصفهان
آییــن تجلیــل از پیرغالمــان و 
خادمــان حســینی منطقه 15 
اصفهان)خوراســگان( با عنوان 
»پرده عشــاق« صبــح جمعه 
 بــا حضــور شــهردار اصفهــان 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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امنیت در دنیای مجازی سال گذشته چالش های بسیاری 
را پشت ســر گذاشــت. هکر ها با حمالت گســترده خود 
شرکت ها و افراد بســیاری را تحت تاثیر قرار دادند و کاری 
کردند تا دنیای سایبری یکی از ســیاه ترین دوران خود را 
پشت سر بگذارد.هک شدن ســونی به خاطر ساخت یک 
فیلم، لو رفتن تصاویر شــخصی هنرپیشــه های معروف، 
حمله به بانــک اطالعاتی بیمارســتان ها و شــرکت های 
بیمه، از دسترس خارج کردن شــبکه های بازی Xbox و 
Playstation و... از جمله رویداد هایی بودند که هکر های 

کاله سیاه در سال گذشته از خود بر جای گذاشتند.
 آدرین المو: آدرین المو بیشتر به خاطر نفوذش به شبکه 
کامپیوتر مجموعه هایی از قبیل مایکروسافت، یاهو، گوگل 
و نیویورک تایمز شناخته می شود.این هکر معموال از کافی 
شاپ و کتابخانه ها برای ترتیب دادن حمالت خود استفاده 
می کند و بر همین اســاس نیــز با لقب »بــی خانمان« 
شناخته می شود.المو در سال 2002 توانست به شبکه تایمز 
نفوذ  کند و به اطالعات تمام کســانی که برای این نشریه 
مطلب می نویسند، دسترسی یابد. در پی این حمله و پس 
از 15 ماه تحقیق، سرانجام دادگاه حکم دستگیری آدرین 
را صادر کرد.او در نهایت توانســت طی معامله ای با مراجع 

قضایی از زندان بگریزد و تنها شــش ماه حبس خانگی را 
متحمل شود.اما بعد از این ماجرا، زندگی برای المو چندان 
خوشــایند پیش نرفت. او بعد ها به خاطر تهدید نامزدش 
با اســلحه به یک مرکز نگهــداری بیماران روانــی انتقال 
یافت و به علت ابتال به سندرم آسپرگر در همان جا بستری 
شد.جالب است بدانید که لقب المو بعد ها از بی خانمان به 
»خبرچین« تغییر پیدا کرد. چرا که او در مقطعی چلســی 
منینگ را به مقامات قضایی آمریــکا لو داد. خانم منینگ 
هکری بود که هزاران اســناد طبقه بندی شده دولتی را در 

اینترنت منتشر کرده بود.
 جینســون جیمز آنچتا: جینســون، اولین هکری بود که 
به جرم کنتــرل ارتشــی از کامپیوتر های دزدیده شــده، 
محاکمه شد.او در سال 2004 با اســتفاده از کرمی به نام 
»rxbot« کنتــرل 500 هــزار کامپیوتر را در دســت گرفت 
و از قــدرت ترکیبی آن هــا برای از دســترس خارج کردن 
سایت هایی بزرگ استفاده کرد.جالب اینکه او بعد ها برای 
این سرویس شروع به تبلیغات کرد و خدمات خود برای 
حمله به سایت ها را در اختیار عموم قرار داد.البته در سال 
2005 به خاطر همین تبلیغات به دردسر افتاد. در آن زمان 
FBI در قالب یک عملیات مخفی، توانست خود را به عنوان 

یکی از مشــتریان جینســون جا بزند و مدارک الزم جهت 
دستگیری این هکر را گردآوری کند.در پی این دستگیری 
جینسون عالوه براینکه مجبور شد 58 هزار دالر درآمد خود 
از راه هک را به FBI تحویل دهد، با جریمه ای 16 هزار دالری 
نیز مواجه  شد. جینســون در اثر این اتفاق BMW خود را 
از دســت داد و در نهایت 60 ماه از زندگی خود را در زندان 

سپری کرد.
 آسترا: هویت واقعی آسترا هرگز برای عموم مشخص نشد، 
اما گفته می شود که او یک ریاضی دان 58 ساله است که 
در سال 2008 دستگیر شد.به گفته مقامات دولتی یونان، 
این هکر توانســته به سیستم یک شــرکت هوانیرو با نام 
Dassault Group نفــوذ و اطالعات آن را ســرقت کند.

آسترا توانست به اطالعات مربوط به جت های جنگی این 
شرکت دسترسی یابد و ســپس تکنولوژی آن را به دیگر 
کشور ها بفروشد.گفته می شود آســترا اطالعات مذکور را 
در اختیار 250 نفر از کشــور های برزیل، فرانســه، ایتالیا، 
آفریقای جنوبی و ...قرار داده است.جالب است بدانید که 
آسترا هر بار تنها هزار دالر را از مشتریانش طلب می کرده، 
در حالی که ضرر وارد شده به شرکت Dassault بیش از 

360 میلیون دالر بوده است.

آشپزی

مربای قارچ
مواد الزم :  قارچ  نیم کیلوگرم،  زعفران آب شده دو 

قاشق غذاخوری سرپر،  شکر  750 گرم،  پودر هل سبزیک 
قاشق مرباخوری، آب لیمو  یک قاشق چای خوری

 طرز تهیه : قارچ ها را خوب بشویید و نیم ساعت در آب نمک رقیق قرار دهید و دوباره 
آبکشی کنید.به مدت 8 دقیقه در قابلمه آب در حال جوش بریزید و دوباره آبکشی کنید و 

45 دقیقه صبر کنید تا کامال خنک شوند و آب اضافه شان جدا شود. برای تهیه مربا قارچ ها را 
می توانید خرد کنید یا به صورت درسته استفاده کنید. قارچ و شکر را ال به ال در قابلمه بریزید و در 

قابلمه را بگذارید و حدود 3 ساعت در یخچال قرار دهید  تا شکر به خورد قارچ ها برود و آب بیندازد. 
قابلمه را روی حرارت مالیم  بگذارید تا مربا به قوام آید. در اواخر پخت ، پودر هل و زعفران دم کرده 
و آب لیمو را اضافه کنید و بعد از  یک دقیقه شعله را خاموش کنید و اجازه دهید کامال سرد شود 

سپس به شیشه های تمیز منتقل کرده، درشان را ببندید و در یخچال نگهداری کنید. 
هنگام خرد کردن قارچ ها می توانید به آن ها آب لیمو اضافه کنید که رنگ شان تغییر نکند. 

مربا قارچ دکمه ای زمان بیشتری از مربا قارچ صدفی نیاز به پخت دارد. می توانید به 
جای پودر هل از 5 دانه هل استفاده کنید که بعدا امکان جدا کردن شان وجود 

داشته باشد. سعی کنید از شکر بیشتری برای تهیه مربا استفاده 
نکنید ، شکر بیش از حد باعث می شود که مربای 

شما بعد از مدتی شکرک بزند. 

بدنام ترین هکر های تاریخ اینترنت را بشناسید

فیلمبرداری »صورت فلکی« در  روزهای پایانی ضابطیان برنامه شب یلدا شبکه 2 را اجرا می کند
با پایان بخش  عمده فیلمبرداری فیلم سینمایی »صورت فلکی«، 
تازه ترین ساخته حسین دارابی به نویسندگی احسان ثقفی، مهدیه 
عین اللهی و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه، گروه فیلمبرداری به 
سراغ برداشت یکی از حساس ترین سکانس های این فیلم در 
یکی از فضاهای شهری تهران رفته اند .همچنین این روزها سیاوش 
کردجان، مشغول تدوین همزمان کار بوده و آرش قاسمی نیز کار طراحی 
و ترکیب صداها را پیش می برد. 

منصور ضابطیان برنامه شب یلدا شبکه دو را اجرا می کند.فرهاد آئیش 
و همسرش مائده طهماسبی از جمله مهمانان این برنامه با عنوان 
»یلدای دو صفر« هستند که در دو بخش روی آنتن می رود.محمد 
بحرانی، صداپیشه و بازیگر دیگر مهمان این ویژه برنامه است و حامد 
طاها نیز در برنامه به صورت زنده موسیقی اجرا می کند.بخش اول 
»یلدای دو صفر« از ساعت 21 سه شنبه 30 آذر تا ساعت 22:15 در 
جدول پخش شبکه دو قرار دارد. 

مدیر امور شرکت های فوالد مبارکه گفت: امور شــرکت های فوالد مبارکه با 
خط مشی همسوســازی شــرکت های زیرمجموعه با فوالد مبارکه فعالیت 
می کند و در این زمینه استراتژی های مسیر رشد و تعالی شرکت های گروه 
فوالد مبارکه تدوین شده و با تعریف زیرساخت های اطالعاتی، مدیریتی و 
فرآیندی درصدد هستیم تا اهداف شــرکت فوالد مبارکه در گروه منسجم 
و هماهنگ پیش رود.نبــی ا... فرهمند اظهار کرد: گــروه فوالد مبارکه یکی 
از افتخارات کشور محسوب می شــود و پراکندگی جغرافیایی شرکت های 
زیرمجموعه فــوالد مبارکه در کشــور قابل توجه اســت.وی افــزود: امور 
شرکت های فوالد مبارکه با خط مشی همسوسازی شرکت های زیرمجموعه 

با فوالد مبارکه فعالیت می کند و در این زمینه اســتراتژی های مسیر رشد و 
تعالی شرکت های گروه فوالد مبارکه تدوین شده و با تعریف زیرساخت های 
اطالعاتی، مدیریتی و فرآیندی درصدد هستیم تا اهداف شرکت فوالد مبارکه 

در گروه منسجم و هماهنگ پیش رود.
مدیر امور شــرکت های فوالدمبارکه در پایان خاطرنشان کرد: طی دو سال 
گذشته با تاسیس این معاونت در شرکت فوالد مبارکه ضمن توانمندسازی 
شرکت ها، اقدامات مثبتی را شروع کردیم تا فاصله بین شرکت های گروه را 
کمتر کنیم و امیدواریم با حمایت مدیرعامل فوالد مبارکه بتوانیم طرح های 

بزرگی را برای درخشش گروه وارد فاز عملیاتی کنیم.

عملیات کالیبراســیون پروور )PROVER( سیســتم میترینگ نفت خام 
تحویلی به پاالیشگاه اصفهان در مرکز انتقال نفت و تاسیسات شهید بهشتی 
اصفهان اجرا شد.کارشناس ابزار دقیق و کنترل این مرکز گفت: این عملیات با 
نظارت و همکاری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت نفتی برای اطمینان از 

صحت عملکرد سیستم پروور خط لوله 30 اینچ برای تعیین میزان حجم نفت 
خام ارسالی به پاالیشگاه اصفهان و ارزیابی کیفیت آن اجرا شده است.منصور 
گرجی افزود: این شرکت روزانه دو هزار و 500 متر مکعب در ساعت نفت خام 

دریافتی از خوزستان را به پاالیشگاه اصفهان تحویل می دهد.

آبفای اســتان اصفهان با توجه به مســئولیت اجتماعی خود در برابر هنر و 
هنرمندان، از تئاترهای »باران ســاز«  و »پک« حمایت کرد. شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان همواره به نقش هنر در رفتارسازی و اصالح الگوی 
مصرف آب اعتقاد داشته و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و همه گیری 
ویروس کرونا در دو ســال اخیر، بخشــی از حمایت مالی این دو نمایش 
را برعهده گرفت. همچنیــن روابط عمومی آبفای اســتان اصفهان با هدف 
قدردانی و ایجاد انگیزه در کارمندان و خانواده های آن ها، تعداد 130 بلیت 
این دو تئاتر را تهیه و به صورت رایگان در اختیــار کارکنان عالقه مند به هنر 
نمایش قرار داد. نمایش »باران ســاز« نوشــته ریچارد ناش، به کارگردانی 
»میثم کیان« با بهره گیری از فضایی نمادین به موضوع خشکسالی پرداخته 
اســت که تعدادی از بلیت های آن در روزهای 20 و 21 آذر ماه بین تعدادی 
از کارکنان آبفای استان اصفهان توزیع شد.  همچنین تئاتر »پک« کاری از 

گروه ســتایش، با محوریت معضل اجتماعی اعتیاد به کارگردانی احسان 
 فاضلی است که بلیت های آن در روزهای 23 و 24 آذرماه جاری در اختیار 

عالقه مندان به تئاتر در آبفای استان اصفهان قرار گرفت.

مشاور وزیر نیرو و رییس قرارگاه جهاد آبرســانی وزارت نیرو در سفر به استان 
اصفهان از عملیات اجرایی طرح آبرسانی به مجتمع روستایی همبرات بازدید 
کرد.میثم جعفرزاده که برای حضور در »نخستین همایش منطقه ای آب مایه 
حیات« به شهر تاریخی زواره از توابع شهرستان اردستان سفر کرده بود از نزدیک 

در جریان مراحل آبرسانی به هفت روستای این مجتمع قرار گرفت.
مجتمع روستایی همبرات شامل 32 روستاست که در مرحله نخست، آب پایدار 
هفت روستای کسوج، بلهور، گله انجیر، سریجهن، سرهنگچه و خرم آباد تامین 
می شود.برای آبرسانی به این هفت روستا به 17 کیلومتر لوله گذاری، حفر یک 
حلقه چاه، احداث یک ایستگاه پمپاژ، 5 حوضچه فشار شکن و یک مخزن 50 
متر مکعبی نیاز است که در مدت 40 روز تاکنون 15 کیلومتر از این خط انتقال با 
قطرهای 75 و 90 میلیمتر به صورت امانی اجرا شده است.با بهره برداری از این 
طرح 400 خانوار روستایی از آب شرب پایدار برخوردار می شوند و آبرسانی سیار 

به 7 روستای مجتمع همبرات حذف خواهد شد.گفتنی است برای آبرسانی به 
هر 32 روستای مجتمع همبرات اردستان به 37 کیلومتر لوله گذاری نیاز است.

از سال های 96 و 97 بحث شیرین ســازی و انتقال آب از خلیج فارس یا 
دریای عمان به فالت مرکزی ایران ازجمله اصفهان برای مصارف صنعتی 
مطرح بود که خوشبختانه با مشــارکت فعال فوالد مبارکه شرکتی تحت 
عنوان »تامین آب صفه« تاسیس شد و مســئولیت این پروژه را بر عهده 

گرفت.
معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه سهام عمده شرکت 
»تامین آب صفه« متعلق به شــرکت فوالد مبارکه اســت، گفت: تاکنون 
مطالعات مسیر خط لوله این پروژه تحت مدیریت این شرکت انجام شده 
است و امیدواریم به زودی با مجوزهایی که اخذ می شود، عملیات اجرایی 
خط انتقال آب هم شروع شود. پس از آغاز عملیات اجرایی پروژه و تکمیل 
آن طی 3 تا 5 سال آینده، کل نیاز صنایع فالت مرکزی به ویژه اصفهان به 

آب تازه از محل این پروژه تامین خواهد شد.
عباس اکبری محمدی با اشاره به دسته بندی پروژه های آبی این شرکت 
افزود: به طورکلی پروژه های کاهش مصرف آب فوالد مبارکه به سه دسته 
تقسیم می شود،  دســته اول پروژه های مرتبط با تامین نیاز آبی شرکت 
فوالد مبارکه است که بیشــتر بر تامین آب تازه از طریق پساب شهرهای 

اطراف استوار اســت. بر این اساس تاکنون شــبکه جمع آوری، تصفیه و 
انتقال پساب 9 شهر اطراف به فوالد مبارکه ایجاد شده است. این پساب 
پس از انتقال به شــرکت تحت عملیات تصفیه پیشــرفته قــرار گرفته و 

سپس به عنوان آب صنعتی در خطوط تولید استفاده می شود.
وی تصریح کرد: دســته دوم، پروژه های مرتبط با کاهش میزان مصرف 
آب در خطوط تولیدی است. بر این اساس فرآیندهای تولیدی به گونه ای 
اصالح می شــود که آب مصرفی کاهش یابد. در این خصوص پروژه های 
بسیاری تعریف  شده که برخی از آنها تکمیل شده، برخی در حل تکمیل و 

برخی نیز به دلیل جدید بودن در دست اقدام است.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: یکــی از اقدامات مهم 
در این خصوص، پــروژه »اصالح و جایگزینی سیســتم های کولینگ تر 
واحدهای تولیدی با کولینگ های هیبریدی« است که کاهش مصرف آب 
قابل توجهی را در فرآیندهای تولیدی به دنبال خواهد داشــت. نخستین 
قرارداد مرتبط با واحد احیای مستقیم منعقد شــده و پروژه های مرتبط 
با ســایر بخش های خطوط تولید نیز در مرحله تهیه اسناد مناقصه است 
که بــه زودی انجام خواهد شــد. با اجــرا و تکمیل ایــن پروژه ها حجم 
آب مطلق اســتفاده شــده به شــدت کاهش خواهد یافت. امید است با 
برنامه ریزی های انجام شــده، آب موردنیاز شرکت فوالد مبارکه به جز آب 
شرب و آب بهداشــتی موردنیاز پرسنل طی 4 تا 5 ســال آینده از طریق 

پساب تصفیه شده تامین شود.
وی افزود: دســته ســوم هم پروژه های مرتبط بــا بازچرخانی و کاهش 
هدررفت آب اســت. در این خصوص پروژه تعویض لوله های شبکه های 
سیار طی چند سال گذشــته تقریبا به صورت 100 درصدی اجرا شده و کل 
شبکه های مرتبط با انتقال سیاالت و آب نوســازی شده است. با اجرای 
این پروژه در حال حاضر هیچ هدررفتــی در این زمینه نداریم؛ پروژه های 
مرتبط با بازچرخانی آب نیز در مراحل پایانی خود اســت که با راه اندازی 
کامل آنها، کیفیت آب صنعتی تولیدشــده از پساب صنعتی خطوط تولید 

بهبود می یابد.

شرکت های زیر مجموعه فوالد مبارکه در مسیر رشد

کالیبراسیون سامانه میترینگ نفت خام مرکز انتقال نفت اصفهان

با هدف مسئولیت اجتماعی آبفا در برابر هنر انجام شد؛

حمایت آبفای استان اصفهان از تئاترهای»باران ساز« و»پک«

 بازدید رییس قرارگاه جهاد آبرسانی وزارت نیرو

 از عملیات آبرسانی  به مجتمع روستایی همبرات

فوالد مبارکه ؛حامی پروژه انتقال آب به فالت مرکزی

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
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