
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

چهارشنبه 01 دی  1400 
17 جمادی االول   1443

22 دسامبر  2021
 شماره 3426   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

بررسی بودجه 1401 در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان؛

افزایش مالیاتی استان در بودجه
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 

شهرسازی استان خبر داد:
تمدید مجدد مهلت 

ثبت نام مسکن ملی تا 
1۵ دی ماه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرد:

تکمیل واکسیناسیون تنها 
راه مقابله با امیکرون

اهدای 20۵0 بخاری در 
شب یلدا به مددجویان 

اصفهانی

مدیر سد زاینده رود:

87درصد از ظرفیت سد زاینده  رود خالی است

رییس اداره فرش سازمان صمت چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

فرش بختیاری؛ نماد فرهنگ این قوم

7

بارانم آرزوست5

5

3

3

4

3

5

جمع مالیات پیش بینی شده سال آتی استان حدود 8۵ درصد افزایش نشان می دهد؛ اما بخش اعظم این افزایش از محل ارزش افزوده و پایه های جدید مالیاتی نظیر 
خودروهای گران قیمت و خانه های لوکس تامین می شود که این امر به معنای فشار کمتر بر مؤدیان فعلی مالیاتی استان است.

5

 کار دانشگاه، تربیت 
اساتیدی است که به درد 

جامعه بخورد

7

 وعده بارش ها در اصفهان، از این ماه به آن ماه در حرکت است! 

5

س
فار

س: 
عک

وعده شهردار اصفهان؛ 

جمع آوری کودکان کار، از حرف تا عمل
5

 بوی گرانی، طعِم نداری 
 گشت و گذاری در بازار اصفهان در آستانه شب یلدا، از  هزینه های 

سرسام آور برای  یک دقیقه بیشتر حکایت دارد؛

3

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری 
اصفهان:

راه اندازی بندر خشک در 
 اصفهان، مزیتی در راه
 توسعه صادرات است

 مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری
 مطرح کرد :

ارسال ۱۹۰ درخواست جهت 
دریافت حضانت فرزندان 

بی سرپرست

3

4

6 7

رییس اداره هنری شهرداری:

بازدید از اماکن هنری و موزه ای 
شهر اصفهان کمرنگ است

5

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اعالم کرد:
استان اصفهان؛ دارای رتبه 

سوم موقوفات در کشور

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 3۰ آذر  ۱4۰۰
۱6 جمادی االول ۱443

2۱ دسامبر 2۰2۱
شماره 3425

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3۰۰۰ تومان
فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب 

8به ارتقای بهداشت محیط منطقه کمک کرد

هر
: م

س
عک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

شرکت گاز استان اصفهان

شركت گاز استان 
اصفهان

م الف: 1246038

 شركت گاز استان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر :
موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات در 
سطح شهرستان نجف آباد و توابع به شماره فراخوان )2000091138000174( مورخ )1400/09/15( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53103342 می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه:  از ساعت 14:00 دوشنبه تاریخ 1400/09/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1400/10/11 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت : 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/12 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 5,190,000,000 ریال می باشد. 
- به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

 - ارایه صورت های مالی حسابرســی شــده، اشــخاص مشــمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرســی موضوع تصویب نامه
شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع 
در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک

- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3763 و یا 3767( 031-38132
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 33999818 و 33191893

نوبت اول

آغاز دور برگشت رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور  با دربی نصف جهان؛

 تالش گیتی پسند
 برای سر کشیدن جام

یلدا  مبارک
نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی شماره:  1000001190000007
به شماره مرجع: 127/1400

شركت توزيع برق 
استان اصفهان

موضوع مزایده: فروش سیم مسی اسقاط )60 تن(

شركت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد کاالی خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را  با بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده مرجع 127/1400 و )شماره سیستمی 1000001190000007( به 

صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: سه شنبه مورخ 1400/09/30 ساعت 12.00
مهلت دریافت اسناد مزایده: دوشنبه مورخ 1400/10/06 ساعت 19:00

 تاریخ بازدید: شنبه مورخ 1400/10/11 از ساعت 8 صبح الی 13 بعدازظهر تا چهار شنبه مورخ 1400/10/15  
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: دوشنبه مورخ 1400/10/20ساعت 08:00 

زمان بازگشایی: دوشنبه مورخ 1400/10/20 ساعت 08:30 
 زمان اعالم به برنده:  دوشنبه مورخ 1400/10/21

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 

اسناد مزایده، پرداخت تضمین  شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده 

و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل 

نمایند: 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش" ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود 

است.

محل برگزاری مزایده: سالن جلسات شركت توزیع برق استان اصفهان
ضمانتنامه شركت در مزایده: سپرده الزم برای شركت در مزایده به مبلغ 10 % مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانكی معتبر  برای 
مدت سه ماه و قابل تمدید به درخواست شــركت توزیع برق اســتان اصفهان و یا فیش واریزی  به مبلغ مورد نظر به حساب سپهر 

صادرات به شماره 0102213454005

-تحویل ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی و در پاکت الک و مهر شده قبل از ســاعت برگزاری مناقصه به دبیرخانه 

شرکت توزیع برق استان اصفهان به آدرس اصفهان خ شریعتی عالوه بر بارگذاری بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

الزامی است.

- شركت توزیع برق استان اصفهان در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی مزایده در صفحات  داخلی روزنامه های   جهان اقتصاد و  زاینده رود بعهده برندگان مزایده می باشد.

- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-36273011 داخلی  4274 واحد مناقصات و قراردادها تماس 

حاصل نمایند.

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان
امور تداركات و انبارها 

پایان 33 
سال انتظار با 

شناسایی هویت 
شهید جرقویه ای

توزیع بسته های معیشتی میوه 
شب یلدا در محله حصه اصفهان
5

استقبال اصفهانی ها از برگزاری نمایشگاه 
مجازی کتاب با خرید بیش از 23 هزار نسخه؛

حرکت به سمت افزایش 
سرانه مطالعه

نخستین دوره برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب 
استان اصفهان روز یکشنبه با خرید بیش از 
23 هزار نسخه کتاب به کار خود پایان داد. 



طرفداران »ترامپ« او را بابت تزریق واکسن هو کردند
اقدام رییس جمهور سابق آمریکا در دریافت دوز تقویت کننده واکســن کرونا، با واکنش منفی 
طرفدارانش مواجه شد.»دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا پس از حضور در یک جمعی 
در داالس اعالم کرد که دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده است. در حالی که واکسن زدن در 
میان جمهوری خواهان با واکنش های منفی مواجه است، اقدام ترامپ در زدن دوز تقویت کننده 
واکسن کرونا با »هو شدن« از ســوی حضار در نشست داالس مواجه شــد.در نشستی در شهر 
داالس، مجری برنامه که از مجریان سابق فاکس نیوز بود، از ترامپ پرسید: »هم من و هم رییس 
جمهور واکسن زده ایم، آیا شما دوز تقویت کننده را دریافت کردید؟«ترامپ در پاسخ گفت: »بله«. 
پس از آن، حاضرین در این نشست اقدام به هو کردن رییس جمهور سابق آمریکا کردند که ترامپ 
از آنها خواست تا این کار را متوقف کرده و گفت که صدای مخالفان فقط از سوی گروه کوچکی در 

گوشه ای از سالن شنیده می شود.
 

شایعات درباره »مرد« بودن همسر مکرون!
رسانه های فرانسوی گزارش می دهند کاربرانی سعی دارند بگویند بانوی اول ۶۸ ساله فرانسه با 

نام پسرانه »ژان میشل« به دنیا آمده است.  
به تازگی سیلی از ادعا های آنالین درباره تراجنســیتی بودن »بریجیت مکرون« همسر امانوئل 
مکرون رییس جمهوری فرانســه مطرح شــده اســت. کاربــران اینترنتی مدعی شــده اند که 
»بریجیت« مرد متولد شده است. رسانه ها معتقدند این شایعات از سوی نظریه پردازان توطئه در 
جناح راست افراطی همزمان با معرفی نامزد های انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه مطرح 
می شوند.»بریجیت مکرون« هنوز به طور رسمی درباره این شایعات اظهار نظری نکرده است. این 
شایعات در حالی مطرح می شوند که در معرفی نامه همسر مکرون نام او »بریجیت ماری کلود« به 
عنوان یک زن مطرح شده است.شبکه خبری »راشا تودی« در این باره اشاره کرده که در مجموع 
۳۴ هزار پست در توئیتر شناسایی شــده که این ادعا را با هشتگ JeanMichelTrogneux به 

اشتراک گذاشته اند.
 

دلخوری سوریه از بدقولی ترکیه
معاون وزیر خارجه ســوریه، ترکیه را مسئول کندی روند پیشــرفت در حل وفصل بحران سوریه 
دانست.»ایمن سوسان« معاون وزیر خارجه سوریه که برای شرکت در هفدهمین دور »نشست 
بین المللی آستانه« درباره سوریه به شهر نور سلطان پایتخت قزاقستان سفر کرده ، گفت که ترکیه 

به وعده های خود به روسیه عمل نکرده است.
سوسان گفت: »اگر نظام ترکیه به ریاســت جمهوری رجب طیب اردوغان به تعهداتی که به طرف 
روسی داده، پای بند بود در آن صورت ما به نتایج ســازنده تری می رسیدیم«.بنابر گزارش شبکه 
روسیاالیوم، این مسئول سوری تصریح کرد: »ترکیه به همه تعهداتش پای بند نبوده گر چه تمایل 

شدیدی برای کمک به روند حل وفصل بحران دارد«.
 

سلسله حمالت هوایی ائتالف سعودی به صنعا
جنگنده هــای ائتــالف ســعودی مناطقــی از پایتخت یمــن از جمله فــرودگاه صنعــا و کاخ 
ریاســت جمهوری را بمباران کردند.المســیره گزارش داد که ائتالف متجاوز، دو بــار هم منطقه 
النهدین شهرستان الســبعین در صنعا را بمباران کرد.بنا بر این گزارش، در سلسله حمالت هوایی 
ائتالف، کاخ ریاست جمهوری یمن در منطقه النهدین واقع در جنوب صنعا نیز هدف قرار گرفت. 
ائتالف سعودی در بیانیه ای از کارکنان ســازمان های ملل و بشردوستانه خواسته بود تا فرودگاه 

صنعا را هرچه زودتر ترک کنند. 

خبر روز

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

اگر نامه شورای نگهبان توسط 
»الریجانی« منتشر شده 
باشد، قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه با اشــاره به انتشار نامه 
شــورای نگهبان به علی الریجانــی درباره رد 
صالحیت او در انتخابات ریاســت جمهوری، 
گفت: در مورد این نامه اگر مشــخص شــود 
از ناحیه ایشــان منتشر شــده قابل تعقیب و 
پیگیری است ولی باید از سوی دستگاه های 
اطالعاتی بررســی شــود که این نامــه ای که 
مهرمحرمانه دارد، توسط چه کسی منتشر شده 
اســت.ذبیح ا... خداییان در نشســت خبری 
خود در پاســخ به ســوالی درباره  انتشار نامه 
محرمانه پیرامون رد صالحیت علی الریجانی 
و اینکه آیا انتشار نامه محرمانه تبعاتی دارد یا 
خیر؟  گفت: افشای اسناد محرمانه به موجب 
قانون و آیین نامه طرز نگهداری  اسناد سری و 
محرمانه دولتی جرم محسوب می شود و اگر 
کسی آنها را به صورت غیرمجاز منتشر کند،  قابل 
تعقیب اســت. در مورد این نامه اگر مشخص  
شود از ناحیه ایشان منتشر شده  قابل تعقیب 
و پیگیری اســت ولی باید از ســوی دستگاه 
های اطالعاتی بررسی شود که این نامه ای  که 
مهرمحرمانه دارد توسط چه کسی منتشر شده 
است.وی در  در پاسخ به سوالی درباره دستور 
رییس قوه قضاییه برای پیگیری موضوع بورس 
گفت: در هرکشوری بازار سرمایه مهم ترین بازار 
تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور 
ما با نوســانات همراه بوده است. همکاران ما 
در سازمان بازرسی قبال بازرسی هایی را انجام 
داد بودند و اقدام به هشــدار و پیشنهادات به 
وزارت اقتصاد و سازمان بورســی کرده بودند، 
اما از آنجایی که به این موارد توجه نشــده بود 
برخی مســئوالن حکم بدوی گرفته اند.  البته 
برای برخی از مسئوالن سابق بورس و اقتصاد 
و دارایی پرونده ای در سازمان بازرسی مطرح 
اســت و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به 
مرجع قضایی می رود و هم اکنون بازرســی از 
ســازمان بورس درحال انجام است. برخی از 
مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله 

بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

این ایده که ما می توانیم بدون اینکه طرف مقابل 
حرفی برای گفتن داشته باشد، بدون در نظر گرفتن 
خطر اشتباه محاسباتی، موارد را به دلخواه خود باال 
و پایین کنیم، غیرمسئوالنه است. در این شرایط، ما 
نباید مدام توقعات خود را از رهبران و دیپلمات ها 

پایین بیاوریم

اندیشکده کوئینسی: چرا تهدید به جنگ با ایران، توافق هسته ای را نجات نخواهد داد؟

به دنبال صلح

وبسایت Responsible Statecraft وابسته به اندیشکده »کوئینسی« 
در آمریکا در مطلبی به قلم تریتا پارســی نوشــت: جرمی اسکاهیل از 
اینترسپت پاسخ خوبی به نامه ای که توسط میشل فلورنوی، لئون پانتا، 
ژنرال دیوید پترائوس، دنیس راس و چند نفر دیگر منتشــر شد و از جو 
بایدن خواسته که برای شکستن بن بست هسته ای با ایران به تهدیدات 

نظامی روی بیاورد، داده است.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: در این نوشته به طور 
گسترده از من نقل قول شده است. من نقل قول های خود را به همراه چند 
طرز فکر دیگر در ادامه آورده ام. این چیزی است که من به جرمی گفتم: 
اعتقاد مبالغه آمیز به معجزاتی که تهدیدات نظامی ایاالت متحده می تواند 
به ارمغان بیاورد فقط از طرف یک حزب در آمریکا مطرح نمی شود. بلکه 
این اعتقاد در این تصور کلی ریشه دارد که امنیت آمریکا از طریق هژمونی 

نظامی جهانی به دست می آید.
تهدید نظامی ایاالت متحده علیه ایران، به جای اینکه راه حلی برای بحران 
باشد، دلیل اصلی گسترش برنامه هســته ای ایران است. هر چه یک 
کشور بیشتر با تهدیدات نظامی مواجه شود، بیشتر خواستار بازدارندگی 

هسته ای خواهد شد.
تهدیدهای نظامی دونالد ترامپ و تحریم های اقتصادی گسترده دقیقا 

دلیلی است که ما در حال حاضر در این آشفتگی به سر می بریم. این باور 
که رفتار ترامپی بیشتر از سوی ایاالت متحده، بن بست هسته ای را می 

شکند، گیج کننده است.
خروج ترامپ از توافق و عدم اطمینــان در مورد ماندن ایاالت متحده در 
توافق پس از سال 202۴، ارزش وعده های آمریکا برای کاهش تحریم ها 
را عمیقا تضعیف کرده است. ایرانی ها عمدتا به این دلیل مردد هستند که 
به منافع اقتصادی ناشی از وعده های ایاالت متحده اعتقادی ندارند. هیچ 
گونه تهدید نظامی این ضعف اساسی در موضع مذاکره ایاالت متحده را 

تغییر نخواهد داد.
با این حال، من همانطور که در مقاله اخیرم برای »ام اس ان بی سی« 
اشاره کردم، معتقدم که ترس از جنگ عامل مهمی برای طرفین بود که در 
سال 201۳ به طور جدی به دیپلماسی روی بیاورند. نتیجه ای که در صورت 
شکست مذاکرات ممکن بود بروز کند، به افزایش اراده سیاسی هر دو 
طرف برای دستیابی به مصالحه هایی که در برجام آشکار شد، کمک کرد.

اما تفاوت آن رویکرد با آنچه پترائوس و همکارانش خواستار آن هستند، 
این اســت که در آن زمان اوباما هیچ تهدید نظامی ای علیه ایران مطرح 
نکرد. در عوض، ســاختار شــرایط به گونه ای بود که همه به وضوح می 

دانستند که جنگ جایگزین احتمالی توافق است.

همانطور که برای ام اس ان بی سی توضیح دادم، ساختار متفاوت است. 
صدور تهدیدات توخالی تغییری در این شرایط بحرانی ایجاد نخواهد کرد 

و فقط توسل به دیپلماسی را دشوارتر خواهد کرد.
پس آیا نباید شرایط را طوری تغییر داد که طرف ها بار دیگر چاره ای جز 
افزایش اراده سیاسی الزم برای سازش نداشته باشند؟ پاسخ این سوال 
منفی است. دلیلش هم این اســت که دفعه قبل خوش شانس بودیم 
که شرایط طوری تغییر کرد که طرف ها چاره ای جز توسل به دیپلماسی 
نداشتند. به راحتی امکان داشت در آن زمان شاهد بروز یک جنگ فاجعه 

بار باشیم.
در حال حاضر، هیچ یک از طرفین نمی توانند اوضاع را کنترل کنند. گزینه 
های تنش زدایی اگر هم در دسترس باشند، غیردقیق و غیرقابل پیش 
بینی هستند. این ایده که ما می توانیم بدون اینکه طرف مقابل حرفی برای 
گفتن داشته باشد، بدون در نظر گرفتن خطر اشتباه محاسباتی، موارد را به 
دلخواه خود باال و پایین کنیم، غیرمسئوالنه است. در این شرایط، ما نباید 
مدام توقعات خود را از رهبران و دیپلمات ها پایین بیاوریم. اساسا منطقی 
است که انتظار داشته باشــیم رهبران هر دو طرف بتوانند به یک سازش 
معقول بدون جنگ فاجعه بار برای مردم آمریکا و خاورمیانه دست یابند. 

همچنین آنها باید شجاعت دستیابی به این مصالحه را داشته باشند.

آیا سخنگوی شورای شهر حرف خود را درباره پادشاه ایرانی 
پس گرفت؟

سخنگوی شــورای شــهر تهران در واکنش به نام گذاری های جدیدمعابر و خیابان های تهران در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام اظهارداشت: در مورد نام گذاری معابر و خیابان ها نیاز است تا از 
فرآیندهای کارشناسی و مطالعات صورت گرفته بیشتر صحبت شود. علیرضا نادعلی افزود: معتقدم 
فرهنگ ایرانی نه تنها تزاحمی با فرهنگ اسالم ندارد بلکه میراث و فرهنگ ایران باستان در بسیاری 
از عرصه ها، زمینه مناسبی برای پذیرش اسالم و رشد بالندگی مردمان این سرزمین داشته است.

 

تذکر شورای شهر به »زاکانی«
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از زاکانی خواست که در انتصابات خود مقررات و 
اساسنامه ها را رعایت کند.مهدی عباسی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران 
با بیان این که تذکر من به شــهردار تهران پیرو انتصابات گذشته  و پیش رو است ،گفت: از زاکانی 
می خواهم که در انتصاب مدیران شرکت ها ، ســازمان ها و ... چه آنهایی که منصوب شدند و چه 
آنهایی که در شرف انتصاب هستند قوانین و مقررات شهرداری و قوانین حاکم در اساس نامه ها را 
رعایت کنند.وی با بیان این که روابط از پیش مشخص شده است، گفت: در مواردی که در انتصابات 
، استانداردها رعایت نشده باید به سرعت رویه اصالح شود و مدیرانی از درون شهرداری با روحیه 

جهادی ، شجاع، خالق و ... جایگزین انتصاباتی شوند که احیانا خالف مقررات بوده است.
 

شهادت سفیر ایران در یمن بر اثر ابتال به کرونا
سخنگوی وزارت امور خارجه از شهادت سفیر جمهوری اسالمی ایران نزد دولت نجات ملی یمن 
در اثر ابتال به کرونا خبر داد.سعید خطیب زاده، گفت: شــهید ایرلو که از جانبازان شیمیایی جنگ 
تحمیلی نیز بود در محل ماموریت خود به کرونا مبتال شــد و به دلیــل همکاری دیر هنگام برخی 
کشورها، متاسفانه در شــرایط نامناسبی به کشــور بازگشــت و به رغم به کار گیری همه مراحل 
درمانی برای بهبود وضعیت بیماری ایشــان، به فیض شــهادت نایل آمد.ایرلو، متولد شهرری و 

از دیپلمات های با سابقه وزارت خارجه و کارشناس ارشد حوزه عربی و شبه جزیره بوده است.

 ما منتظریم آقای رییسی!
عباس عبدی، فعال سیاسی نوشت: آقای رییســی وعده مهمی را داد و گفت »برنامه دولت این 
اســت در کوتاه ترین زمان ممکن فقر مطلق را از بین ببرد.« این وعده بسیار مهم و روشن است. 
منظور از کوتاه مدت در برنامه های اجتماعی و اقتصادی، یک یا حداکثر دو سال است؛ بنابراین تا 

پایان سال 1۴01 یا حداکثر تا نیمه سال 1۴02 باید این وعده محقق شود.
 

پیشنهاد کیهان به دولت رییسی:

 فیلترینگ را اجرا کنید
روزنامه کیهان در یادداشتی در پاسخ این ســوال که »آیا موافق فیلترینگ هستیم یا مخالف؟ « 
نوشت: پاسخ این است که فیلترینگ شــاید یکی از راه های اعمال حاکمیت و ضابطه مند کردن 
فضای مجازی باشد، اما همه راه حل نیست. عالوه بر این فیلترینگ پیام رسان های خارجی مضر 
زمانی می تواند پاسخگو باشــد که زیرســاخت ها و نیاز های کاربران با همان کیفیت برنامه های 
خارجی پاسخ داده شود.در این رابطه ضروری است تا دولت سیزدهم در راستای افزایش امنیت 
و مرزبانی همچنین ارتقای کیفیت خدمات و دسترســی به دولت الکترونیک در فضای مجازی، 

پروژه »شبکه اجتماعی ملی« را دنبال کند.

کافه سیاست

بین الملل

وز عکس ر

پیروزی »بوریچ« 
در انتخابات 

ریاست جمهوری 
شیلی

پیروزی گابریــل بوریچ ۳۵ 
ســاله در انتخابات ریاســت 
جمهــوری شــیلی، بلــوک 
اســتکبار ســتیز در آمریکای 

جنوبی را قوی تر کرد.

یک فعال سیاسی اصول گرا گفت: دولت با همه این 
شرایط دنبال آن است که از کشورهای برجامی امتیاز 
بگیرد تا ایران بتواند مانند همه کشــورها به بازارهای 
جهانی دسترسی داشته باشد. شعار دولت سیزدهم 
آن بود که کشور را مســتقل از مذاکرات برجامی اداره 
خواهد کرد؛ اما این روزها تیم اقتصادی دولت پالس 
هایی می دهد که از امیدش به نتیجه بخشــی گفت 
وگوهای وین حکایت می کند.حبیب ا... بور بور  درباره 
امید تیم اقتصادی دولت به نتیجه بخشی مذاکرات 
وین و لغو تحریم هــا اظهار کرد: ایران و کشــورهای 
برجامی هر کدام به منافع خود مــی نگرند بنابراین 
نتیجه بخشــی مذاکرات خیلی قابــل پیش بینی 
نیست و اگر کســی پیش بینی را در این حوزه ارائه 
دهد، نظرش زیاد کارشناسی نیست.وی افزود: برنامه 

دولت برای حذف دالر ۴200 تومانی و آزادسازی قیمت 
ها می بایست با تدبیر انجام شود که موجب نارضایتی 
عمومی افسارگســیخته نشــود. اگر هم قرار است 
اصالحی در این زمینه صورت گیرد باید در موضوعی 
مشــخص و آن هم با رونــد و روال مناســبی اتفاق 
بیفتد. سال 9۸ شاهد بودیم که با گرانی بنزین آشوب 
شــد. دولت باید با تدبیر خود از تکرار این اشتباهات 
جلوگیری کند. این فعال سیاســی اصول گرا اظهار 
کرد: دولت برای ســال 1۴01 بودجه را با دید تحریم 
بسته است ولی از آن طرف کسی دلش نمی خواهد 
ما در شــرایطی قرار بگیریم که اجنــاس را با قیمت 
باالتر بخریم یا در واردات آن اجناس تحریم باشــیم 
و نتوانیم به برخی تقاضاهای بازار جواب دهیم مثال 
برای بیماری های خاص نیاز به واردات دارو باشد ؛اما 

نتوانیم وارد کنیم.وی ادامه داد: عقل سالم دنبال آن 
است که بتواند شرایط را مناسب کند ولی جای تاسف 
است که در گذشته ما آنچه را داشتیم از دست دادیم و 
از آن طرف نیز چیزی حاصل نشد. کشورهای برجامی 
هم اکنون فقط می خواهند از ایران امتیاز بگیرند؛ ولی 
نمی خواهند امتیاز بدهند. در واقع هم اکنون وضعیت 
توافق برد-برد وجود ندارد. وی افزود: دولت با همه 
این شرایط دنبال آن اســت که از کشورهای برجامی 
امتیاز بگیرد تا ایــران بتواند مانند همه کشــورها به 

بازارهای جهانی دسترسی داشته باشد. 

فعال اصول گرا: 

دولت بودجه سال 1401 را با دید تحریم بسته است

وقتی سفیر کره جنوبی توجیه می کند
سفیر کره جنوبی در ایران بعد از آنکه دو سال است موضوع بدهی سئول به تهران،  سوال بسیاری از رسانه ها شده با خبرگزاری کار ایران گفت وگو کرده و عملکرد کشور 
متبوعش را به تحریم های ایران ربط داده است.او در پاسخ به سوال ایلنا درباره چرایی نادیده گرفته شدن رابطه قدیمی ایران و کره و تبعیت این کشور از سیاست های 
ترامپ گفته است: »روابط کره و ایران طی ۶0 سال گذشته صمیمانه و دوستانه بوده ؛ اما متاسفانه در دوران سه سال و نیم دولت ترامپ اختالفات زیادی پدید آمد. البته 
در رابطه میان کره و ایران در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم. کره معتقد است خروج یک طرفه آمریکا از برجام کار درستی نبوده و یک اشتباه بود  اما ما از سیاست های 
آمریکا پیروی نکردیم بلکه فقط به خاطر اینکه سیاست تحریم آمریکا علیه ایران خیلی قوی و محکم بود، شرکت های کره ای هم مجبور شدند آن را رعایت کنند. در 
این مسئله کل کشورهای دنیا یکی هستند و نمی توانیم بگوییم که فقط کره جنوبی از سیاست های آمریکا پیروی کرده است. فقط تفاوت در این است که متاسفانه در 
زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، بیشترین طلب خارجی ایران از کره و در بانک های کره ای بود، به همین علت این اتفاق رقم خورد اما وقتی از دور به این قضیه نگاه 
کنیم، کشورهای دیگر مانند کره هم تجارت دوجانبه شان با ایران خیلی کمتر از قبل شد«.وی گفته است: »فقط چند شرکت چینی که با آمریکا معامله ندارند و در آن 

بازار حضور ندارند، با ایران کار می کنند و برخی از آنها هم دیگر نمی توانند با ایران کار کنند، کشورهای دیگری هم مانند کره بازار ایران را از دست داده اند«. 
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مدیر سد زاینده رود:

۸7درصد از ظرفیت سد زاینده  رود خالی است
مدیر سد زاینده رود با بیان اینکه ذخیره این ســد به ۱۶۲ میلیون مترمکعب رسیده است، گفت: 
هم اکنون ۸۷ درصد از ظرفیت سد زاینده رود خالی است.سید مجتبی موسوی نائینی اظهار کرد: 
از ابتدای سال آبی )مهرماه( تاکنون ورودی به این سد حدود ۵۸ میلیون مترمکعب و خروجی 
از آن ۱۲۲ میلیون مترمکعب بوده است.وی با اشــاره به اینکه هم اکنون ۱۳ درصد از ظرفیت سد 
پرشدگی دارد، گفت: به تازگی ورودی به ســد هفت مترمکعب بر ثانیه و خروجی از آن ۱۲ و نیم 
مترمکعب بر ثانیــه بود که در پی بارش ها حجم آب ورودی به ســد بــه ۱۲.۴ مترمکعب بر ثانیه 
افزایش یافت.مدیر ســد زاینده رود گفت: ذخیره ســد مخزنی زاینده رود سال گذشته در چنین 
روزی ۱۷۸ میلیون مترمکعب و در بلندمدت )۵۱ ســاله( ۵۹۹ میلیون مترمکعب بوده است که 
ذخیره کنونی آن در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۹ درصد و نسبت به بلند مدت ۷۳ درصد 
کاهش نشان می دهد.موسوی نائینی با اشاره به آخرین وضعیت بارش ها در کوهرنگ سرشاخه 
اصلی حوضه آبریز زاینده رود، گفت: مجموع بارندگی در کوهرنگ از ابتدای سال آبی تاکنون ۲۶۰ 
میلیمتر ثبت شده در حالی که بارش ها در این منطقه در مدت مشابه سال گذشته ۳۷۷ میلیمتر 
و در بلندمدت ۳۸۹ میلیمتر بوده است.وی گفت: طبق این آمار، بارش های امسال تاکنون نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۳۳ درصد کاهش یافته است.
 

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:

 تا زمانی که عرضه خودرو افزایش نیابد، بازار خودرو
 به تعادل نمی رسد

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان گفت: طی چند ماه گذشته نوساناتی در بازار خودرو 
اتفاق افتاده است. در آغاز مصوبه افزایش نرخ ها باعث گرانی خودرو شد. پس از آن رییس جمهور 
دستور منتفی شدن افزایش را داد که کاهش چندانی اتفاق نیفتاد و اکنون هم افزایش ۱۸ درصدی 
به تصویب رسیده که در قیمت ها تاثیر گذار بوده است.حمید رضا قندی در ارتباط با مخالفت عده ای 
از مسئوالن با افزایش نرخ و اظهاراتی مبنی بر اســتیضاح وزیر صمت گفت: به تایید رسیدن این 
مصوبه توسط دادستان کل کشور، نشان دهنده رسمی و قانونی بودن افزایش نرخ خودرو است 
و به نظر نمی رسد استیضاحی هم انجام گیرد. از طرفی نرخ پایین هم بازار را به هم می ریزد و در 
زمان هایی، چنین افزایش هایی ضروری اســت.رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
گفت:، اما آنچه اکنون الزمه سامان بخشی بازار خودرو است، کاهش فاصله نرخ خودرو از کارخانه 
تا بازار است. به گونه ای که نرخ کارخانه به بازار نزدیک شــده تا جلوی رانت ها گرفته شود. ضمن 
آنکه تا زمانی که عرضه خودرو افزایش نیابد، هر انتظاری برای بهبود شرایط این بازار بیهوده است.

 

رونق اقتصادی با راه اندازی سردخانه محصوالت کشاورزی
بخش اول هوشمند ترین سردخانه محصوالت کشاورزی استان درفریدن به بهره برداری رسید.سرمایه 
گذار این طرح درآیین افتتاح بخش اول این سردخانه گفت: ساخت بخش اول سردخانه فرودین 
سال ۱۳۹۸ با زیر بنای ۴۵۰۰ مترمربع آغاز شد ودرمدت ۳۲ ماه به بهره برداری رسید.امیر مباشری 
افزود: ظرفیت بخش اول سردخانه با ۱۲ غرفه ۷ هزارتن و برای آن بیش از ۴۵۰ میلیاردریال هزینه 
شده است.وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از کار بخش دوم ازجمله خرید تجهزات انجام شده ، گفت: در 
صورت افتتاخ بخش دوم این سردخانه ظرفیت آن به ۸ هزارتن افزایش می یابد.مباشری درخصوص 
سیستم سردخانه گفت: سیستمی که برای سردخانه نصب شده به روز ترین سیستم استان است که 
به کمک آن می توان دما را از راه دور کنترل کرد. مدیر جهادکشاورزی فریدن نیز گفت: ساالنه حدود 
۴۵۰ هزار تن انواع محصول در بخش کشاورزی فریدن تولید می شود که ۵۰ درصد آن سیب زمینی و 

پیاز و نیاز مند سردخانه و انبار فنی مناسب برای نگهداری هستند.

بررسی بودجه 1401 در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان؛

افزایش مالیاتی استان در بودجه سال آینده

سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان شامگاه 
دوشنبه در نشست مجمع نمایندگان مجلس استان اصفهان به بررسی 
بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و اظهار داشــت: نقطه قوت الیحه بودجه ســال 
آینده، رشد اقتصادی ۸ درصدی به شمار می آید که عالوه بر آن تاسیس 
۳۱ »صندوق پیشــرفت و عدالت ایران« در الیحه پیش بینی شده که 
اختیار حدود ۲ هزار میلیارد تومان در قالب این صندوق به استان واگذار 

می شود. 
محمدرضا قاسمی ادامه داد: این اقدام از اهمیت زیادی برخوردار است 
زیرا تاکنون بخش زیادی از این اعتبارات مستلزم پیگیری های جداگانه 
از مرکز بود؛ اما با پیش بینی ایجاد این صندوق، تمرکززدایی به صورت 
اجرایی درآمده و اعتبــارات صندوق در اختیار شــورای برنامه ریزی و 

توسعه استان قرار می گیرد. 
سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان، کاهش 
حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کســری بودجه را بسیار امیدوار کننده 
دانســت و افزود: بر این اســاس می توان گفت بودجه سال ۱۴۰۱ در 

مقایسه با سال جاری به صورت انقباضی بسته شده است.

مزیت افزایش سن بازنشستگی
وی در خصوص افزایش ســن بازنشستگی و مزایای آن گفت: با این 
تدبیر فرصتی در اختیار صندوق های بازنشســتگی قرار می گیرد تا به 
تقویت منابع خود برای پرداخت حقوق بازنشســتگان بپردازند، زیرا 
کمک دولت تنها در سال جاری به این صندوق ها حدود ۹۰ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
قاسمی با اشــاره به حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: در سبد مصرفی 
خانوار حــدود ۴۰۰ قلم کاال وجــود دارد که از این تعــداد ۱۵ قلم غیر 
ضروری مشــمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می شــد، اما با 
وجود اختصاص این ارز به کاالهای مزبور نرخ رشــد قیمت این اقالم 
در مقایسه با ســایر اقالمی که ارز ترجیحی دریافت نمی کنند، بیشتر 
بوده اســت بنابراین اختصاص ارز ترجیحی به جز ایجاد رانت و هدر 
رفت حدود ۳۰ میلیارد دالر از منابع محدود ارزی کشــور تاثیر دیگری 

نداشته است.
وی ادامه داد: از این رو داده های آماری، نشــانگر عــدم توانایی ارز 

ترجیحی در مهار قیمت این اقالم از سبد مصرفی خانوار است.

اولویت جهش مسکن به هسته مرکزی
سرپرست ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان با اشاره به جهش 
مســکن و اولویت واگذاری زمین در بافت های فرسوده گفت: اولویت 
قائل شدن به هســته مرکزی شــهر از ضرورت های بازآفرینی شهری 
اســت که برای تحقق این مهم تمهیدات الزم در الیحه پیش بینی شده 
تا واگذاری زمین با توجه به احیای بافت های فرسوده صورت گیرد.وی 
معتقد است که با این روش گسترش وسعت شهرها و درنتیجه افزایش 
حاشیه نشینی نیز مهار می شود.قاســمی در خصوص منابع و مصارف 
الیحه و ویژگی های بودجه اســتانی گفت: منابع بودجه عمومی دولت 
در مقایسه با بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته که با در نظر گرفتن 
نرخ تورم می توان گفت این میزان نسبت به بودجه سال جاری کاهش 
داشته است. از سوی دیگر واگذاری دارایی های مالی یعنی فروش اوراق 
منتشره دولت نیز نسبت به امســال ۳۴ درصد کاهش می یابد و بر این 

اساس از اتکای دولت به این اوراق کاسته می شود.

مهار عطش پولی با محدود کردن حقوق کارمندان
وی افزود: همچنین واگذاری ســهام شــرکت های دولتی با توجه به 
مشــکالت تامین مالی این اوراق از طریق بازار بورس نســبت به میزان 
پیش بینی شده در ســال جاری ۷۲ درصد کمتر شده است.سرپرست 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان با بیان اینکه مصارف بودجه 
حدود ۱۰ درصد اضافه شده، خاطر نشان کرد: بودجه عمرانی نیز ۴۲ درصد 
افزایش داشته و علت محدود شدن افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت 
به ســال جاری به پیامدهای تورمی این اقدام که در علم اقتصاد به آن 
»مارپیچ دستمزد-تورم« گفته می شود، اشاره دارد، زیرا بدون مهار آنچه 
»عطش پولی« نامیده می شــود، نمی توان انتظار کاهش فشار تورم را 
داشت. وی همچنین در خصوص مهم ترین ویژگی های بودجه استان در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: جمع مالیات پیش بینی شده سال آتی استان 
حدود ۸۵ درصد افزایش نشان می دهد؛ اما بخش اعظم این افزایش 
از محل ارزش افزوده و پایه هــای جدید مالیاتی نظیر خودروهای گران 
قیمت و خانه های لوکس تامین می شود که این امر به معنای فشار کمتر 
بر مؤدیان فعلی مالیاتی استان است. قاسمی از میزان مصارف استانی 
در بودجه گفت: در بخش مصارف استانی هم یک میلیارد و ۸۷۲ تومان 
صرف تملک دارایی های ســرمایه ای یعنی پروژه های عمرانی استان و 
یک میلیارد و ۲۷۲ تومان، مصروف پرداخت حقوق و هزینه های جاری 
دستگاه های استانی می شود که بر این اساس اعتبارات تملک استانی ۳ 

درصد و اعتبارات جاری استان ۱۲ درصد افزایش یافته است.

خبر روز

کاهش قیمت مصوب گوشت مرغ در اصفهان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: قیمت مصوب گوشت مرغ در 
این منطقه از ۳۱ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرده است.حسین ایراندوست اظهار 
داشت: ۳۱ هزار تومان باالترین قیمت مصوب محسوب می شود که در حال حاضر کاهش پیدا کرده 
است.وی گفت: وضعیت جوجه ریزی از آبان امسال در کل کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرد و در 
استان اصفهان هم نسبت به ماه پیش از آن از ۶.۵ میلیون به ۸.۳ رسید.معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: جوجه ریزی در این استان همچنان رو به افزایش است 
و در حال حاضر با فراوانی عرضه مواجه هستیم.به گفته وی، به طور طبیعی هنگامی که عرضه از تقاضا 
پیشی می گیرد، قیمت ها تعدیل پیدا خواهد کرد.ستاد تنظیم بازار با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا 
از کارگروه مرغ استان اصفهان خواست که بررسی مجددی در زمینه قیمت مرغ  انجام شود.ایراندوست 
گفت: جلسه کارگروه مرغ روز دوشنبه با حضور اعضای اتحادیه مرغداران گوشتی، انجمن کشتارگاه ها و 
اتحادیه گوشت سفید استان برگزار شد و مقرر شد که تعدیل قیمتی در این زمینه انجام شود.وی ادامه 
داد: با توجه به اینکه جوجه هایی که وارد کشور و استان شده با تعدیل قیمت مواجه شده است، امکان 

کاهش قیمت گوشت مرغ پس از انجام کار های کارشناسی در این زمینه مشخص شد.
 

تمدید مجدد مهلت ثبت نام مسکن ملی تا 1۵ دی ماه
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص استقبال اهالی 
استان اصفهان از طرح نهضت ملی مســکن گفت: بنا بر تازه ترین آمار حدود ۱۹۰ هزار نفر متقاضی 
بهره مندی از مزایای این طرح بوده و اقدام به نام نویســی کرده اند. امیر زاغیان اظهار کرد: ثبت نام 
نهضت ملی مسکن از ۲۸ مهرماه آغاز شد و در ابتدا مقرر بود تا ثبت نام طی یک ماه انجام شود که با 
توجه به ادامه تقاضا برای این طرح تا کنون طی دو نوبت تمدید شده است.زاغیان گفت: بنا بر اعالم 
وزارت راه و شهرسازی ثبت نام در این طرح برای سومین مرتبه و آخرین بار تمدید شد و تا ۱۵ دی ماه 
۱۴۰۰ ادامه دارد. همچنین برای سایر شهر هایی که به مرور به سامانه اضافه شدند، ۲ ماه مهلت ثبت 
نام داده می شود. به این نحو که این مهلت ۲ ماهه برای هر شهر از زمان قرار گرفتن در سامانه است.

اصفهان؛میزبان نمایشگاه جامع کشاورزی در اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: بیســتمین نمایشگاه جامع 
کشــاورزی در اصفهان برگزار خواهد شــد.علیرضا مرتضوی اظهار کرد: بیستمین نمایشگاه جامع 
کشــاورزی اصفهان از تاریخ نهم تا دوازدهم دی ماه برگزار خواهد شد.وی گفت: از آنجایی که این 
نمایشــگاه بین المللی جامع کشاورزی اســت شــامل آبیاری، صنایع، زراعت، باغبانی، صنایع و 
مکانیزاســیون می شــود.وی با بیان اینکه رویکرد علمی تجاری را در برگزاری نمایشگاه در پیش 
گرفتیم، گفت: امسال تالش کردیم در کنار نمایشگاه برنامه های آموزشی و جمعی با کمک دانشگاه 
صنعتی و دانشگاه آزاد برگزار کنیم. در این برنامه ها،باید راهکارهای علمی برای باال بردن بهره وری 

و مدیریت مصرف آب و تغییر الگوی کشت با توجه به محدودیت منابع آبی بیان شود.

 محکومیت دو میلیارد ریالی انباردار لوازم خودروی تقلبی
 در اصفهان

محکومیت بیش از دو میلیارد ریالی برای انباردار لوازم خودروی تقلبی در اصفهان صادر شد. مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: ماموران سازمان صنعت، معدن و تجارت محموله ای از انواع 
قطعات و لوازم خودروی تقلبی را در یکی از انبار های شهر اصفهان کشف و پرونده متهم را به شعبه 
پنجم بدوی ارسال کردند. منصور انصاری اظهار کرد: پس از رســیدگی به این پرونده در این شعبه 

و احراز تخلف انتسابی، متهم  به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

کافه اقتصاد

برپایی نمایشگاهی برای مدیران و فعاالن کسب وکار در اصفهانبا مسئولان
دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان با محوریت چاپ و بسته بندی، تبلیغات، برندینگ، رسانه، مشاوره توسعه و بهبود کسب و کار برپا می شود.نمایشگاه مدیران و 
فعاالن کسب وکار که تا چهارم دی ماه و به مدت چهار روز برپا خواهد بود، میزبان شرکت های فعال در حوزه های تخصصی چاپ و بسته بندی، کانون های آگهی و تبلیغات، مراکز 
تخصصی مشاوره مدیریت کسب وکار، دانشگاه ها و مراکز آموزشی مرتبط با حوزه مدیریت کسب وکار، انجمن ها و تشکل های مرتبط با مدیریت کسب وکار، مراکز تخصصی در 
حوزه دیجیتال مارکتینگ، شرکت های فعال در حوزه بیمه )نمایندگی و کارگزاری بیمه(، شرکت های دانش بنیان، شرکت های خالق و فناور و سازمان ها و دستگاه های دولتی 
مرتبط با راه اندازی و توسعه کسب وکار است.بیشترین سهم مشارکت در دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان متعلق به مجموعه های مرتبط با صنعت چاپ، بسته بندی 
و تبلیغات است؛ همچنین تامین کنندگان دستگاه و قطعات مرتبط با صنعت چاپ نیز برای نخستین بار در چنین نمایشگاهی حضور پیدا کرده اند.مدیران کسب وکار های 
صنعتی، صنفی، تجاری و تعاونی، دانشجویان رشته های بازرگانی، تبلیغات، بیمه، تجارت الکترونیکی و...، مدیران شرکت های دولتی مرتبط، مدیران انجمن ها و تشکل ها و 

عالقه مندان به راه اندازی یا توسعه و بهبود کسب وکار از جمله مخاطبان اصلی دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان به شمار می روند. 

نماینده مردم اصفهان:

صنعت گردشگری اصفهان 
رو به افول است

نماینده مردم اصفهــان در مجلس گفت: یکی 
از معضالت خشــکی زاینده رود زمین خوردن 
صنعــت توریســم در اصفهان اســت.عباس 
مقتدایی اظهار کرد: مجمع نمایندگان اســتان 
اصفهان، جلسه ای برای بررسی جذب بودجه 
در راســتای تامین  باالترین حد منافع استان 
اصفهان برگزار کرد و ســرخط ها، سرفصل ها، 
ردیف های بودجه اصفهان مورد بررســی قرار 
گرفــت.وی در ارتباط با درنظر گرفته نشــدن 
بودجه برای احیای زاینــده رود گفت: مطابق 
بررسی های کارشناســی، ۱۸ معضل پیرامون 
زاینده رود به جز بحث آب شــرب و کشاورزی 
داریم که کاهش درآمد، زمین خوردن صنعت 
توریسم، آلودگی هوا، مشکالت حاشیه نشینی، 
فرونشســت زمین و رخ دادن مباحث امنیتی 
فقط چند مورد از این معضالت است.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
نقشه سیاسی و اداری استان اصفهان با نقشه 
جغرافیایی منطبق نیست و مشکل اینجاست 
که موضوعات مربــوط بــه آب را نمی توان بر 
اساس نقشه سیاســی و اداری مدیریت کرد.

وی گفت: بازگشایی زاینده رود در بخش زیست 
محیطی هم قانونی و هم امکان پذیر اســت و 
برای جلوگیری از مشکالت بعدی باید حتما در 
دستور کار باشد.مقتدایی با اشاره به اینکه  افراط 
و تفریط در بررســی بودجه مضر است، گفت: 
توجه افکار عمومی نسبت به ردیف های بودجه 
و رقابت های بین استانی، فرصتی مغتنم برای 
پیگیری موارد جا مانده در الیحه بودجه است؛ 
اما باید مســتند و به دور از ســوءگیری منفی 
باشد.وی با اشاره به اینکه وحدت نظر نمایندگان 
و مسئوالن در پیگیری مسائل اصفهان ضروری 
است، گفت: نمایندگان می توانند، پیشنهادهایی 
به صورت فــردی و گروهی تنظیــم و به امضا 
برسانند و پیشنهادات خودشان را به کمیسیون 
های تخصصی مربوطه ارائه کنند.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی ممانعت از 
باز شدن پلمب سوخت مازوت نیروگاه ها را از 
موارد مهم مورد پیگیــری نمایندگان اصفهان 

دانست .

در پی بارندگی های روزهای گذشــته، ۹۶ مورد حادثه 
فاضالب در سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای 
استان اصفهان ثبت شد. مدیر مرکز ارتباط با مشتریان 
سامانه ۱۲۲ گفت: در تاریخ ۲۸ آذرماه، ۷۹ مورد پس 
زدگی ســیفون فاضالب و ۱۷ مــورد گرفتگی منهول 
در شــهر های اصفهان، شاهین شــهر، خمینی شهر، 
فالورجان و فوالدشهر به وقوع پیوست.عباس عباسی 
خاک اظهار کرد: پس از ثبت وقوع حوادث مربوط به 
شبکه فاضالب در سامانه ۱۲۲، بالفاصله در کوتاه ترین 
زمان ممکن از ســوی شــرکت آبفا به ایــن حوادث 

رســیدگی شــد.وی با بیان اینکه متولی ایجاد شبکه 
جمع آوری روان آب ها، شــهرداری ها هستند، گفت: 
شهرداری ها باید در محالت و خیابان های مختلف شهر 
نسبت به ایجاد شــبکه جمع آوری آب های سطحی و 
روان آب ها و حفر چاه های جذبی اقدام کنند. این کار 
عالوه بر پیشگیری از آب گرفتگی معابر موجب تقویت 
ســفره های آب زیرزمینی نیز می شود.عباسی خاک 
با بیان اینکه شــرکت های آبفا مســئولیت واگذاری 
انشــعاب فاضالب به اماکن کم تر از تــراز منفی ۶۰ را 
ندارند، گفت: مشترکین تراز منفی ۶۰ نیز باید به منظور 
پیشگیری از پس زدگی فاضالب هنگام بارندگی نسبت 
به نصب شیر یک طرفه فاضالب و اطمینان از عملکرد 
آن اقدام کنند.مدیر مرکز ارتباط با مشــتریان سامانه 
۱۲۲  گفت: بیشــتر حوادث اخیر مربوط به مکان های 
زیر تراز منفی ۶۰ و یا انشــعاب های بسیار قدیمی و یا 

غیرمجاز بوده اســت.وی درباره پس زدگی فاضالب 
در خیابان ها و واحد های مســکونی پایین تر از سطح 
معابر گفت: چون شــبکه فاضالب شهری فقط برای 
جمع آوری فاضالب منازل مسکونی، واحد های تجاری 
و خدماتی طراحی شده، ورود روان آب ها به این شبکه 
موجب انسداد لوله ها و در نتیجه پس زدگی فاضالب 
می شود.عباسی خاک از شــهروندان درخواست کرد 
هنگام بارندگی از برداشتن دریچه چدنی منهول های 
فاضالب و هدایت آب بــاران به داخل آن ها خودداری 
کنند.وی یکی دیگر از دالیل انسداد شبکه جمع آوری 
فاضالب را نفوذ ریشه درختان به لوله های جمع آوری 
فاضالب دانســت و گفت: مردم و شهرداری ها باید از 
کاشت گیاهان آب دوست در نزدیکی خطوط انتقال آب 
و فاضالب که ریشه آن ها موجب تخریب شبکه های 

آب و فاضالب می شود، خود داری کنند.

ثبت ۹6 حادثه در شبکه فاضالب استان اصفهان

معرفی برترین های 
 رویداد تخصصی
 فرش آپ کشور

مرحله نهایی داوری و اختتامیه اولین 
دوره رویداد تخصصی فرش آپ کشور، 
در دانشگاه آزاد کاشان برگزار شد.در این 
رویداد از ۲۲ ایده خالقانه در زمینه جذب 
ایده های برتر برای شکوفایی طرح های 
نوآورانه کســب و کار و حل چالش ها و 
مشکالت صنعت فرش ماشینی، ۹ ایده 

به مرحله داوری نهایی راه یافت.

عکس روز
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فرش بختیاری، عمده ترین صنایع دستی اســتان چهارمحال و بختیاری 
است.قالی از وسایل لوکس زندگی عشایر محســوب می شود و نشانگر 
منزلت و تفاخر آنهاست.اما نکته جالبی که در اغلب طرح ها و نقش های به 
کار رفته در فرش بختیاری و سایر دست بافته های آنان به چشم می خورد 
این است که این طرح و نقش ها کامال ذهنی بوده و در بافت آنها از هیچ نقشه 
استفاده نشــده اســت. البته این قالی بافی بدون طرح و نقشه در گذشته 
بیشتر به چشم می خورده است.رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری، گفت: فرش بختیاری در سال ۱۳۹۶ ثبت 
جهانی شد بنابراین در تمامی دنیا شناخته شده و در کشورهایی مانند آمریکا، 
آلمان، ژاپن، چین، کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس و... استقبال 
خوبی از فرش بختیاری صورت گرفته و دارای مشتری است.علیرضا جیالن 
درخصوص ویژگی های فرش دســتباف چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: 
در اســتان ۱۰۰ هزار بافنده فرش وجود دارد و جزو استان هایی است که از 
نظر تعداد بافندگان فرش از جایگاه مناسبی برخوردار است همچنین اکثر 
بافندگان موجود در استان بانوان هستند درصورتی که در بسیاری از مناطق 
ایران، مردان نیز به بافندگی فرش مشــغول هســتند.رییس اداره فرش 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، افزود: در استان 
چهار ســبک بافت وجود دارد اولین نوع، ســبک بختیاری است که شامل 
نقشه های چالشتری هستند که در شهرکرد و مناطق مختلف بافته می شوند 
و ویژگی های خاصی دارند، دومین نوع نیز سبک یلمه است که در شهرستان 

بروجن بافته می شود و دارای مواد و مصالح گوناگونی است.
وی ادامه داد: سومین ســبک قالی بافی موجود در چهارمحال و بختیاری 
گبه بافی است که معموال در شهرســتان اردل بافته می شود آخرین سبک 
موجود نیز سبک سفارشی است که در شهرســتان لردگان بافته شده و در 
آن به سبک های نایین، قشــقایی، ذهنی بافی، ابریشم بافی و... پرداخته 
شده است. البته سبک های بیان شده در قسمت های مختلف استان بافته 
می شوند و شهرستان های بیان شده درحقیقت مراکز بافت سبک موردنظر به 
شمار می روند.جیالن عنوان کرد: سبک بافت قالی که چهارمحال و بختیاری 
با این سبک شناخته شده اســت و در بازارهای داخلی و جهانی مشتری و 
طرفداران ویژه ای دارد، سبک بختیاری است که به دلیل اینکه تمرکز بافت 

این نوع در چالشتر قرار دارد، دارای نقشه ها و ابعاد چالشتری است.
رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، 
اضافه کرد: فرش بختیاری در سال ۱۳۹۶ ثبت جهانی شد بنابراین در تمامی 
دنیا شناخته شده و در کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، ژاپن، چین، کشورهای 
اروپایی و حاشیه خلیج فارس و... استقبال خوبی از فرش بختیاری صورت 
گرفته است و دارای مشتری است. همچنین فرش یلمه به ثبت ملی رسیده 

و باید تالش الزم برای ثبت جهانی این سبک از بافت فرش نیز صورت گیرد که 
نیازمند انجام برخی فعالیت هاست که درحال پیگیری هستند.

وی یادآور شد: درصورتی که ســاالنه نیمی از تعداد بافندگان فرش موجود 
در چهارمحال و بختیاری مشــغول به کار باشــند و اگر هــر بافنده در طول 
سال حدود ۴ متر مربع بافت فرش انجام دهد، به بافت ۲۰۰ هزار متر مربع 
فرش منتهی می شود.جیالن تصریح کرد: در بافت فرش های چهارمحال 
و بختیاری مواد جوهری و شــیمیایی مصرف نمی شود بلکه از رنگ زاهای 
طبیعی، پشم گوســفند و نخ پنبه استفاده می شــود، درحقیقت برای بدن 
انسان مفید است و دارای مضرات مواد شیمیایی نیست و به دلیل داشتن 
این ویژگی بارز دارای خریداران خاصی است .همچنین فرش های دستباف 
موجود در استان مانند فرش بختیاری به دلیل داشتن تراکم در بافت و نوع 
بافت آن ها دارای اســتحکام باالیی هستند و بیشــتر از ۵۰ تا ۶۰ سال عمر 

آن هاست و می توان از آن ها به عنوان یک زیرانداز هنرمندانه استفاده کرد.
رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، با 
بیان اینکه برخی فرش های دستباف تنها جنبه صادراتی دارند و در بازارهای 
خارجی خریدار دارند،گفت: فرش های دستباف استان به دلیل استحکام 
باالیی که دارا هســتند و به کار رفتن مواد و مصالح طبیعــی در بافت آن ها 
همچنین دارا بودن رنگ و نقش های متنوع و زیبا در بازار داخلی ایران نیز 

دارای طرفداران و خریداران بسیاری هستند.وی افزود: فرش بختیاری به 
دلیل مواد و مصالحی که در بافت آن استفاده می شود و همچنین با توجه 
به مدت زمان بافت آن ها نسبت به سایر فرش های موجود در کشور دارای 
قیمت پایینی اســت درصورتی که این فرش ارزش و کیفیت باالیی دارد و 
این موضوع نیز یکی دیگر از دالیل اســتقبال باال از خرید این نوع فرش در 
بازار داخلی کشور است.جیالن ادامه داد: حدود شش تا هفت سال گذشته 
و پیش از اینکه تحریم فرش به صورت جدی اعمال شود، حدود ۸۰ درصد 
از تولیدات فرش چهارمحال و بختیاری دارای قابلیت صادرات بود البته این 
میزان صادرات در عمل صورت نمی گرفت؛ اما این قابلیت وجود داشــت و 
این موضوع نیز به دلیل ویژگی های منحصربفرد فرش های دستباف استان 
بود البته آمار صادرات نیز در این سال ها آمار مناسبی بود؛ اما به دلیل اینکه 
صادرات از گمرکات داخلی استان انجام نمی شد و توسط برخی تاجران خارج 

از استان صورت می گرفت، آمار دقیقی از میزان صادرات در دست نیست.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین نکته ای که از اهمیت باالیی برخوردار است و الزم 
است به آن دقت شود تهیه نقشه مناسب و مواد و مصالح با کیفیت است زیرا 
درحال حاضر نیز با وجود مصالح طبیعی با کیفیت باال اما مصالح غیرطبیعی 
نیز از سایر استان ها به بازار وارد شــده که دارای کیفیت مطلوبی نیستند و 

بافندگان باید به این موضوع توجه داشته باشند.

نانوایان چهارمحال و بختیاری ۸0 میلیون تومان تسهیالت 
دریافت می کنند

سرپرست غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری، در سفر به شهرستان فارسان از پرداخت 
تسهیالت ۸۰ ملیون تومانی به نانوایان خبر داد.نعمت ا... تقی زاده گفت: این مبلغ جهت بازسازی و 
بهسازی نانوایی ها پرداخت می شود.تقی زاده افزود: تسهیالت ۸۰ میلیون تومانی نانوایان با کارمزد 
۱۵ درصد در اختیار آن ها قرار می گیرد.وی تصریح کرد: به منظور صرفه جویی در هزینه ها، افزایش 
سرعت در فرآیند خرید و ارائه خدمت به نانوایان و سایر مصارف، شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام 
به تجمیع و یکپارچه سازی سامانه خرید و فروش آرد کرده است و هرگونه توزیع آرد باید در قالب 
این سامانه انجام گیرد تا از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری شــود.وی با بیان اینکه هیچ گونه 
آردی بدون رصد در سامانه امکان توزیع ندارد؛ هدف از یکپارچه سازی سامانه آرد را، نظارت و کنترل 
شفاف تر، رفع عیوب و نقاط ضعف سامانه های قبلی اعالم و تاکید کرد: با یکپارچه شدن فروش و 

خرید آرد از بروز مشکالت احتمالی در این زنجیره جلوگیری خواهد شد.
 

کشف محموله قاچاق آرد دولتی در شهرستان کیار
رییس اداره صمت شهرستان کیار از کشف دومین محموله قاچاق آرد دولتی در شهرستان کیار خبر 
داد.مهدی رنجبر گفت: در راســتای طرح مبارزه با قاچاق چیان آرد، ایــن محموله یک و نیم تنی، 
با همکاری اداره صمت و نیروی انتظامی از یک دســتگاه خودرو نیسان کشف و ضبط شد.بیستم 
آذرماه بود که ماموران کالنتری شهرستان کیار حین گشت زنی یک دستگاه خودرو نیسان را توقیف 
و محموله دو تنی آرد قاچاق را کشــف و ضبط کردند.در این راستا آرد کشــف شده به چرخه تولید 
شهرستان بازگشت و فرد خاطی با تشــکیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شد.
 

تجهیز ۵7 درصد از اراضی کشاورزی بام ایران به آبیاری نوین
 رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۱۱۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
در استان وجود دارد که ۵۷ درصد این اراضی به آبیاری نوین مجهز شــده اند.عطاءا... ابراهیمی با 
اشاره به برخورداری ۶۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به آبیاری نوین 
افزود: از این میزان ۴۷ هزار هکتار آبیاری بارانی، ۲۰ هزار هکتار قطره ای و ۵۰۰ هکتار آبیاری کم فشار 
هستند.ابراهیمی اضافه کرد: ۵۰ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان همچنان از روش غرق آبی آبیاری 
می شود.وی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون به منظور تجهیز کردن اراضی کشاورزی بیش از 
۳۵ میلیارد تومان تسهیالت به کشاورزان استان پرداخت شده است. ابراهیمی تصریح کرد: هدف 
از تجهیز اراضی کشاورزی به آبیاری نوین صرفه جویی در مصرف آب است و بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ 
هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری نیز به آبیاری نوین تجهیز شده اند. وی ادامه داد: شهرستان 
بروجن با اجرای این طرح در بیش از ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی رتبه نخست را در استان دارد.

 

احتمال آب گرفتگی معابر در چهارمحال و بختیاری
ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری، از احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن رودخانه 
در اســتان خبر داد.سرپرســت مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه 
بارشی در استان ادامه دارد و احتمال آب گرفتگی معابر شهری و روستایی، کوالک و سیالبی شدن 
رودخانه ها دور از انتظار نیست.خسرو کیانی افزود: فرمانداران و شهرداران باید تمهیدات الزم را در 
این خصوص اتخاذ کنند.کیانی اضافه کرد: به شهروندان توصیه می شود از اسکان و توقف در بستر و 
حریم رودخانه ها، مسیل ها، آبراهه ها، سد ها و بند های خاکی خودداری و هنگام تردد در مناطق و 

جاده های کوهستانی خودرو های خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

بام ایرانبا مسئولان

رییس اداره فرش سازمان صمت چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

فرش بختیاری؛ نماد فرهنگ این قوم

جذب دانشجو از کشور های مختلف در دانشگاه شهرکرد
 جمعی از دانشجویان افغانستانی مشــغول به تحصیل در دانشگاه شــهرکرد، با سرپرست این 
دانشگاه دیدار و گفت و گو کردند.سرپرست دانشگاه شهرکرد در این دیدار، اظهار داشت: جذب و 
ورود دانشجویان خارجی به ایران نوعی تبادل فرهنگی و در راستای دیپلماسی علمی مطرح شده 
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است که زمینه هم افزایی بیشتر را فراهم می کند.یاسر 
پیرعلی افزود: تشکلی برای فعالیت دانشجویان خارجی در دانشــگاه شهرکرد ایجاد می شود.

ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی و رفاهی کشور افغانستان، بیمه، ارائه بورسیه از طرف دانشگاه به 
دانشجویان افغانستانی مشغول به تحصیل در دانشگاه شهرکرد، مسائل رفاهی و طرح مسائل و 

مشکالت از مهم ترین مباحث مطرح شده از جانب این دانشجویان در این نشست بود.
 

 برداشت 1۸0 هزار تن چغندرقند از مزارع 
چهارمحال و بختیاری

 مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۸۰ هزار تن چغندر قند از مزارع استان 
برداشت شد.محسن مهدوی افزود: امسال بیش از یک هزار و ۱۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری زیر کشت چغندر قند رفته اســت و پانترا، افسوس، آنتک و شکوفا سوپر 
ارقامی است که در این استان کاشت و برداشت می شود.مهدوی خاطرنشان کرد: عیار چغندر قند 
در چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط جوی و اقلیمی مناسب استان برای کشت این محصول، 
نسبت به استان های همجوار باالتر و باکیفیت تر است.مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان گفت: 
تمامی محصول چغندر برداشت شده برای تولید شــکر به کارخانه قند شهرکرد فرستاده می شود 
که یک سوم نیاز این کارخانه را تامین می کند.مدیر کشــاورزی کارخانه قند شهرکرد هم ظرفیت 
تولید این کارخانه در شبانه روز را یک هزار و ۵۰۰ تن بیان کرد و افزود: این کارخانه بیش از ظرفیت 
موجود در هر شبانه روز، هزار و ۷۰۰ تن شکر تولید می کند.محمد ساالری خواه گفت: کارخانه قند 
شهرکرد دو برابر نیاز استان شکر تولید می کند و جزو مهم ترین کارخانه های تولید شکر در کشور به 
شمار می رود.مصرف سرانه شکر در کشور به ازای هر نفر ۲۶ کیلوگرم برآورد شده است که با توجه 

به جمعیت چهارمحال و بختیاری، شکر مورد نیاز استان در سال ۲۶ هزار تن است.
 

 امدادگران هالل احمر، ناجی کوه نوردان گرفتار در 
کوالک شدند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: امدادگران این جمعیت پنج 
تیم آفرویدســوار از کوه نوردان و طبیعت گردان را که در تنگ زندان منطقه حفاظت شده سبزکوه 
درگیر برف و کوالک شده بودند، نجات دادند.ایرج کیانی افزود: این پنج تیم شامل ۱۴ کوهنورد و 
طبیعت گرد بودند که یک گروه هفت نفره از آن ها روز جمعه برای صعود به ارتفاعات سبزکوه رفته 

بودند و با بارش برف، در ارتفاعات گرفتار شدند.
وی اظهار داشــت: با حضور تیم دوم در منطقه و برودت هوا و کوالک هر دو تیم در منطقه گرفتار 
شدند و روز یکشنبه از طریق تماس با گروه های امداد و نجات شهرستان بروجن درخواست کمک 
می کنند، اما به دلیل مسدود بودن جاده، چهار تیم عملیات امداد و نجات شهرستان کیار به منطقه 
اعزام می شــوند.کیانی تصریح کرد: با پیاده روی پنج ســاعته گروه های هالل احمر، راهداری و 
مدیریت بحران شهرستان کیار، کوه نوردان و طبیعت گردان نجات یافتند.وی ادامه داد: از ابتدای 
بارش های اخیر تاکنون، ۷۴ نفر که گرفتار برف و کوالک شده بودند با تالش امدادگران جمعیت 
هالل احمر امداد رسانی شــدند و در این مدت ۲۶ تیم عملیات با حضور ۷۱ امدادگر و۱۷ دستگاه 
خودروی نجات، به حادثه دیدگان امدادرسانی شد که بیشترین امدادرسانی ها در شهرستان های 

کوهرنگ، اردل، کیار و لردگان بود.

خبر روز

استاندار چهارمحال و بختیاری :

وضعیت کودکان کار در 
چهارمحال و بختیاری 
مورد توجه قرار بگیرد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به آمار کودکان کار در استان، گفت: حدود 
۱۰۰ کودک کار در اســتان شناسایی شده 
، تاکنــون برای وضعیت ایــن کودکان در 
استان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چه اقدام عملیاتی انجام داده است؟ باید 

احساس مسئولیت داشته باشیم.
غالمعلی حیدری با تاکید بــر اینکه ارائه 
خدمت به مــردم بایــد در اولویت تمام 
دستگاه های اجرایی قرار بگیرد، اظهار کرد: 
بازرسی سرزده از ادارات در مرکز استان در 
برنامه قرار دارد، همچنین بازدید میدانی 

از شهرستان ها نیز انجام می شود.
حیدری تاکید کرد: بسیاری از آسیب های 
موجود در جامعه مانند مشــاغل کاذب، 
اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی و ... به خاطر 
بیکاری اســت، اگر بتوانیم شــغل پایدار 
ایجاد کنیم، قطعا این آســیب ها کاهش 
پیــدا می کند و شــاهد مهاجــرت مردم 
نیز نخواهیــم بود.اســتاندار چهارمحال 
و بختیاری با بیــان اینکه نبــود تعاون و 
همکاری مشــکالتی را در اســتان ایجاد 
کرده اســت، توضیح داد: ایجاد اشتغال 
پایدار باتوجــه به نرخ بــاالی بیکاری در 
استان حائز اهمیت است، برای استفاده 
از ظرفیــت بخش خصوصــی در کاهش 
بیکاری بایــد روحیه تعــاون و همکاری 
افزایش پیدا کند.وی در ادامه با اشاره به 
آمار کودکان کار در چهارمحال و بختیاری، 
یادآور شد: حدود ۱۰۰ کودک کار در استان 
شناسایی شده، تاکنون برای وضعیت این 
کودکان در استان اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی چه اقــدام عملیاتی انجام داده 
است؟ باید احساس مســئولیت داشته 
باشیم.اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
در پایان تاکید کرد: آسیب های اجتماعی 
باید احصا شــده و برای رفع آن ها راهکار 

عملیاتی پیشنهاد داده شود.

اخبار

 رییس سازمان نظام پزشــکی شهرستان شهرکرد 
اظهار داشت: با توجه به اینکه ســویه امیکرون وارد 
کشور شده است و به زودی در چرخش این ویروس 
استان های دیگر نیز درگیر می شوند، شرایط سختی را 
در پیش داریم و بیش از هر چیز باید از ابتالی گسترده 
به این ویروس پیشــگیری کرد.آرش روغنی افزود: 
کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی بزرگ ترین 
خطر برای چرخش و شیوع گسترده سویه امیکرون 
در استان های مختلف اســت.روغنی اضافه کرد: از 
آنجا که از یک ســو دســتورالعمل های بهداشتی در 
وضع نامطلوب و از سوی دیگر محدودیت های ناشی 
از رنگ بندی ها رنگ شده اســت، خطر جدی برای 
شیوع گسترده سویه اومیکرون احساس می شود.

وی اظهار داشــت: تزریق دوز ســوم واکسن کرونا 
از دیگــر راهکار های مهار و کاهــش ابتال به ویروس 

جهش یافته امیکرون مطرح شــده و به طور جدی 
توصیه می شــود که افراد واجد شــرایط نســبت به 
دریافت دوز سوم اقدام کنند تا در صورت ابتال به این 
ویروس از شدت آن کاسته شود.روغنی تصریح کرد: 
برخالف تصور عموم که فکر می کنند شدت درگیری 
و مرگ و میر ناشی از سویه امیکرون کمتر است، اما 
باید گفت از آنجاکه این ویروس قدرت سرایت باالیی 
دارد می تواند به افزایش آمار ابتال و به ویژه بستری ها 
منجر شود و کودکان و افراد ســنین پایین را بیشتر 
درگیر کند.وی گفت: نباید کاهــش آمار مبتالیان به 
کرونا عاملی برای برداشتن محدودیت ها و کاهش 
رعایت شیوه نامه ها در ســطح جامعه باشد.روغنی 
بیان کرد: اگر چه در هفته های اخیر شــاهد کاهش 
موارد ابتال به ویروس کرونا هستیم، اما این به معنای 
قطع چرخش و یا از بین رفتن ویروس نیست بلکه 

ویروس همچنان در چرخش اســت، اما از آنجاکه 
بسیاری از افراد واکســینه شده اند به صورت خفیف 
مبتال می شوند و بســیاری از آن ها تست نمی دهند، 
از همین رو آمار ها کاهش یافته اســت.وی افزود: 
دورهمی های خانوادگی در شــب یلــدا عاملی برای 
گسترش شــیوع کروناســت و باید از برگزاری این 
مراسم ها پرهیز کرد.روغنی اضافه کرد: در شب یلدا 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بیشتر از سایرین در خطر 
هستند و می طلبد تا با پرهیز از برگزاری دورهمی در 

حفظ سالمتی خود و اطرافیان مان بکوشیم.

عبور از سویه امیکرون با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی

معاون راهداری اداره کل راهداری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کوالک برف در گردنه چری
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: در تمامی محورهای مواصالتی بارش باران گزارش شده است، همچنین در گردنه 
چری شاهد کوالک برف هستیم.حامد ایرج پور با اشاره به اینکه در تمامی محورهای مواصالتی چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است، اظهار کرد: 
در حال حاضر در نقاط مرتفع بارش برف و در سایر محورها بارش باران داریم، در گردنه چری نیز کوالک برف گزارش شده است.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری افزود: باتوجه به کوهستانی بودن محورهای مواصالتی استان، امکان ریزش سنگ در زمان بارش وجود دارد، بنابراین می طلبد که 
رانندگان با احتیاط در محورها تردد کنند و اگر شاهد ریزش سنگ در محور بودند با شماره ۱۴۱ راهداران را مطلع کنند تا برای ریزش برداری اقدامات الزم صورت بگیرد.وی 
بیان کرد: جمع شدن آب در محورهای مواصالتی موجب انحراف خودروها می شود، بنابراین  رانندگان نیز این موارد را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اطالع 
دهند، همچنین در  زمان بارش با سرعت مطمئنه حرکت کنند. ایرج پور با بیان اینکه تمامی محورهای مواصالتی چهارمحال و بختیاری باز و تردد در آن ها روان است، 

عنوان کرد: جاده دهستان موگویی برای حفظ سالمت اهالی مسدود شده و اهالی می توانند از مسیرهای جایگزین و منتهی به استان اصفهان و لرستان تردد کنند.
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 1383 بــه رنــگ نقــره ای متالیــک به شــماره پالک

 ایران 13-739  د 76 و شــماره موتور 12483150471 
و شماره شاســی 83819801 و شناســه ملی خودرو 
IRFC831V119819801 بــه نام آقای محمد مهدی 
شریفی تهرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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ســبز- رســید پارکینگ( موتور ســیکلت به شماره 
انتظامــی 61896 ایــران 631 بــه  شــماره شناســه 
IRAHC9413CY472145 بــه نام آقــای مختار دیر با 
کدملی 1289150818 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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تکمیل واکسیناسیون تنها راه مقابله با امیکرون
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در شرایط فعلی روز های کرونایی اصفهان از نظر شیوع 
ویروس کرونا در وضعیت آبی قرار دارد و این اتفاق نتیجه تالش گسترده همکاران در دانشگاه علوم پزشکی 
و بهداشت و درمان برای واکسیناسیون همشهریان استان اصفهان بوده تا بتوانند شرایط زندگی عادی را 
داشته باشند.مرتضی حیدری در مورد لزوم تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای مقابله با سویه »امیکرون« 
در کشور،اظهار کرد: شهروندان الزم است در فرصت باقی مانده که این سویه در کشور شیوع پیدا نکرده 
حتما اقدام به تکمیل دوز دوم واکسن کرونا و تزریق دوز سوم کنند، تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای 
کلیه افراد باالی ۱۸ سال تایید شده است.وی گفت: افرادی که سه ماه از تزریق دوز دوم واکسن کرونای 
آن ها گذشته باشد می توانند برای دریافت دوز سوم واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه 
کنند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر با شناسایی سویه »امیکرون« در 
کشور بهترین و موثرترین راه برای مقابله با این ویروس تکمیل واکسیناسیون و تزریق دوز دوم و سوم 

واکسن کرونا و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.
 

اهدای 20۵0 بخاری در شب یلدا به مددجویان اصفهانی
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به توزیع وسایل گرمایشی بین خانواده های نیازمند، گفت: 
همزمان با شروع فصل زمستان، ۲ هزار و ۵۰ دستگاه بخاری گازسوز میان مددجویان با اولویت مناطق 
محروم و سردسیر استان توزیع می شود. کریم زارع با قدردانی از کمک های نقدی و غیرنقدی مردم 
نیکوکار استان، خیران و موسسات خیریه و مراکز نیکوکاری، اظهار کرد: این نهاد سال گذشته حدود 
۶۰۰ دستگاه بخاری به نیازمندان مناطق محروم و سردسیر استان اهدا کرد و امسال نیز خوشبختانه با 
هم افزایی ۵۰ درصدی خیران، دو هزار و ۵۰ دستگاه بخاری گازسوز به ارزشی بالغ بر چهار میلیارد تومان 

تهیه و در سه مدل بزرگ، متوسط و کوچک بر اساس نیاز مددجویان اهدا می شود.
 

توزیع 2000 سبد کاال ویژه خانواده زندانیان نیازمند در اصفهان
به مناسبت ایام فاطمیه و شب یلدا، ۲۰۰ ســبد کاال ویژه خانواده زندانیان نیازمند در اصفهان توزیع 
شد.دادستان عمومی و انقالب و رییس هئیت مدیره انجمن حمایت زندانیان استان، ارزش این 
ســبد ها را ۱۲ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: با هدف حمایت از خانواده هــای زندانیان نیازمند این 
تعداد ســبد کاال با کمک انجمن حمایت زندانیان اصفهان و مشــارکت خیران بین این خانواده ها 
توزیع شد.علی اصفهانی، هدف از این حرکت خداپسندانه را برطرف کردن بخشی از نیاز خانواده های 
زندانیان این استان دانست و افزود: انجمن حمایت زندانیان اصفهان برای کاستن آالم خانواده های 

زندانیان در ایام مختلف سال در قالب مستمری و سبد کاال به خانواده های نیازمند کمک می کند.
 

بدهی 143 میلیارد تومانی دانشگاه صنعتی اصفهان
معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی اصفهان در نشســت مدیران دانشگاه صنعتی اصفهان که با 
حضور سیدعلی میرمحمدی میبدی، سرپرست دانشگاه برگزار شد، بر مشکالت مالی دانشگاه اشاره 
کرد و گفت: بحران مالی بسیار سنگینی دانشــگاه صنعتی اصفهان را دربرگرفته است. مجدالدین 
نجفی اظهار کرد: حدود ۳۱ میلیارد تومان تعهدات مالی ما باید از منابع رسمی و داخلی سند می خورد 

که هنوز انجام نشده و الزم است که منابع مالی این مبالغ تا پایان سال تامین شود.
معاون اداری و مالی دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: تا پایان امســال  و با سررسید شدن سایر 
تعهدات الزام آور و غیرقابل توقف که ما به آن پای بندیم، حدود ۱۴۳ میلیارد تومان بدهی خواهیم 
داشت و این درحالی است که اگر تعهدات دولت عملیاتی شــود و جابه جایی های انجام شده در 
حوزه های پژوهشی و آموزشی به جای خود بازگردد، با این اوصاف احتماال بدهی سال بعد دانشگاه 

صنعتی اصفهان، حدود ۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.

  وعده شروع بارش ها در اصفهان، از این ماه به آن ماه در حرکت است!

بارانم آرزوست

پیش بینی ها دقیق نیستند! گاهی خبر از  پریا پارسادوست
ورود سامانه بارشی پرقدرت و آغاز بارش 
های شدید داده می شود و بعد می بینیم آسمان صاف و آفتابی است 
و حتی هوا گرم می شــود! گاهی هم می گویند هوا گرم می شود ولی 
مجبور می شویم لباس های زمستانه را بیرون بیاوریم و خودمان را از 

سرما بپوشانیم!
اواســط شــهریورماه بود که مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان از 
بارش هــای دیرهنــگام در پاییز امســال اصفهان خبــر داد و گفت: 
»بارش های پاییــز در حد کمتر از نرمال و عمدتــا مربوط به نیمه دوم 
پاییز خواهد بود. پیش بینی ها نشــان می دهد بهبود بارش ها را در 

فصول سرد و از نیمه های زمستان خواهیم داشت.«
آبان ماه بود کــه اولین بارش های پاییزی اصفهان را شــاهد بودیم و 
از قضا شدت بارش ها هم شــدید بود به طوری که در بسیاری از نقاط 
شهر، با معضل ترافیک و تجمع رواناب ها مواجه شدیم و حتی برخی 

خسارت ها را هم به دنبال داشت. 
پس از آن از بارندگی خبری نبود و در روزهای تجمع کشاورزان در بستر 
خشکیده زاینده رود نیز، چندباری با بارش های پراکنده مواجه بودیم 

اما از بارندگی های پاییزی ســال های کمی دورتر اصفهان که با به راه 
افتادن سیل در سطح شــهر هم همراه بود، خبری نشد. اصفهانی ها 
حتی نماز باران هم خواندند بلکه آســمان کمی دست و دلبازتر شده و 

رحمت خدا بازهم بر سرمان جاری شود.
در این هفته، بازهم سامانه جوی  پربارشی را بر سطح آسمان ایران و 
از جمله اصفهان داشتیم که منجر به بارش در اکثر شهرهای کشورمان 
شــد. در اصفهان اما نه بارش های قبلی و نه این بار، هیچ کدام برای 
بهبود حال ناخوش ســد و رودخانه زاینده رود افاقــه نکرد و تاثیری 
نداشــت.  البته مدیرکل هواشناســی اســتان پیش از این گفته بود 
که آخرین خروجــی مدل های پیش بینی فصلی نشــان می دهد که 

بارش های پاییزی موثر بر منابع آب با تاخیر آغاز خواهد شد.
حمیدرضا خورشــیدی همچنین اشــاره کرده بود کــه مجموع بارش 
ماه های مهــر ، آبان و آذر کمتــر از مقدار نرمال خواهــد بود به طوری 
که بیشــترین کاهش بارش کمتر از نرمال مربوط به آبان پیش بینی 
می شــود.تازه ترین پیش بینی این اســت که بارش های اصفهان از 
اواسط دی ماه آغاز می شود و از اولین روزهای زمستان هم اصفهان 
با کاهش قابل توجه دما روبه رو خواهدشــد و این افت دما هم کامال 

محسوس است .
در میان اخبار آب و هواشناســی اما همچنان پیش بینی خوشــحال 
کننده ای درباره روزهای بارانی و برفی در اصفهان در زمســتان پیش 
رو نمی بینیم. به نظر می رســد زمســتان امســال هم از برف خبری 
نیست و حتی بارش ها هم همانند زمستان گذشته چندان چشمگیر 

نخواهند بود. 
در عوض سویه آلودگی در آســمان اصفهان همچنان غالب است! در 
تابستان با پدیده باد و گرد و خاک مواجه بودیم که به طور عمده نواحی 
شرق و شمال اســتان را در برگرفته بود و خشکســالی شدید هم در 
سطح استان به ویژه در مناطق شــرقی استان افزایش یافت و همین 
موضوع سبب شد روزهای غبارآلود در اصفهان افزایش یابد. در فصول 
پاییز و زمستان هم »آلودگی« میهمان آسمان شهرمان شد و می شود. 
روزهای زیادی در پاییز ، هوا برای نفس کشــیدن کم بود. آسمان این 

شهر تیره بود و البته معمای »مازوت« هم همچنان برقرار! 
و ما اصفهانی ها در حسرت و آرزوی دیدن شهری هستیم که از اواخر 
شهریور بارش هایش شروع می شد و زمســتان که از راه می رسید، 

برف سفیدپوشش می کرد.

در میان اخبار آب و هواشناسی اما همچنان پیش 
بینی خوشحال کننده ای درباره روزهای بارانی و برفی 
در اصفهان در زمستان پیش رو نمی بینیم. به نظر می 
رسد زمستان امسال هم از برف خبری نیست و حتی 
بارش ها هم همانند زمستان گذشته چندان چشمگیر 

نخواهند بود

خبر خوان جامعه

توزیع بسته های 
معیشتی میوه شب 
یلدا در محله حصه 

اصفهان 
بسته های معیشتی میوه شب یلدا 
از ســوی خیریه امام محمد باقر 
)ع( تهیه و در میــان مردم منطقه 
حصه اصفهان توزیع شد.این برنامه 
با حضور محمدرضــا جان نثاری، 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری اصفهان همراه بود.

حمل داروهای مخدر در سفر خارجی ممنوع!
هرگونه دارو که شباهت ظاهری و ساختاری با مواد مخدر دارد در مسافرت های خارجی ممنوع است 
.فرمانده پلیس فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان گفت: بر اساس قوانین بین المللی حمل هرگونه 
دارویی که به لحاظ ساختاری و شــباهت مانند مخدرها اعم از صنعتی یا سنتی عمل کند، ممنوع 
است که در صورت کشف، عالوه بر تشکیل پرونده به مراجع قضایی نیز معرفی می شوند .ذبیح ا...

دالوری با بیان اینکه حمل شیرین بیان هم که به نوعی مواد مخدر شباهت دارد، ممنوع است گفت: 
مسافرانی که قصد سفر به عتبات عالیات دارند و حمل دارو برای آنان ضرورت دارد باید از پزشک 
متخصص مجوز دریافت کرده و پس از آگاه کردن بازرسان فرودگاه از این موضوع نسبت به حمل 

آن اقدام کنند. این دستور العمل براساس قوانین کشورهای مقصد متغیر است.
 

کشف 3۸ دستگاه ماینر از یک کارگاه در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۳۸ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر 
داد.سرهنگ حمیدرضا اکبری گفت: ماموران کالنتری ۲۳ شهر اصفهان همراه با ماموران اداره برق 
این شهرستان از نگهداری تعدادی دستگاه ماینر در یک کارگاه مطلع و وارد عمل شدند.وی گفت: 
پس از هماهنگی های الزم گروهی از ماموران انتظامی و ماموران اداره برق از محل مورد نظر بازرسی 
و ۳۸ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در این خصوص 
سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ اکبری گفت: شناسایی و دستگیری مجرمان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم 
تقاضا می شود برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصا امنیت جامعه، در صورت اطالع از این گونه 

موارد بالفاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

دستگیری 16 سارق حرفه ای اماکن خصوصی در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شــاهین شــهر گفت: طرح عملیاتی ذوالفقار با هدف ارتقای امنیت 
اجتماعی اجرا شد که در نتیجه آن ۱۶ سارق حرفه ای اماکن خصوصی و منزل در شهرستان شاهین 
شهر دستگیر وبه ۲۵ فقره سرقت اعتراف کردند. سرهنگ علی صادقی اظهار کرد: همچنین در نتیجه 
اجرای این طرح ۱۵ معتاد و خرده فروش مواد مخدر دســتگیر و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت: از دیگر دستاورد های طرح ذوالفقار عملیاتی، 

توقیف ۲۰ دستگاه خودروی متخلف و دستیگری ۱۰ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی است.
 

کشف محموله قاچاق مکمل های بدنسازی در نایین
ماموران انتظامی شهرستان نایین موفق شــدند از یک دستگاه کامیون عبوری ، یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون ریال مکمل بدنسازی خارجی قاچاق کشف کنند. فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: 
ماموران انتظامی حین کنترل خودرو های عبوری در ایست و بازرسی شهید شرافت، به یک دستگاه 
کامیون عبوری که از اســتان های جنوبی به مقصد مرکز کشــور و اصفهان در حرکت بود، مشکوک 
شــدند و خودرو را متوقف کردند.ســرهنگ هادی کیان مهر ادامه داد: در بازرسی تخصصی از این 
کامیون مقدار ۶۰۰ کیلو و ۲۹۳ گرم مکمل بدنسازی خارجی قاچاق کشف شد.وی گفت: یک نفر در 
این ارتباط دستگیر شــد.همچنین ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه شهید شرافت نایین حین 
کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.در بازرسی 
از این کامیون ۷۸کیلو و ۵۶۰ گرم تریاک کشف شد.سه نفر در این ارتباط دستگیر و تحویل مراجع 
قضایی شدند.روزانه به طور متوسط افزون بر ۲۵ هزاردستگاه خودرو از جاده های شهرستان نایین 
عبور می کند.ایست بازرسی شهید شرافت نایین یکی از ایســتگاه های مهم کشف کاالی قاچاق و 

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

وز عکس ر

 خبر روزناجا

سقوط در کانال ،آب جان 
راننده اصفهانی را گرفت

راننــده یک دســتگاه خودروی ســواری در 
اصفهان روز دوشــنبه پس از سقوط در کانال 
آب و برخورد با دهانه یک دستگاه پل ، جان 
خود را از دست داد.سخنگوی سازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
گفت: صبح روز دوشــنبه در تمــاس تلفنی 
رانندگان عبوری از بزرگراه شهید دستجردی 
مبنی بر سقوط خودروی پراید به داخل کانال 
و برخورد آن بــا پل، نیروهای آتش نشــان 
ایستگاه شــماره ۱۳ )سپاهانشهر( به محل 

حادثه اعزام شدند.
سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران افزود: راننده 
این خودرو بر اثر شــدت حادثه جان باخته 
بود و جســد وی با رعایت مــوارد ایمنی و با 
اســتفاده از تجهیزات تخصصــی از خودرو 
خارج و بــه عوامــل انتظامی تحویــل داده 
شــد.وی همچنین از وقوع آتش سوزی در 
طبقه دوم یک مجتمع مسکونی ۳ طبقه در 
چهارباغ خواجو خبرداد و گفت: آتش نشانان 
ایستگاه های شماره ۵ ، ۹ ، ۱۷ و نردبان نجات 
از ایستگاه شــماره یک به محل حادثه اعزام 
شــدند.کاوه آهنگران ادامــه داد: این آتش 
سوزی باعث دودگرفتگی واحدهای مسکونی 
شده بود که با سرعت عمل آتش نشانان و با 
عملیات جســت وجو در دود، تمام ساکنان 
ایــن مجتمع مســکونی  به محوطــه خارج 
ساختمان هدایت شدند.وی اظهارداشت:  این 
حریق به دیگر واحدها سرایت نکرد و مصدوم 
نداشت.   همچنین مدیر روابط عمومی مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت: روزدوشنبه ۲ دستگاه خودروی  سواری 
در مســیر چادگان به مشــهد کاوه با یکدیگر 
برخورد کردند که پس از اعالم به اورژانس ۱۱۵ 
دو واحد امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

عباس عابدی افــزود: در ایــن حادثه ۶ نفر 
شــامل ۲ مرد ۵۰ و ۷۰ ساله و چهار زن ۳۵ تا 
۶۵ ساله مصدوم و توسط واحدهای امدادی 
به بیمارســتان بوعلی چادگان اعزام شدند.

چــادگان در ۱۲۵ کیلومتری غــرب اصفهان 
قرار دارد.

معاون سالمت آموزش و پرورش استان خبر داد:

 برگزاری حضور امتحانات نهایی
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص روند برگزاری امتحانات نهایی دی ماه دانش آموزان، اظهار کرد:به تازگی سویه 
»امیکرون« در کشور شناسایی شده است، ستاد ملی کرونای کشور در خصوص برگزاری حضوری امتحانات نهایی دانش آموزان از قبل تصمیم گیری کرده و این 
برنامه به مدارس کشور ابالغ شده اســت.آذرکیوان امیرپور اضافه کرد: هنوز ابالغی به وزارت آموزش و پرورش برای عدم برگزاری حضوری امتحانات نهایی در 
مدارس نشده است، مطابق اعالم برنامه قبلی و ابالغ ستاد ملی کرونای کشور امتحانات نهایی دانش آموزان دو پایه تحصیلی نهم و دوازدهم و دوره متوسطه اول 
و دوم به صورت حضوری در مدراس برگزار می شود.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: سال گذشته در اپیدمی 
کرونا امتحانات نهایی دو پایه تحصیلی نهم و دوازدهم به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در حوزه های امتحانات نهایی 
دانش آموزان برگزار شد.امیرپور تصریح کرد: امسال هم مطابق تصویب ستاد ملی کرونا و ابالغ شیوه نامه بهداشتی به مدارس برگزاری امتحانات نهایی دو پایه 

نهم و دوازدهم و دوره متوسطه اول و دوم به صورت حضوری و با رعایت پروتکل ها، لزوم زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود.

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: کار دانشــگاه و حوزه خیلی مهم و عظیم و در 
راستای تربیت اساتیدی اســت که می توانند به درد 
جامعه بخورنــد و این دو نهاد بایــد به محل تربیت 
افرادی تبدیل شود که عزت را در غیر از اسالم و دین 
نبینند.آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار 
هیئت رییسه دانشگاه اصفهان با وی افزود: در حوزه 
و دانشــگاه افرادی که به دنبال صرف حقوق گرفتن 
وزندگی کردن باشند و کاری به مسائل جامعه نداشته 
باشــند، ریزشی محســوب می شــوند.امام جمعه 

اصفهان با تاکید بر اینکه نباید بگذاریم ریزشــی ها 
در حوزه و دانشگاه زیاد شوند، گفت: باید افرادی در 
این دو نهاد تربیت  شــوند که با یک حرف برنگردند.

وی خاطرنشان کرد: دنیای کفر به دلیل اینکه فهمید 
ما بزرگ ترین قدرت منطقه را که صدام بود شکست 
دادیم از جنگیدن با ایران مأیوس شــده است و به 
دنبال تغییر فرهنگ کشور ماســت ؛ اکنون ایران از 
قدرت و عزتی برخوردار شده که کشورهای دیگر از ما 

هراس دارند.
وی بابیان اینکه امام راحــل این روحیه را در جوانان 
ایران زنده کرد که دین صرف نماز و روزه نیست، گفت: 
یکی از کارهای اساسی این است که زیر بار غیر خدا 

نباید برویم زیرا زیر سلطه کافر رفتن، ذلت است.
امام جمعه اصفهان افزود: یکی از کارهای دانشگاه 

و حوزه این اســت که آدم هایی تربیت شوند که مرد 
باشند و نه فقط زندگی کنند؛ باید سمت وسوی نظام 
حوزه و دانشگاه به سمت مرد پروری باشد و نظامی 
باشــد که دفاع از اســالم را در پیش بگیرد.آیت ا... 
طباطبایی نژاد افزود: در دانشگاه باید جمعی تشکیل 
شــوند که بتوانند به اشکاالت و ســواالتی که ذهن 
برخی افراد را درگیر کرده پاســخگو باشند؛ علمای 
دانشگاه و حوزه توانستند انقالب را به وجود بیاورند 
و اکنون نیز این علما باید از نظام و اسالم دفاع کنند.
امام جمعه اصفهان همچنین بر تقویت روحیه معنوی 
در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: اگر این روحیه وجود 
نداشته باشد هیچ مدرکی ارزش ندارد و باید برمبنای 
گامی که رهبر انقالب تاکیددارند برای جهانیان الگو 

باشیم.

امام جمعه اصفهان:

 کار دانشگاه، تربیت اساتیدی است که به درد جامعه بخورد

عکس: تسنیم
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 ترفند مالی فیفا برای برگزاری جام جهانی 
هر دو سال یک بار

فدراســیون جهانی فوتبال)فیفا( با حمایت جانی اینفانتینو، رییس خود به دنبال اجرایی کردن 
پروژه بزرگ برگزاری جام جهانی هر دو ســال به جای هر ۴ سال اســت.این پروژه عظیم فیفا 
موافقان زیادی دارد البته در مقابل ،مخالفان سرشــناس تر و بانفوذتری هم دارد. یوفا، مخالف 
اصلی برگزاری جام جهانی هر ۲ سال است.اما در مقابل کنفدراسیون فوتبال آسیا و کنفدراسیون 
فوتبال آفریقا از حامیان سرســخت برگزاری این فرمت جدید جام جهانی هســتند. فدراسیون 

فوتبال کشورمان نیز حامی برگزاری جام جهانی هر ۲ سال است.
در همین رابطه فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( متعهد شــده در صورت برگزاری جام جهانی هر 
۲ سال به جای هر ۴ ســال، ۱۹ میلیون دالر به هر فدراســیون)۲۱۱ عضوش( بابت درآمد اضافی 
هر ۴ ســال پرداخت می کند.بدین ترتیب در صورت برگزاری جام جهانی هر ۲ سال، فدراسیون 
فوتبال کشــورمان به عنوان یکی از اعضای فیفا پاداش ۱۹ میلیون دالری به درآمدهایش اضافه 

خواهد شد.

اولین خرید بزرگ رئال مادرید قطعی شد
قرارداد آنتونی رودیگر، مدافع ۲8 ساله و آلمانی چلسی در تابستان به پایان می رسد و اخبار حاکی 
از احتمال مهاجرت او از استمفوردبریج به سمت برنابئو برای فصل بعد است. مذاکرات مدیران 
باشگاه رئال مادرید برای خرید آنتونی رودیگر در ماه های اخیر آغاز شده و اسپورت ایتالیا مدعی 
شد طرفین فاصله ای تا توافق نهایی برای قراردادی چهار ســاله ندارند.بدین ترتیب بعد از داوید 
آالبا، حاال رئال مادرید یک مدافع باکیفیت دیگر را نیز به صــورت رایگان جذب کرده و از ابتدای 
فصل بعد می تواند از او استفاده کند. طبق اخبار این نشریه، رئال مادرید در آستانه توافق با آنتونی 
رودیگر، مدافع میانی چلســی بوده و امیدوار به عقد پیش قــرارداد در هفته های پیش رو برای 

تضمین خرید این بازیکن در فصل بعد است.
فلورنتینو پرز به مدیر برنامه آنتونی رودیگر اطالع داده که پیش قرارداد آمده است و آنها می توانند 
در جلســات پیش رو توافق را قطعی کنند. دیگر تیم های مطرح فوتبال اروپا از جمله پاری سن 
ژرمن و بایرن مونیخ نیز عالقه مند به جذب آنتونی رودیگر بودند، اما رئال مادرید زودتر از دیگران 

وارد عمل شده و با این مدافع تنومند به توافق دست یافته است.
البته خود رودیگر عالقه مند به توافق با چلســی و ماندن در لندن در ســال های پیش رو بود، اما 
مدیران این باشگاه پیشنهاد دســتمزد ۱0 میلیون یورویی او را قبول نکرده و تمایلی به حفظ این 
بازیکن نشان ندادند. در صورت جدایی آنتونی رودیگر، چلسی احتماال در تابستان فصل بعد برای 

خرید ماتیس دی لیخت، مدافع هلندی یوونتوس اقدام خواهد کرد.

اصرار »ژاوی« به تمدید قرارداد بارسا با »گاوی«
ژاوی هرناندز، سرمربی بارســلونا، عالقه خاصی به گاوی پیدا کرده و خواهان ادامه حضور او در 
این تیم اســت.گاوی تا به حال در این فصل ۱5 بازی با پیراهن بارسلونا انجام داده و در  جریان 
پیروزی ۲-3 برابر الچه در رقابت های این هفته اللیگا موفق شد برای اولین بار با پیراهن این تیم 
گلزنی کند. ژاوی، تصمیم گرفته که با توجه به شرایط مالی دشوار بارسا به استفاده از ستاره های 
آکادمی روی بیاورد و به همین دلیل تاکید زیادی روی تمدید قرارداد گاوی دارد که در تابســتان 
۲0۲3 به پایان می رسد. این مربی کاتاالن به مارکا گفت:» ما باید همین حاال برای تمدید قرارداد 
او )گاوی( اقدام کنیم. اگر الزم باشد راهی برای تامین منابع مالی پیدا خواهیم کرد. گاوی، آنسو 
فاتی، پدری و آرائوخو بازیکنان مهمی برای ما هستند. او حاال یکی از آینده های این باشگاه است 

و ما در حال کار روی تمدید قراردادش هستیم.«

مصاف سپاهان- پیکان؛

دوئل حساس در نقش جهان

در چارچوب هفته یازدهم رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر، تیم ســپاهان اصفهان در ورزشگاه 
نقــش جهان میزبــان تیم پیــکان تهران اســت. یازدهمیــن هفته 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور روز جمعه با برگزاری هشت دیدار 
آغاز می شود که در یکی از حساس ترین دیدار های این هفته، طالیی 
پوشان نصف جهان مقابل تیم پیکان تهران قرار می گیرند. شاگردان 
محرم نوید کیا در شــرایطی آماده برگــزاری یازدهمین دیدار خود در 
فصل جاری مسابقات می شوند که هفته گذشته مقابل تیم استقالل 
تهران تن به شکست یک بر صفر دادند تا سومین شکست آنها در این 

دوره از رقابت ها رقم بخورد.
 طالیی پوشــان که در قامت تیم مدعی فصل جاری رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور را شروع کرده اند، در ارائه بازی های تماشاگر پسند 
و  زیبا خوب عمل کردند ولی عدم دقت در ضربات نهایی باعث شــده 
تا مهاجمان ایــن تیم نتوانند از فرصت های بی شــمار گلزنی که روی 
دروازه حریفان ایجاد می کنند، بهره گرفته و این تیم در سه بازی مقابل 
حریفانش مغلوب شود. ســپاهانی ها اگرچه پس از شکست مقابل 

تیم استقالل با کسب ۱۹ امتیاز به رده چهارم جدول سقوط کرده بودند؛ 
اما به دنبال رای کمیته انضباطی مبنی بــر تغییر نتیجه دیدار این تیم 
با تیم گل گهر سیرجان ۲۲ امتیازی شدند و به صدر جدول راه یافتند.

در آن ســو تیم پیکان تهران در ایــن دوره از رقابت هــای لیگ برتر با 
سرمربیگری سید مجتبی حسینی خوب عمل کرده و یکی از تیم های 
خوب فصل جاری مســابقات تاکنون بوده اســت اما بــا این وجود 
شاگردان حسینی هفته گذشــته مقابل تیم پرسپولیس به شکست 
سه بر یک تن دادند تا  سقوط چند پله ای را  در جدول رده بندی تجربه 
کنند. این تیم هم اکنون به ۴ پیروزی و سه تساوی و کسب ۱5 امتیاز 

در رده هفتم جدول رده بندی جای گرفته است.
یکی دیگــر از تغییرات مثبــت ســپاهان در فصل جــاری، عملکرد 
فوق العاده مدافعــان این تیم اســت. نظم آهنین دفاع ســپاهان و 
هماهنگی و عملکرد مدافعان این تیم، باعث شــده است که سپاهان 
همراه با اســتقالل و آلومینیوم با تنهــا ۲ گل خورده،صاحب بهترین 
خط دفاعی لیگ باشــد و این اتفاق خیــال نویدکیا را بــرای اجرای 
برنامه هایش راحت کرده است؛ اما نمایش سپاهان مقابل استقالل 

بار دیگر نشــان داد که تیم نویدکیا از فقدان یک مهاجم کامل برای باز 
کردن گره بازی، رنج می برد. تقابل سپاهان و پیکان، بازی بهره گیری 
از لحظه هاســت و بنا بر طبیعت این دوئل های بــزرگ، احتمال گره 
خوردن کار بســیار باال بــوده و در این گونه مواقع وجــود یک مهاجم 
چارچوب شــناس می تواند ورق را به نفــع یکی از تیم هــا برگرداند. 
موهبتی کــه ســپاهان از آن محروم بــوده و با وجود برتــری فنی و 
تاکتیکی،  سه شکست در کارنامه به ثبت رســانده اند. از طرف دیگر 
پایین آمدن نرخ بهره وری مهاجمان سپاهان در موقعیت های گلزنی، 
در این بازی بار دیگر به چشــم آمده و مشخص شد که تیم نویدکیا در 

این خصوص نیز دچار مشکالت عدیده ای است.
  نتیجه جدال دو تیم سپاهان و پیکان نه تنها برای این دو تیم که برای 
سایر تیم های باالنشــین جدول رده بندی از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت. طالیی پوشــان نصف جهان به دنبال تداوم صدرنشــینی و 
فراموش کردن شکست هفته گذشته مقابل استقالل هستند از آن سو 
تیم پیکان هم نمی خواهد دست خالی از اصفهان برگردد و انگیزه های 

این دو تیم برای کسب پیروزی بر جذابیت های این دیدار می افزاید.

تیم ملی وزنه بــرداری زنــان ایران زمانــی که در 
مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا و جهان شرکت 
کرد برای اولین بار یک نماینده در دسته فوق سنگین 
داشت. این دســته وزنی به لحاظ اهمیت افزایش 
وزن، خیلی مورد اســتقبال قرار نگرفته ؛ اما در این 
میان فاطمه یوســفی دســت به انتخاب متفاوتی 
زده و برای این انتخاب هم رویاهای زیادی ساخته 
است و می خواهد به عنوان یک دختر فوق سنگین 
آنها را به واقعیت تبدیل کند. او در مسابقات قهرمانی 
آســیا که اولین حضور بین المللــی اش بود، رکورد 
مجموع ۲08 کیلوگــرم را ثبت کرد و در مســابقات 
قهرمانی جهان توانست رکورد مجموع خود را به ۲۱۹ 
کیلوگرم برساند و اکنون تصمیم دارد در سال ۲0۲۲ 

متفاوت تر ظاهر شود.

فاطمه یوســفی درباره نحــوه ورودش به رشــته 
وزنه برداری و اینکه چرا دسته فوق سنگین را انتخاب 
کرده است، گفت: سه سال است وارد وزنه برداری 
شده ام و قبل از آن در رشته پرتاب چکش فعالیت 
داشتم و مقام اول و دوم کشــوری را هم به دست 
آورده بودم. حرکت یک ضرب، دوضرب جزو حرکات 
بدنسازی دوومیدانی هم هســت و من وقتی یک 
ضرب و دوضرب می زدم مربی ام گفت بهتر اســت 
وارد وزنه برداری شــوم. مدتی کــه کار کردم دیدم 
پیشرفت دارم و خودم هم عالقه مند شدم. خانواده 

ام نیز خیلی تشویقم کردند و مشوقم بودند.
وی در مورد دلیل انتخاب دسته فوق سنگین گفت: 
خودم در این وزن بودم وقتی وارد اردوی تیم ملی 
هم شــدم به من گفتند در این وزن بمانم و وزنم را 

دیگر پایین نیاورم. برای قهرمانی آســیا و جهان تا 
حدودی وزنم را افزایــش دادم. تالش می کنم  در 
یکی، دو ســال آینده بازهــم وزن اضافه کنم چون 
قدرت را هم بیشــتر می کند. یک وزنه بردار چینی 
،قهرمان جهان و المپیک و نفر اول این وزن است که 
من می خواهم به او برسم. تازه وارد مسابقات شدم 
و خودم را نســبت به رقیبانم محــک زدم و تالش 
می کنم در مسابقات بعدی پیشــرفت بهتری هم 

از لحاظ شرایط بدنی و هم رکوردی داشته باشم.

دختری که فوق سنگین بودن را دوست دارد!

امیر جدیدی بازیگر سینما،بعداز تجربه حضورش در انتخابی تیم ملی تنیس، این بار در جام حذفی هم حاضر می شود.هرچند حضور او در انتخابی تیم ملی  برای 
دیویس کاپ واکنش های متفاوتی را درپی داشت. حتی اکبر طاهری، سرمربی تیم ملی تنیس درباره دعوتش به انتخابی  گفته بود:» او قبل از اینکه بازیگر شود 
تنیس بازی می کرد و در مسابقات مختلف هم حضور داشت. در مسابقات هم که حضور داشته باشد ،حال  و هوای بهتری به رقابت ها می دهد.« او هرچند به تیم 
ملی دعوت شد؛ اما بعداز هیاهو وجنجال سر این قضیه انصراف داد. اگرچه گفته بود کنار بازیکنان و تیم ملی می ماند. البته  جدیدی بدش نمی آید با حضور کنار 
تنیسورها نگاه ها را به این رشته خیره کند. او که تجربه مربیگری هم دارد با آموزش تنیس به هومن سیدی پایش به سینما باز شد، حاال بعداز حضورش در جشنواره 
کن به دلیل بازی در فیلم قهرمان اصغر فرهادی همچنان حامی درجه یک ورزش مورد عالقه اش مانده است. چرا که حضورش به نظر خیلی از ستاره های تنیس به 
رشد و گسترش آن کمک می کند. امیر جدیدی اما برخالف خیلی از سلبریتی ها هیچ عالقه ای به مصاحبه ندارد، حتی درباره تنیس. با این حال ظاهرا فدراسیون 

تنیس از وجود او برای خارج کردن تنیس از وضعیت فعلی استفاده کند. باید دید حضور امیر جدیدی چقدر می تواند کمک حال تنیس باشد.

بازگشت دوباره آقای ستاره به تنیس
عباس بوعذار: 

 گل هم که می زنم آن کلیپ
را پخش می کنند

خبر روز

وز عکس ر

جوانان مبتال به 
سرطان، میهمان 
کمیته ملی المپیک

با مســاعدت دکتــر صالحی 
امیری، ریاســت کمیته ملی 
المپیک ایران، مراســم شب 
یلدا بــرای جوانــان مبتال به 
ســرطان موسســه خیریــه 
محمدحسین رضوی در سالن 
استاد فارســی آکادمی ملی 

المپیک ایران برگزار شد.

پرسپولیس دو بازیکن جدید جذب کرد
وحدت هنانوف و منوچهر صفروف، بعد از پشــت سر گذاشــتن تمرینات آماده سازی و باز شدن 
پنجره نقل و انتقاالت باشگاه، با قراردادهایی سه ساله به صورت رسمی به تیم فوتبال پرسپولیس 

پیوستند. 
این دو بازیکن در فهرست زیر ۲3 ساله های تیم قرار می گیرند.وحدت هنانوف، بازیکنی است که 
او را پیش تر در دفاع راست استقالل دوشنبه دیده ایم. وی متولد چهارم مرداد سال ۱3۷۹ است. 
او و صفروف، فوتبال را به طور جدی و تقریبا هم زمان با هم از تیم برقچی حصار آغاز کردند و بعد 
از جدایی کوتاه مدت از یکدیگر در فصل گذشته لیگ تاجیکســتان، بار دیگر در استقالل دوشنبه 
به یکدیگر پیوســتند.هنانوف ســابقه ده بازی ملی دارد. این بازیکن در ۱8 سالگی، پیراهن تیم 
ملی کشورش را به تن کرد ولی طی دو سال ابتدایی بازی چندانی در کارنامه نداشت تا سال ۲0۲۱ 
که سهم بیشتری از بازی های تیم ملی کشــورش را به خود اختصاص دادو اما منوچهر صفروف، 
بازیکنی است که بیشتر او را در سمت راست و وینگر دیده ایم ولی سابقه بازی در سمت چپ را هم 

داشته است. او متولد دهم خرداد ۱380 است. 
مانند هنانــوف در تیم برقچی بازی کرد و از آن جا به لوکوموتیو پامیر رفت. ســپس به اســتقالل 
تاجیکستان پیوست. او که سابقه ۱۴ بازی ملی در تیم ملی فوتبال کشورش را دارد، از عناصر اصلی 
این تیم در مقدماتی جام جهانی بود. سابقه حضور در فوتسال و تیم ملی فوتسال تاجیکستان در 

رده پایه هم در کارنامه اش دیده می شود.

پایان شایعه درباره »اسکوچیچ«
فدراسیون فوتبال کویت از مربی جدیدش روی نیمکت تیم ملی رونمایی کرد.هفته گذشته یکی 
از رسانه های معتبر کویت از مذاکره فدراســیون فوتبال این کشور با دراگان اسکوچیچ، سرمربی 
تیم ملی کشورمان به عنوان یکی از گزینه های مربیگری خبر داده بود.اما  نشریه »الوطن« کویت 
از توافق فدراسیون فوتبال این کشور با ویتزالو الویسکا اهل جمهوری چک خبر داد. توافقات بین 
طرفین طی جلسه ای در مقر فدراسیون کویت انجام شد.با این خبر پرونده مربیگری اسکوچیچ 

در تیم ملی کویت به صورت کامل بسته شد. 
برانکو، سرمربی سابق پرســپولیس و کنونی تیم ملی عمان هم گزینه مربیگری در روی نیمکت 
آبی ها بود که این پرونده نیز بســته شــد.تیم ملی فوتبال کشــورمان اکنون بــا هدایت دراگان 
اسکوچیچ نتایج خوبی را در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲0۲۲ گرفته و با ۱۶ امتیاز صدرنشین 

گروه اول است. تیم ملی تنها ۲ امتیاز نیاز دارد تا صعودش را به جام جهانی قطر قطعی کند.

مدافع پیکان:

 می توانیم فینالیست جام حذفی شویم
تیم پیکان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با یک گل تیم قشقایی شیراز را شکست داد؛ 
تیمی که در لیگ یک از مدعیان اصلی صعود به شــمار می رود.  بهروز نوروزی فرد، مدافع میانی 
پیکان در خصوص این بازی گفت: قشــقایی با اینکه در لیگ یک حضور دارد اصال حریف آسانی 
برای ما نبود و بازی سختی را پشت سر گذاشتم و خوشبختانه با یک گل این تیم را شکست دادیم 
و به مرحله یک هشــتم نهایی صعود کردیم. نوروزی فرد در خصوص اســتراتژی تیمش در جام 
حذفی اظهار کرد: واقعیت این است در لیگ برتر قهرمان شدن برای تیم هایی چون پیکان سخت 
است؛ اما جام حذفی این مســیر را برای تیم هایی چون ما کوتاه و هموار می کند. ما با چهار بازی 
می توانیم به دیدار پایانی جام حذفی راه پیدا کنیم. در ســال های گذشــته حتی دیدید تیم های 
دسته دومی هم به خاطر قرعه خوب به دیدار پایانی راه پیدا کرده اند. بدون شک ما در بازی های 
آتی هم به دنبال پیروزی خواهیم بود تا در نهایت به دیدار پایانی راه پیدا کنیم. آن وقت است که 

می توانیم برای تصاحب جام برنامه ریزی کنیم. 

مستطیل سبز

صنعت نفت آبادان با ســه گل شروین بزرگ، 
عباس بوعذار و محمدرضا غبیشاوی، شمس 
آذر را شکست داد. بوعذار  در مورد پیروزی سه 
بر یک در ایــن بازی گفت: بازی قشــنگی بود 
و خدا را شکر توانســتیم برنده باشیم و صعود 
کنیم و امیدوارم همینطور روند رو به رشــدمان 
را ادامه بدهیم.این بازیکن که با یک شوت زیبا 
دروازه حریف را باز کرد، ادامه داد: خوشحالم که 
توانستم در این بازی گل بزنم و این اتفاق با کار 
تیمی و تالش بچه ها رخ داد و من فقط باید آن 
ضربه را با دقت می زدم که تبدیل به گل شود که 
همین هم شد.هافبک صنعت نفت آبادان در 
مورد صحبت علیرضا منصوریان مبنی بر اینکه 
چون این بازیکن آســیب دیده بود تعویضش 
کرد، توضیــح داد: بله، من در بازی دوســتانه 
آسیب دیده بودم ولی االن بهترم و درخواست 
کادر فنی بــود که تعویض شــوم که آســیب 
دیدگی بدتر نشــود. بوعذار در مورد اینکه چرا تا 
االن دریافتی نداشــتند، عنوان کرد: باشگاه ما 
مشکالت خاص خودش را دارد و مدیران باشگاه 
و منطقه آزاد در تالش هستند که این مشکل را 
حل کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا  کمتر 
بازی می کند، گفت: مــن در تیم های قبلی هم 
گفته ام این مربی است که تصمیم می گیرد چه 
کسی بازی کند. بوعذار که سال گذشته به دلیل 
کلیپ علی دایی، نامش سر زبان ها افتاده بود 
ولی امسال حاشیه ای ندارد در این مورد توضیح 

گذشته سر کلیپ مصاحبه داد: سال 
آقا  که پخش شد نامم در کل علی 

پیچید و این کار درســتی اینستا 
نبود ولی متاســفانه 
جلــوی مــردم را 
هم نمی شــود 
اما  گرفت؛ 
کال در ایران 
بیشــتر  حاشــیه 
خریدار دارد.همین 
حاال هم تا من گل 
زدم از من با همین 
داستان یاد کردند. 

ز  ا بهره گیری  زی  با ن،  پیکا و  ن  ها سپا بل  تقا
لحظه هاست و بنا بر طبیعت این دوئل های بزرگ، 
احتمال گره خوردن کار بسیار باال بوده و در این گونه 
مواقع وجود یک مهاجم چارچوب شناس می تواند 

ورق را به نفع یکی از تیم ها برگرداند

فوتبال جهان
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معاون شهرسازی شهرداری اصفهان:

 تبادل تجربه بازآفرینی شهری، فصل جدیدی از روابط
اصفهان و لهستان است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در نشســت تخصصی معاونان سفارت لهستان و 
مدیران شهرداری و شورای شهر اصفهان در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: 
امیدوارم نشســت تخصصی درباره انتقال تجربه های بازآفرینی و نوسازی شهری، فصل جدیدی 
از همکاری ما و لهستان باشد. وحید مهدویان بابیان اینکه اصفهان به عنوان شهری تاریخی در چهار 
دوره پایتخت ایران بوده است، اظهار کرد: این شهر دارای یک هزار هکتار بافت تاریخی و برخوردار از 
مذهب ها، اقوام و فرهنگ های مختلف است و طوالنی ترین محور تاریخی و فرهنگی دنیا را به طول ۱۰ 
کیلومتر دارد.معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به سابقه طوالنی ارتباط ایران و 
لهستان، گفت: این ارتباطات از ۸۲ سال پیش با اقامت شماری از لهستانی ها در ایران ازجمله اصفهان 
به اوج خود رسید.وی بابیان اینکه امروزه ظرفیت و بستر مناسبی نیز برای انتقال تجربه های ۲ کشور 
درزمینه بازآفرینی بافت های شهری و تاریخی وجود دارد، افزود: این همکاری ها می تواند در قالب 
برنامه های مختلف مانند نشست های تخصصی و علمی و برگزاری مســابقات بین المللی باشد.

مهدویان گفت: امیدواریم در چند ماه آینده شاهد اتفاق های خوبی درزمینه ارتباطات بیشتر با لهستان 
باشیم.معاون سفیر لهستان در تهران نیز در این نشست گفت: ما و کشور ایران به ویژه شهر اصفهان 
دارای نقاط مشترک تاریخی و فرهنگی هســتیم و تجربه های زیادی درباره معماری و بازسازی و 
بازآفرینی شــهری و بافت های تاریخی داریم. » ویچخ اونولت « )Wojciech Unolt( با اشاره به 
اینکه در حال برنامه ریزی برای اجرای طرح هایی در اصفهان درزمینه بازآفرینی شهری هستیم، ادامه 
داد: ما به بهسازی بافت شهری و تاریخی نیاز داریم و می توان از تجربه های لهستان برای شهر اصفهان 
استفاده کرد. وی با اشاره به اشتیاق معماران لهســتان برای انتقال تجربه های بازآفرینی شهری و 
همکاری در این زمینه با ایران و اصفهان، گفت: حدود ۸۰ ســال از زمانی که پناهندگان لهستانی به 
ایران و اصفهان آمدند می گذرد و ما خاطره های مشترک زیادی با یکدیگر داریم. معاون سفیر لهستان 
به بازدید هایی که از برخی از اماکن تاریخی اصفهان داشت، اشاره کردو گفت: امیدواریم که بتوانیم 
همکاری ها و انتقال تجربه خود را درزمینه بازآفرینی شهری از سال آینده آغاز کنیم. اجرای این قبیل 

طرح ها و برنامه ها به تقویت صنعت گردشگری برای هر ۲ کشور منجر خواهد شد.

مشاور و دستیار شهردار در امور هوشمندسازی خبر داد:

راه اندازی میز هوشمندسازی در شهرداری اصفهان
مشاور و دستیار شــهردار اصفهان در امور هوشمندســازی اظهار کرد: در عصری زندگی می کنیم که 
هوشمندسازی از ضروریات زندگی آسان است، البته اگر در مسیر هوشمندسازی به درستی حرکت 
نکنیم، نمی توان آســایش و آرامش بیشتری برای شــهروندان ایجاد کرد.همایون یزدان پناه ادامه 
داد: در این راستا در دوره جدید مدیریت شهری اصفهان، میز هوشمندسازی با تاکید شهردار جهت 
پیشرفت سریع تر و اثر بخش تر این حرکت با هماهنگی و یکپارچگی امور مرتبط با این موضوع ایجاد 
شد، در این راستا قرار است که فعالیت ها و پروژه های مهم توسعه فناوری اطالعات و هوشمندسازی 
به صورت هفتگی رصد، پیگیری و حمایت شــود تا در انتهای دوره مدیریت شهری به شرایط قابل 
قبول و مطلوبی دست پیدا کنیم.مشاور و دستیار شهردار در امور هوشمندسازی با بیان اینکه یکی از 
موضوعات مهم این دوره مدیریت شــهری توجه ویژه به رضایت شهروندان از خدمات الکترونیکی 
و هوشمند است، یادآور شد: در گذشته خدماتی وجود داشته ، اما به هر دلیل شاهد استفاده کم از 
آن هستیم که باید آسیب شناسی شود. وی خاطرنشان کرد: با این آسیب شناسی قدم هایی برای 
بهبود کیفیت و کمیت خدمات برداشته می شود تا میزان رضایت و استفاده شهروندان از این خدمات 
شهری افزایش پیدا کند؛ در این راستا میزان تردد در شــهر کاهش و به دنبال آن شاهد بهبود هوای 

شهر اصفهان خواهیم بود.

استقبال اصفهانی ها از برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب با خرید بیش از 23 هزار نسخه؛

حرکت به سمت افزایش سرانه مطالعه

نخستین دوره برگزاری نمایشگاه مجازی  نرگس طلوعی
کتاب اســتان اصفهان روز یکشــنبه با 
خرید بیش از ۲3 هزار نســخه کتاب به کار خود پایــان داد. در این 
نمایشگاه که به مدت 9 روز برگزار شد، 5 هزار و 35۸ سفارش کتاب 
به ارزش ۱۱ میلیارد و ۱64 میلیون و 549 هزار و 7۱۲ ریال از ســوی 

مردم اصفهان خریداری شد.
تجربه برگزاری نمایشــگاه مجازی کتاب در کشور به برگزاری اولین 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران در بهمن ماه ۱399 بر می گردد، پس از 
آن نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نیز اوایل سال ۱4۰۰ مصادف با 

ماه مبارک رمضان به صورت مجازی شد.
حرکت به سمت عدالت فرهنگی از مهم ترین ویژگی نمایشگاه های 
مجازی کتاب اســت؛ پیــش از این تعــداد محــدودی از مردم در 
شهرهای بزرگ یا مراکز استان ها به نمایشــگاه های فیزیکی کتاب 
مراجعــه و کتاب هــای مدنظر خــود را خریداری می کردنــد؛ اما با 
برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، بین شهر بزرگی که کتاب فروشی 
و کتابخانه دارد و روســتایی که از هیچ کدام از این امکانات برخوردار 
نیســت، تفاوتی نبوده و قدرت دریافت، خریــد و انتخاب کتاب به 

صورت یکسان برای همه فراهم می شود. از سوی دیگر نبود برخی از 
محدودیت ها در نمایشگاه های مجازی، استقبال از چگونگی شیوه 
برگزاری این نمایشــگاه را افزایش داده است. با برگزاری نمایشگاه 
 های مجازی کتاب لزوم مراجعه حضوری بــه یک محل خاص در 
نمایشگاه مجازی کتاب برداشته می شــود؛ عالوه بر آن عالقه مندان 
در نمایشگاه مجازی کتاب در هر نقطه ای از کشــور می توانند کتاب 
مدنظر خود را انتخــاب کنند. نکتــه دیگر محدودیــت زمان خرید 
است؛ در نمایشگاه فیزیکی کتاب، ساعت برگزاری مشخص بود اما 
نمایشگاه مجازی کتاب ۲4 ســاعته بوده و هر زمانی که مردم اراده 

کنند، می توانند کتاب بخرند.
 برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب اســتان اصفهان، سومین تجربه 
برگــزاری نمایشــگاه های مجازی در کشــور بــود که از بیســتم تا 
بیست و هشــتم آذرماه ۱4۰۰ در اصفهان برگزار شد؛ در این نمایشگاه 
مردم کتاب های بیش از ۱۱۰۰  ناشر کشور را که بیش از ۱۰5 هزار عنوان 
کتاب بود با تخفیف و یارانه حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خریداری کردند و البته کتاب ها به صورت رایگان در آدرس مورد نظر 

تحویل خریداران گرامی شد. 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان با بیان اینکه اصفهانی ها 
استقبال خوبی از برگزاری نخســتین دوره نمایشگاه مجازی کتاب 
داشتند، گفت: نمایشگاه های مجازی یا فیزیکی در سطح استان ها 
که به صورت ســاالنه برگزار می شــود، ارتباط مســتقیم مخاطب با 
ناشــر اســت و ناشــر کتاب ها را در معرض فروش قرار می دهد تا 

مخاطبان)مردم( از ناشر کتاب خریداری کنند.
حجــت االســالم و المســلمین رمضانعلــی معتمدی  بیــان کرد: 
خوشبختانه با برگزاری نمایشگاه های متعدد کتاب در سطح استان 
و عرضه تازه های نشر در سطح بازار و نیاز افراد، مخاطبان جدیدی به 

چرخه کتاب دوستان و کتاب خوانان اضافه شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه هدف 
اصلی از برگزاری نمایشگاه کتاب عالوه بر خریداری کتاب، خواندن 
آن است تا بتوانیم سرانه مطالعه را در ســطح کشور افزایش دهیم، 
اظهار داشــت: یکی از اهدافی که نمایشــگاه مجازی کتاب استان 
اصفهان دنبال کرد این بود که ســرانه کتاب در سطح کشور و استان 
افزایش پیدا کنــد که امیدواریم خرید کتاب هــا به تحقق این هدف 

منجر شود.

اصفهان،  استان  مجازی کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
سومین تجربه برگزاری نمایشگاه های مجازی در کشور 
بود که از بیستم تا بیست و هشتم آذرماه ۱۴۰۰ در اصفهان 
برگزار شد؛ در این نمایشگاه مردم کتاب های بیش از 
۱۱۰۰  ناشر کشور را که بیش از ۱۰۵ هزار عنوان کتاب بود با 
تخفیف و یارانه حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خریداری کردند 

ثبت  خوشنویسی ایران با غنای مکتب اصفهان در یونسکو
معاون صنایع دستی اســتان اصفهان از ثبت هنر خوشنویســی ایران با کمک غنای این هنر توسط 
هنرمندان اصفهانــی خبرداد.نورا... عبداللهی، گفت: هنر خوشنویســی در شــانزدهمین نشســت 
کمیته بین الدول میراث ناملموس که به 
صورت مجازی از ۲۲ تا ۲7 آذر در پاریس 
مقر یونسکو برگزار شد، مورد بررسی قرار 
گرفت و ثبت جهانی شــد.وی گفت: قبال 
هم از ایران ۱6 اثر از آداب و آیین و هنرهای 
نمایشی در میان میراث ناملموس جهان 
ثبت شده بود که این هفدهمین اثر ثبتی 
بود که بخش مهمی از آن مربوط به مکتب 
اصفهان اســت.عبداللهی گفت: پیش از 
این ما دو مکتب داشتیم که یکی از آن ها 
مکتب غرب به مرکزیت تبریز بود و دیگری نیز مکتب شــرق به مرکزیت هرات بود؛ اما پس از انتقال 
پایتخت توسط شــاه عباس اول در دوران صفویه از قزوین به اصفهان و حمایت شاه عباس و دیگران 
شاهان شیعه از خوشنویسی، باعث شــد که این هنر رشد زیادی داشته باشــد و موجب تبلور استاد 

بی نظیری چون میرعماد در اصفهان شد و خط نستعلیق را پایه گذاری کرد.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: شاگردان 
وی این راه را ادامه دادند و پس از آن در دوران زندیه اســتاد طالقانی در اصفهان مطرح می شــوند که 
شکسته نستعلیق را به اوج می رسانند و پس از آن نیز در دوره های بعد استادانی ادامه دهنده راه این 
دو اسطوره خوشنویسی ایران در اصفهان می شوند که اشرف الکتاب و میرزا غالمرضا اصفهانی از جمله 
آنان هستند.وی گفت: وجود این ها باعث شد که مکتب اصفهان به عنوان یک مکتب غنی یکی از مهم 
ترین بخش های این پرونده باشد.عبداللهی گفت: در این زمینه معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان این پرونده را با یک کار شبانه روزی آماده کردند و در اختیار وزارت میراث فرهنگی 
قرار داده شد.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
در پایان گفت: امیدواریم این ثبت آثار در تجاری سازی آن در داخل و خارج کشور موثر واقع شود و کمک 

به حفظ تمدن اسالمی کند.

آمادگی سارایوو برای خواهرخواندگی با کاشان
مدیر مرکز و امور بین الملل شهرداری کاشان از اعالم آمادگی سارایوو برای خواهرخواندگی با کاشان 
خبر داد.محمدعلی فرجی با اشاره به دریافت نامه رسمی پیشنهاد خواهر خواندگی بخش قدیمی شهر 
سارایوو و کاشان گفت: این نامه از طریق سفارت جمهوری اسالمی ایران در سارایوو به نمایندگی وزارت 
امورخارجه در استان اصفهان ارسال شده است.وی ادامه داد: موضوع پیشنهادی توافق نامه، دوستی و 
همکاری بین شهرداری منطقه استاری گراد سارایوو بوسنی و هرزگوین و شهرداری کاشان است.به گفته 
وی؛ شهرداری های ۲ شهر با امضای این سند رسمی در آینده و ایجاد همکاری در حوزه های مختلف 
بر پایه احترام متقابل واقعی متعهد می شوند برای اجرای طرح های مورد عالقه مشترک در زمینه های 
اقتصاد، فرهنگ، آموزش، گردشگری، ورزش و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی تبادل نظر کنند.

فرجی گفت: اشــتراکات تاریخی و فرهنگی میان دو ملت در دیپلماسی شهری فرصتی برای ارتقای 
دوستی ملت هاست. امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی میان کاشان و سارایوو، زمینه ها و ظرفیت های 
خوبی برای همکاری میان ۲ شهر را ایجاد خواهد کرد. به گفته وی؛ تفاهم نامه خواهرخواندگی بین یکی از 
مناطق شهرداری تهران و شهرداری شهر سارایوو بوسنی و هرزگوین در سال 95 نیز امضا شد.شهرستان 
کاشان با پیشینه تاریخی هفت هزار ساله به قدمت تپه های باستانی سیلک و برخورداری از یک هزار و 
7۰۰ اثر دارای ارزش تاریخی، طبیعی و معنوی شامل 3۲5 اثر ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی در فاصله 

نزدیک به ۱۰۰ کیلومتری جنوب قم و ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

با مسئولان

خبرخوان

برگزاری بخش دوم مسابقه 
»چهل وکتور از خط آسمان 

اصفهان« 

خبر روز

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان اظهار کرد: یکــی از ویژگی های 
شــهرهای برتــر دنیا این اســت کــه نمادهای 
فیزیکی را در قالب افق خط آسمان ترسیم کرده 
و به شــکل بصری نمایش داده و در مکان های 
مختلف همچون معرفی شــهر، صنایع پوشاک، 
جواهرســازی، تندیس ها و تابلوهای شــهری 
استفاده کنند. سعید ابراهیمی با بیان اینکه خط 
آسمان هر شهری با توجه به ساختمان های آن، 
می تواند یــک افق منحصر به فرد باشــد، افزود: 
این ویژگی برای شــهر اصفهان نیز وجود دارد، ما 
آثار تاریخی و معاصر ارزشمندی در اصفهان داریم 
و ترســیم یک وکتور از خط آسمان شهر اصفهان 
می تواند نمادی برای شهر اصفهان باشد تا بیننده 
بداند این افق، خط آســمان شهر اصفهان است.

معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شهردار اصفهان با بیان اینکه مسابقه چهل وکتور 
از خط آسمان اصفهان با همین موضوع طراحی 
و اجرا شد، اضافه کرد: آثار بســیار ارزشمندی در 
این خصوص ارسال شده است که در یک فرآیند 
تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و نمایشگاهی از 
آثار برگزیده برگزار شد. ابراهیمی با بیان اینکه برای 
مشــاهده و بارگیری این آثار می توان به سامانه 
)http://isfahan.ir/skyline( مراجعــه کرد، 
افزود: »وکتور خط افق شــهر« تصویری از جمع 
ساختمان های نمادین یک شهر است؛ تصویری 
که به محض رؤیت آن، می توان تشخیص داد این 
وکتور متعلق به کدام شهر است.وی تاکید کرد: این 
وکتورها نشان دهنده برند شهر اصفهان است و در 
ادامه این مسابقه، بخش دوم آن برای کاربرد در 
حوزه جواهرآالت مورد استفاده قرار می گیرد در این 
راستا این خط افق تعیین شده در اختیار سازندگان 
جواهرآالت قرار گرفته و بین اثرات ساخته شده 
با این موضوع، مســابقه ای عملی برگزار خواهیم 
کرد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان اظهار کرد: گویاترین نشانه برای 
ساخت هویت بصری یک شهر، وکتور خط آسمان 
شهر اســت از این رو مســابقه ملی »4۰ وکتور از 
خط آسمان اصفهان« در راستای جذب مشارکت 

متخصصان این حوزه برگزار شده است.

این روزها حاشیه ها پیرامون میراث فرهنگی اصفهان به خصوص میدان 
نقش جهان تمامی ندارد.هیئت اسکواش اســتان اصفهان در روز های 
۲۸ و ۲7 آذرماه ورزش پدل را در میدان جهانی نقش جهان برگزار کرد. 
در این دو روز در قســمت مرکزی میدان نقش جهان با گذاشــتن مانع 
و بســتن تور، زمینی برای اجرای این بازی فراهم شــد تا نقش جهان 
که روزی برای اجرای چوگان ســاخته شــده بود، حاال میزبان ورزشی 

راکتی باشد.
این صحنه ها باعث شــد تا بار دیگر عالقه مندان به میــراث فرهنگی و 
دغدغه مندان این حوزه این ســوال را تکرار کنند که میدان نقش جهان 
دقیقا چه کاربردی دارد. این تنها حاشیه درباره اتفاقات در وسط میدان 
جهانی ایران نیســت و چندی پیش نیز برگزاری مراســم حماسه ۲5 

آبان ماه با دکور و صوتی سنگین در این میدان حاشیه ساز شده بود.
این در حالی است که نقش جهان در سال های گذشته نیز شاهد برگزاری 
مراسم های مختلفی بوده، مراسم هایی که هر کدام زخمی بر تن میدان 
صفوی به یادگار گذاشتند و شــاید بحران کرونا فرصتی برای فروکش 
کردن ایــن رویداد ها و نفس کشــیدن میدان امام فراهــم کرد. با این 
حال به نظر می رســد با فروکش کردن طبع تند ویروس کرونا، بار دیگر 
مجوز هایی برای برگزاری مراسم های در این میدان تاریخی صادر شود.

رییس هیئت اســکواش اســتان اصفهان درباره برگزاری این رویداد 
گفت: این رویداد مسابقه ای نبوده و در راستای توسعه ورزش همگانی 
و آشنایی شهروندان با ورزش پدل و آموزش آن در میدان نقش جهان 
برگزار شد. همه طبقات و اشخاص به صورت رایگان از این اتفاق استفاده 
کردند و با استقبال خوب از این رویداد بسیاری از شهروندان با ورزش 

پدل آشنا شدند.
بهزاد نویدنیا،  درباره پروســه اخذ مجوز برگزاری این رویداد در میدان 

نقش جهان، گفت: یک رویداد با یک تور و یک توپ شکل توپ تنیس 
برگزار شد و هیچ آسیبی به بنای تاریخی نرســاند. مجوز این برنامه از 
سمت فرمانداری صادر شده و احتماال فرمانداری مکاتبات الزم با اداره 
میراث فرهنگی را کرده است. هیئت اسکواش، مکاتبه خاصی با اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اســتان یا پایگاه جهانی 

میدان نقش نداشته است.
به گفته نویدنیا، این هیئت هیچ مکاتبه و دستورالعمل اعالمی از سوی 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان دریافت نکرده و موفق به انجام 
مصاحبه بــا هیچ یک از مســئوالن ذی ربط از جملــه فریبا خطابخش 
،رییس پایگاه جهانی میدان نقش جهان نشــد تا صحت این قضیه را 
جویا شود. با این حال به نظر می رسد اجرای رویداد ها در میدان نقش 
جهان باید با وسواس و حساســیت بیشتری دنبال شــود تا عالوه بر 
آسیب فیزیکی به این سایت جهانی، به روح و هویت آن نیز خدشه ای 

وارد نشود.

نقش جهان؛ زمین بازی پدل یا میدان جهانی

پایان 33 سال انتظار با 
شناسایی هویت شهید 

جرقویه ای
هویت شــهید »غالمرضا ترابــی کاجی« از 
جرقویه اصفهان که به عنوان شهید گمنام در 
هرمزگان آرمیده بود، شناسایی شد.شهید 
»غالمرضا ترابی کاجی« سرباز پیاده لشکر 
۲۱ حمزه سیدالشــهدای ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران که خرداد ۱366 در زبیدات 
عراق به شــهادت رســیده بود، در سال 95 
تفحص و به عنوان شــهید گمنام در شــهر 

سیاهوی هرمزگان به خاک سپرده شد.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما
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تربت حیدریه از شــهرهای تاریخی استان خراسان رضوی 
است که پیشینه آن به دوران پیش از اسالم می رسد. گفته 
می شود که نام این شهر از نام عارف »قطب الدین حیدر« که 
از قرن نهم هجری به بعد بر منطقه ای که پیش از آن والیت 
زاوه خوانده می شد، برگرفته شده اســت. تربت حیدریه را 
عموما با نام زعفران یا ابریشم نیز می شناسند؛  چراکه اولین 
قطب تولید زعفــران در جهان و پایتخت ابریشــم در ایران 
است. از آنجا که این شهر در مسیر مشهد قرار گرفته، ساالنه 
گردشگران بســیاری به آن ســفر می کنند. تربت حیدریه  
عالوه بر زعفران و ابریشــم، با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و پیشینه تاریخی اش، آثار و دیدنی های طبیعی و تاریخی 
بسیاری دارد. با ما همراه باشــید تا با دیدنی های این شهر 

تاریخی بیشتر آشنا شوید.
منطقه گردشــگری رودخانه حصار: منطقه گردشگری 
رودخانه حصار در 50 کیلومتری غرب تربت حیدریه و جنوب 
روستای رودمعجن واقع شده است که منطقه ای سرسبز و 

خوش آب و هوا برای گردشگران به شمار می رود.
آبشار رودمعجن: آبشار رودمعجن، آبشاری با ارتفاع 28 
متر در 48 کیلومتری غرب تربت حیدریه است که در فصل 

بهار و تابستان گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. 
این آبشــار در میان دیواره ای بلند از کوه واقع شده و آب با 
شدت بســیاری بر زمین فرو می ریزد. زیبایی های طبیعی 
این آبشار آن را به بهشت گردشگری تربت حیدریه مشهور 

کرده است.
منطقه شکار ممنوع بزمای: منطقه شکار ممنوع بزمای با 
وسعت 28 هزار هکتار در هشــت کیلومتری جنوب شرقی 
تربت حیدریه قرار دارد. گونه های گیاهــی متنوعی در این 
منطقه کوهستانی همچون چوبک، کاله میرحسن، میخک 
کوهی، شکرتیغال، فرفیون، ریواس، گون و… یافت می شود 
و از جمله حیات وحش آن می تــوان به کل، بز، قوچ و انواع 
پرندگان اشاره کرد. گونه کمیاب لک لک سیاه نیز در زمستان 

و تابستان از این منطقه مهاجرت و گذر می کند.
پارک جنگلی پیشکوه: پارک جنگلی پیشکوه در حاشیه 
شــهر تربت حیدریه واقع شــده کــه یکــی از بزرگ ترین 
پارک های ایران به شمار می رود. وســعت این منطقه 800 
هکتار اســت و در دامنه کوه و مشــرف به شــهر قرار دارد. 
امکانات تفریحی رفاهی مناسبی نیز برای گردشگران در این 

پارک فراهم شده است.

پارک باغ ملی: پــارک باغ ملی در مرکز شــهر و در انتهای 
خیابان معروف به باغ ملی، بر فراز تپه ای قرار گرفته است که 
از زیباترین جاهای دیدنی تربت حیدریه محسوب می شود. 
این باغ های ملی در ایران بعد از رنسانس احداث شده اند و 
قدمت آن ها عمدتا به دوره صفویه می رســد. باغ های ملی با 
باغ های ایرانی تفاوت دارند. باغ ملی تربت حیدریه تا 70 سال 
پیش یک گورستان بوده و به تدریج به باغ ملی تغییر کاربری 
داده است. برخی از درختان این باغ که بیش از ۹0 سال سن 
داشته  اند و خشکیده شده بودند؛ توسط هنرمندان بدنه آن ها 
تراشیده شده و نمادهای مفهومی از آن ها ساخته شده است.

قله ملکوه: قله ملکوه که هرسال کوه نوردان بسیاری را به 
خود جذب می کند، ســومین قله مرتفع اســتان خراسان 
رضوی محسوب می شود. این قله با طبیعتی بسیار زیبا، آب 
و هوایی تقریبا ســرد و دریاچه ای زیبا به نام گل خاتون به 
یکی از مناطق جذاب گردشگری در منطقه تبدیل شده است.

موزه حیات وحش: موزه حیات وحــش تربت حیدریه در 
نزدیکی پارک ملت تربت حیدریه واقع شــده که گونه های 
متنوعی از گیاهان و حیوانات در آن در معرض تماشای عموم 

قرار گرفته است.

آشپزی
کوکوی هفت طبقه 

مواد الزم: سیب زمینی آب پز 250 گرم،نمک، فلفل 
و محلول زعفران به میزان الزم، تخم مرغ 8 عدد، نخودفرنگی 

پخته 250 گرم، زنجبیل یک دوم قاشق مرباخوری، هویج پخته 
250 گرم، آرد سیب زمینی یک قاشق غذاخوری، دارچین یک دوم قاشق 

مرباخوری، پیاز یک عدد، گوشت چرخ کرده 250 گرم، ادویه کاری یک چهارم 
قاشق مرباخوری، گردو 30 گرم، ژامبون 6 ورق، سفیده  تخم مرغ یک عدد

طرز تهیه: سیب زمینی رنده شده را با مقداری نمک، زعفران و 2 عدد تخم مرغ مخلوط کنید. نخود 
فرنگی را پوره کرده و با مقداری نمک و زنجبیل و 2 عدد تخم مرغ مخلوط کنید. هویج ها را پوره و 

به آرد سیب زمینی، نمک، فلفل، زعفران، دارچین و 2 عدد تخم مرغ بیفزایید. پیاز را رنده و با گوشت 
چرخ کرده، نمک، ادویه کاری، گردو و 2 عدد تخم مرغ مخلوط کنید. یک قالب پاند کیک 10× 26 را 

چرب کنید و مخلوط سیب زمینی را در قالب بریزید و خوب صاف کنید. سفیده تخم مرغ را با چنگال 
بزنید تا از لختگی درآید سپس روی دو برگ از ژامبون را با قلم مو سفیده تخم بمالید و آن را روی 
مخلوط سیب زمینی قرار دهید بعد طرف دیگر ژامبون ها را نیز سفیده تخم مرغ بمالید و این کار 

را با مخلوط نخود فرنگی و هویج نیز انجام دهید. در آخر مخلوط گوشت را روی آن قرار داده 
و روی ظرف را با فویل بپوشانید و با چنگال چند سوراخ ایجاد کنید. ظرف را به مدت 

یک ساعت به صورت بن ماری در فر قرار دهید )یعنی قالب را در تابه بزرگ تری 
قرار داده و مقداری آب داخل تابه بزرگ تر بریزید تا نصف قالب را 
بپوشاند(. بعد از این مدت فویل را برداشته و نیم ساعت دیگر 

در فر قرار دهید تا زمان پخت کامل شود.

دیدنی های تربت حیدریه؛ پایتخت ابریشم ایران

زندگی نامه »علیرضا خمسه« کتاب می شود بازیگر مطرح لبنانی در سریال »نجال«
یک نویسنده از چاپ کتاب زندگی نامه علیرضا خمسه خبر داد.علی رستگار 
درباره نگارش کتابی درخصوص علیرضا خمسه گفت: کتاب ماموریت 
آقای شادی با زیرعنوان )آنچه همیشه می خواستید درباره علیرضا 
خمسه بدانید، ولی می ترسیدید بپرسید( به نوعی زندگی نامه  آقای 
علیرضا خمسه، کمدین و بازیگر محبوب سینمای ایران است؛ یک 
گفت و گوی بلند درباره کودکی، نوجوانی، جوانی و میانسالی و همه فیلم های 
سینمایی و همه نمایش های صحنه ای و آثار مهم و به یادماندنی ایشان.

تصویربرداری فصل دوم »نجال« به کارگردانی خیرا... تقیانی پور و 
تهیه کنندگی سعید سعدی در حالی ادامه دارد که »آن ماری سالمه« 
از جمله بازیگرانی است که در این فصل به این پروژه اضافه شده 
است. فصل دوم »نجال« که در 30 قسمت تولید خواهد شد، به 
بازگشت کاراکتر های قصه از کربال و حوادثی که در این مسیر برای شان 
رقم می خورد، می پردازد.آن ماری سالمه، بازیگر اهل لبنان، پیش از این 
با سریال »حوالی پاییز« در ایران به شهرت رسیده است.

کاروان خدمت آبفای استان اصفهان، در دومین سفر خود در شهرستان تازه 
تاسیس هرند حضور یافت. 

اعضای این کاروان شــامل مدیرعامل، معاونان و چند نفر از مدیران شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان روز شنبه 27 آذر ماه جاری در شهرهای هرند 
و اژیه و روستاهای هاشــم آباد و قهی حضور یافته و بــا گروهی از مردم و 

مسئوالن مناطق یاد شده دیدار و گفت و گو کردند. 
این ســفرها با هدف بررسی میدانی مشــکالت مردم و مسئوالن شهری و 
روستایی در زمینه طرح های آبرسانی شــهری و روستایی و خدمات جمع 

آوری، تصفیه و دفع فاضالب صورت می گیرد.  
در ســفر کاروان خدمت آبفای استان اصفهان به شهرســتان هرند، شبکه 
فاضالب خیابان معلم، شــهرک مهدیه، دامگاه، سایت کارگاه های مشاغل 
مزاحم شهری، مســکن مهر و تصفیه خانه فاضالب شــهر اژیه و همچنین 

روستاهای هاشم آباد و قهی مورد بازدید قرار گرفت. 

در پایان این بازدید ها، نشستی با حضور فرماندار هرند، شهرداران و اعضای 
شورای اسالمی شهرهای هرند و اژیه و دهیاران تعدادی از روستاهای تحت 
پوشــش برگزار شــد که حاصل آن 15 مصوبه برای خدمت رســانی بهتر به 

شهروندان و روستاییان این شهرستان بود. 
آغاز اصالح شــبکه فاضالب خیابان معلم شــهر اژیه تا 45 روز آینده، تهیه 
طرح توسعه شبکه های فاضالب شهرک مهدیه اژیه، شهرک عالمه امینی و 
روستای امامزاده عبدالعزیز هرند، طراحی و اجرای ایستگاه پمپاژ فاضالب 
روستای قهی، تهیه طرح جامع اصالح شــبکه آبرسانی 32 روستای تحت 
پوشــش و احداث مخازن جداگانه آب برای مجتمع روستایی پاجیک آباد 
و روســتاهای شــریف آباد و فیض آباد آباد از جمله مصوبات این نشست 
بود. همچنین مقرر شد چگونگی تامین آب شــرب و بهداشت دامگاه های 
شهرستان هرند و تحویل و بازســازی دو باب آب انبار قدیمی در دستور کار 

قرار گیرد.

شــرکت پاالیش نفت اصفهان لوح برتــر دومین جشــنواره ملی صد واحد 
مشتری مدار را دریافت کرد. شرکت پاالیش نفت اصفهان در دومین جشنواره 
ملی یکصد واحد مشــتری مدار که با تمرکز بر نیروی انسانی با هدف تولید 
انبوه کاال و خدمات و با حضور برترین ها در مرکز همایش های بین المللی صدا 
و سیما برگزار شد، موفق شد، لوح مشتری مدار برتر را به خود اختصاص دهد. 
رییس بازاریابی وفروش شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: این شرکت 
بر اســاس رای هیئت داوران و به دلیل توجه و تاکید بر مشــتری مداری به 
عنوان یکی از مهم ترین اصول مدیریتی و توجه به جلب رضایت مشتریان با 
استفاده از ظرفیت های ارتباطی با کسب امتیاز باال در ارزیابی های تخصصی 

اجرا شده، موفق به کسب عنوان واحد مشتری مدار برتر شده است. 
ابراهیم کاویانی پور افزود: پیاده ســازی و رعایت CRM در اصول مدیریت 

ارتباط با مشــتری، ارائه راهکار های ایجاد ثبات قیمت و حذف واسطه گری 
در جلب رضایت مشــتری، افزایش جذب منابع ســرمایه گــذاری خارجی 
در فناوری پیشــرفته، جذب و جهت دهی ســرمایه با ارائه اطالعات فنی و 
اقتصادی از محور هایی بود که در این جشــنواره ملی مورد توجه قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان قابلیت تولید بیش از 30 نوع 
فرآورده نفتی را دارد، گفت: پاالیشــگاه در کنار تولید، خوراک شــرکت های 
پاالیش نفت جی، نفت سپاهان، پتروشــیمی اصفهان، پتروشیمی اراک و 
صنایع شــیمیایی ایران را تامین می کند و همچنین محصوالت خود را در دو 
بخش بورس انرژی و کاال به مشــتریان مختلف ارائه می دهد. این شرکت 
همچنین طی دوسال اخیر محصوالت خود را به بیش از 10 کشور صادر کرده 

است.

بر اساس اعالم مدیر بنیاد جهانی MIKE )برترین سازمان های دانشی 
نوآور( شــرکت فوالد مبارکه موفق شــد در جمع برندگان جایزه جهانی 

MIKE قرار گیرد. 
طی نامه رسمی پرفسور W.B.Lee دبیر کل جایزه جهانی سازمان های 
دانشی نو آور، فوالد مبارکه موفق شد، پس از ارزیابی در 8 محور یکپارچه 
با پوشش رده های مختلف ســازمان در 3 حوزه ساختار، منابع انسانی و 
ارتباطات و با تمرکز بر ارزش آفرینی برای ذی نفعان سازمان مبتنی بر 3 
مولفه دانش، نوآوری و سرمایه فکری و در 4 مرحله ارزیابی بین المللی 
توســط کمیته بین المللی داوران جهانی MIKE در جمــع برندگان این 
جایزه در ســطح جهانی همچون Ernst & Young از کشور انگلستان، 
Nokia به طور مشترک از کشورهای سوئد و آمریکا، Aurecon از کشور 
استرالیا، SABIC  از کشور عربســتان، Everel Group  و Revetil از 
ایتالیا، Afcons  از کشــور هند و CLI  و Tencent از کشــور چین قرار 

گیرد. 
محمــد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شــرکت فــوالد مبارکه ضمن 
تبریک این موفقیت به کلیه کارکنان، دانش را مهم ترین سرمایه نامشهود 
سازمان ها در عصر حاضر دانست و از آن به عنوان یکی از مولفه های مهم 
در خلق ارزش برای ذی نفعان سازمان ها یاد کرد و گفت: فوالد مبارکه پس 
از طی کردن دوران ســاخت و بهره برداری تا ظرفیت اسمی، هم  اکنون با 
داشتن گنجینه ای گرانبها از دانش این دوران ها خود را متعهد به بکارگیری 

آن در جهت توسعه صنعتی کشور می داند.
سیامک شجاعی، رییس سیستم های مدیریت کیفیت و سرآمدی  نیز با 
اعالم این که استفاده از الگوهای معتبر مدیریتی در سطح ملی و جهانی 
مانند تعالی سازمانی، EFQM، MIKE و... همواره از سیاست های فوالد 

مبارکه جهت تقویت رویکردهای ســازمان و شــتاب بخشی به تحول و 
بهبود مستمر در سازمان بوده است، گفت: در زمینه مدیریت دانش از 10 
سال گذشته اقدام به طراحی و اجرای رویکردهای متنوع با الگوبرداری 
از سازمان های پیشــرو کرده ایم. وی با اشــاره به این که سبک رهبری 
سازمان ها و فرهنگ دانشی دو رکن اساسی در موفقیت در مقوله مدیریت 
دانش هســتند، ضمن اعالم آمادگی فوالد مبارکه جهــت تبادل تجارب 
خود در این زمینه با ســایر صنایع، ایجاد شــبکه های دانشی با استفاده 
از خبرگان صنایع در حوزه های کلیدی را، راه گشــای بسیاری از مشکالت 
کنونی دانست و ابراز امیدواری کرد، توجه به دانش و ارزش آفرینی از آن 

برای ذی نفعان به عنوان یک نگاه راهبردی در سازمان ها توسعه یابد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ضمن اشاره به اینکه فوالد مبارکه 
اصفهان به عنوان یک صنعت زیربنایــی خود را موظف به تامین مواد اولیه 
صنایع پایین دستی از جمله نورد گرم و ســرد می داند، گفت: فوالد مبارکه 
در ســال های اخیر از نظر کمــی و کیفی نیازهای صنایع پایین دســتی به 
ورق های فوالدی را تامین کرده اســت. عباس اکبری با بیان اینکه امسال 
محدودیت هایی در زمینه تامین انرژی داشته ایم، افزود: از آنجایی که در 
تابستان مشکالتی در تامین برق و در زمستان هم مشکالتی در تامین گاز 
وجود داشــته با این حال طبق برنامه ریزی هایی که داشتیم، اسلب برای 
خطوط گرم و سرد نورد داشته ایم تا همچنان خطوط تولید این بخش فعال 
بمانند. به عبارت دیگر برنامه تولید امسال این است که همان رکورد تولید 
محصوالت فوالدی در سال ۹۹ تکرار شود و محدودیت های سوختی تاثیری 

برای تولید نهایی شرکت نداشته باشد.

کاهش تولید محصوالت خام، به دلیل محدودیت انرژی
وی با تاکید بر اینکه محدودیت های انرژی منجر به کاهش تولید محصوالت 
خام فوالد مبارکه می شــود، اظهار کرد: این شــرکت هر سال محصوالت 
جدیدی به ســبد کاالیی اضافه می کند که طبق برنامه امســال تاکنون 6 
محصول جدید تولید و به محصوالت داده شده و محصول تختال »ای پی 
آل« دیگر محصول جدیدی است که در فوالد اکسین تست شده و می تواند 
بخشی از لوله های مورد نیاز پروژه های انتقال گاز ترش را تامین کند.اکبری با 
بیان اینکه فوالد مبارکه طبق برنامه ای که در بخش انرژی دارد 1500 مگاوات 
نیروگاه جدید خواهد ســاخت، تصریح کرد: در شرایط کنونی فوالد مبارکه 
مطالعات اجرای 1000 مگاوات پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی و 500 مگاوات 
پروژه تجدید پذیر را آغاز کرده است. وی افزود: این نیروگاه ها به تدریج در 
مدار قرار می گیرند که نخســتین و دومین فاز نیروگاه سیکل ترکیبی بهره 

برداری 18 ماه خواهد بود و فاز بخار نیروگاه 3 ساله است.

پروژه نورد گرم 2
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه درباره پروژه نورد گرم 2 اظهار کرد: 
این پروژه در مرحله تشریفات مناقصه اســت و در چند وقت دیگر تکلیف 
پیمانکار مشخص خواهد شد و در محل شرکت فوالد مبارکه در اصفهان اجرا 
می شــود چون این واحد نبرد کمترین نیاز به مصرف انرژی و آب دارد و با 
توجه به برنامه ریزی هایی که برای کاهش مصرف آب داریم و از طرف دیگر 
از پساب ها برای تامین آب مورد نیاز تولید استفاده می کنیم، چشم انداز ما 
این است که تا سه سال دیگر تمام آب مورد نیاز فوالد مبارکه از طریق پساب 
انجام شــود. در حال حاضر صنعت فوالد یکی از مهم ترین صنایع است که 
در غیاب صادرات نفت بیشــترین ارز آوری را برای کشور به همراه دارد، به 
همین دلیل از بعد ملی برای کشور جایگاه ویژه ای برخوردار است، همچنین 
با توجه به اینکه در بخش تولید مسکن و پروژه های عمرانی نقش فوالد و 
محصوالت فوالدی اهمیت ویژه ای دارد حمایت از تولیدات این بخش باید 
به صورت پیوسته ادامه داشته باشد، از این رو شرکت فوالد مبارکه با تعریف 
پروژه های در بخش نیروگاهی به دنبال ایجاد ثبات در تولید است، زیرا طی 
چند ســال گذشــته محدودیت هایی در عرضه برق و گاز در کشور به وجود 
آمده که فعالیت شــرکت های فوالدی تحت تاثیر قرار گرفته است و ادامه 
این مسیر می تواند چالش هایی را برای تامین نیاز داخلی و حتی صادرات 
به وجود بیاورد، هرچند در شرایط کنونی که هنوز پروژه های نیروگاهی فوالد 
مبارکه هنوز وارد مدار تولید نشده اند این شرکت با ذخیره سازی مواد اولیه 
و ... به دنبال حفظ تولید محصوالت نهایی اســت تا از این طریق همچنان 
نیاز صنایع پایین دســتی تامین شــود و خللی در فعالیت های اقتصادی 

کشور به وجود نیاید.

هرند؛ دومین مقصد کاروان خدمت آبفای استان اصفهان

 دریافت لوح برتر دومین جشنواره ملی صد واحد مشتری مدار توسط 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

قرارگیری فوالد مبارکه در جمع برندگان؛

جایزه جهانیMIKE :برترین سازمان های دانشی نوآور

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

بهره برداری از 1500 مگاوات نیروگاه مبارکه تا سه سال دیگر
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