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قیمت: 3000 تومان

وقتی با جادوی آمار، قرار است القای کاهش نرخ بیکاری کنیم

»اصفهان« در صدر جدول بیکاری! 
وظایف سازمان های 
مسئول در معضالت 

ترافیکی کمتر از پلیس 
نیست

پویش خدمت رضوی 
به یاد سردار دل ها 

در اصفهان راه اندازی 
می شود

 میزبانی سپاهان از تیم پرسپولیس
در اراک؛

به وقت ال کالسیکو

مدیرکل ثبت احوال استان مطرح کرد:

ورود استان اصفهان به 
مرحله اول سالمندی

 طرح بازیابی گاز هیدروژن و »ال پی جی«
 در پاالیشگاه اصفهان اجرا می شود

پیمودن مسافت طوالنی به دلیل نبود پزشک متخصص در لردگان؛

محدودیت و محرومیت

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
 گازرسانی پایدار 
 در شرق استان
 مستلزم مصرف

بهینه است
8

مقبره دانشمند   وزیر، آرامگاه از یاد رفته اصفهان؛

چه کسی پاسخگوست؟
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مدیرکل میراث فرهنگی 
سرانجام مشخص شد

جشــنواره عکــس »طبیعت 
اداره  ســوی  از  نــاژوان« 
گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان و با همکاری مجموعه 
فرهنگــی تفریحی نــاژوان، 
کانون عکس و کانون عکاسان 
خبری در دو بخش حرفه ای و 
غیرحرفه ای آزاد برگزار می شود. 

وزیر میراث فرهنگی در حکمی»علیرضا ایزدی« را با حفظ ســمت 
مشاور وزیر به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان منصوب کرد. 
مدیرکل حوزه وزارت و امور بین الملــل، معاون مدیریت ایرانگردی 
و جهانگردی کرمانشاه، معاون گردشگری همدان، مدیرکل میراث 
فرهنگی اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، همدان، خوزســتان و 
استان مرکزی و فرماندار سنقر و کلیایی و کنگاور از جمله سمت های 

مدیریتی وی در طول خدمت بوده است.

 جشنواره عکس »طبیعت ناژوان«؛ 
فرصتی برای طبیعت گردی
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دادگاه »سوچی« به تعویق افتاد
منابع نظامی میانمار اعالم کردند که دادگاه رســیدگی به اتهامات آنگ سان سوچی به دو هفته بعد 
موکول شده است.به نقل از رویترز، یک منبع آگاه به رویترز اعالم کرده که یک دادگاه نظامی حکم 
مربوط به دو اتهام آنگ سان سوچی، رهبر برکنار شده میانمار را به 10 ژانویه موکول کرده است.دادگاه 
قرار بود به اتهامات در اختیار داشتن بی سیم ثبت نشده رســیدگی کند؛ یکی از چندین مورد اتهام 
وارده به سوچی که مجموع آنها می تواند بیش از 100 ســال زندان برای وی به همراه داشته باشد.

حامیان سوچی 76 ساله معتقدند که اتهامات وارده به او بی اساس بوده و صرفا با هدف برکنار کردن 
همیشگی وی از صحنه سیاسی این کشور از سوی ارتش برنامه ریزی شده است.

 

واکنش  افغان ها به دستور طالبان درباره زنان
 شماری از شخصیت ها و فعاالن اجتماعی افغانستان از ممنوعیت های جدید طالبان برای زنان و به ویژه 
منع تاکسی ها از سوار کردن زنان در مسیرهای طوالنی و پخش موسیقی انتقاد کردند.طالبان در توصیه ای 
اعالم کرد زنانی که می خواهند مسافت های طوالنی را طی کنند باید یکی از بستگان محرم مرد، همراه آن ها 
باشد. در این توصیه که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان منتشر و در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود، از رانندگان تاکسی نیز خواسته شده است تنها زنان با حجاب اسالمی را سوار 
وسیله نقلیه خود کنند.»صادق عاکف مهاجر«، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در  
گفت وگویی اعالم کرد »زنانی که می خواهند در مسیرهای بیش از 7۲ کیلومتری سفر کنند باید یک مرد 

محرم از اعضای خانواده آن ها همراه شان باشند وگرنه نمی توانند این سفر را انجام دهند.«
 

ادعای ائتالف آمریکایی درباره خروج از عراق
ائتالف بین المللی تحت رهبری آمریکا مدعی شد که نیروهای رزمی آمریکایی دیگر در عراق حضور 
ندارند.به نقل از روسیا الیوم، ائتالف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا مدعی شد که از اوایل 
ماه دسامبر دیگر هیچ نیروی رزمی در عراق حضور ندارد.ائتالف بین المللی ادعا کرد: از 9 دسامبر، 
دیگر هیچ نیروی آمریکایی یا نیرویی از ائتالف که ماموریت رزمی داشته باشد در عراق حضور ندارد. 
از برنامه زمانی برای خروج نیروهای رزمی، جلوتر بودیم و به تعهدات خود در گفت وگوی بین آمریکا 
و عراق عمل کردیم.در بیانیه ائتالف بین المللی آمده است که خروج پیش از موعد نیروهای رزمی از 
آن جهت ممکن بود که نیروهای امنیتی عراق از جمله نیروهای پیشمرگه پیشرفت قابل مالحظه ای 
در توسعه توانایی ها و امکانات خود برای مبارزه با داعش داشتند.ائتالف بین المللی درباره نیروهای 
آمریکایی و نیروهای ائتالف باقی مانده در عراق نیز بیان کرد که ماموریت اساسی آنها مشورت دادن 

و کمک و توانمندسازی نیروهای امنیتی عراق برای دستیابی به شکست دائمی داعش است.
 

 اعتراض در پنجشیر  به اعدام یک افسر پیشین پلیس
 توسط طالبان

قبل از ظهر یکشنبه پنجم دی، ساکنان شهرستان عنابه در پنجشــیر، با حمل جسد تیرباران شده 
محمد آقا، افسر پیشین پلیس، اعتراض به طالبان را آغاز کردند. افراد طالبان صبح یکشنبه محمد 
آقا را در روســتای زمان کور از خانه اش بیرون بردند و تیرباران کردند.اعتراض کنندگان با سر دادن 
شعارهای »مرگ بر طالبان، زنده باد احمد مسعود« و »بیگانه را نمی خواهیم«، از مرکز شهرستان 
عنابه به سمت مرکز پنجشیر حرکت کردند. در طول مسیر، ده ها معترض دیگر نیز به این عده ملحق 
شدند. یکی از ساکنان پنجشیر، به شرط فاش نشدن نامش، در صحبت با ایندیپندنت گفت: »محمد 
آقا در دولت پیشین افغانستان افسر پلیس بود، اما با فروپاشی آن دولت، اسلحه و امکانات نظامی 
را کنار گذاشت و به زندگی عادی خود بازگشت. هیچ گونه فعالیت نظامی نداشت و با اعتماد به عفو 

عمومی طالبان، در کنار خانواده اش زندگی می کرد.«

به دور هشتم مذاکرات وین خوش آمدید؛

 پرانتزها روی میز
هشتمین دور مذاکرات احیای برجام و لغو تحریم ها روز دوشنبه در سطح 

معاونان و مدیران سیاسی وزیران خارجه ایران و 1+۴ در وین آغاز  شد.
علی باقری، رییس تیم مذاکره کننده ایران بامداد روز دوشنبه در رأس 
هیئت سیاسی و کارشناســی درحوزه های مختلف حقوقی، اقتصادی، 

تجاری و هسته ای راهی وین شد.
قرار است پس از برگزاری نشست هماهنگی میان باقری و مورا، نشست 
افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام در هتل کوبورگ تشکیل شود. هیئت 
مذاکره کننده آمریکا به سرپرستی رابرت مالی نیز در وین حضور دارند و به 
طور مستقیم در جریان مذاکرات قرار  می گیرند. در مذاکرات دور هفتم دو 
طرف توانستند با وجود اختالفات شدید بر سر متون مشترک مذاکراتی 

به لحاظ شکلی به جمع بندی برسند.
آخرین متنی که ایران و 1+۴ بر سر آن به جمع بندی نسبی دست یافته 
بودند، مربوط به مذاکرات دور ششم در دولت حسن روحانی بود که بعد 
از تغییر دولت در ایران برخی بندها و پاراگراف ها بر اساس رویکرد دولت 
ابراهیم رییسی مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت و در برخی موضوعات 

دیدگاه های جدید مطرح شد.
هیئت مذاکره کننده ایران ۸ آذرماه پس از ســه ماه وقفه در مذاکرات و 
در حالی که کشورهای 1+۴ به ویژه آمریکا و سه کشور اروپایی تصورش 
را نمی کردند، با متونی آماده  وارد وین شد. ایران در میان جوسازی سه 
کشور اروپایی مبنی بر اینکه هیئت ایرانی بدون برنامه مشخص و برای 
وقت کشــی به وین آمده است، دو متن بازبینی شــده منطبق بر روح و 
متن برجام را روی میز قــرار داد. این اقدام هیئت های دیپلماتیک ۴+1 
به ویژه اروپایی ها را غافلگیر کرد تا جایی که آنها برای مشورت و بررسی 
این متون مجبور شــدند به پایتخت هایشــان بازگردند.ادامه دور هفتم 
پس از یک وقفه چند روزه 1۸ آذر از سر گرفته شد و 1+۴ در یک مذاکرات 
 فشــرده در نهایت با رویکرد تهران که در پیش نویس های ارائه شده بود، 

موافقت کرد.
اکنون دو پیش نویس جدید داریم؛ یکی درخصوص برداشت تحریم ها 
و دیگری درباره اقدامات هســته ای که ایران در صورت برداشــته شدن 
تحریم ها اجرا خواهد کرد.به این ترتیب بحث های شکلی درباره مذاکرات 
و چگونگی انجام آن در هماهنگی میان هیئت های انجام گرفته و اکنون 
در دور هشتم دو طرف وارد مباحث محتوایی می شوند و پرانتزهایی روی 

میز قرار می گیرند که شامل موضوعات کلیدی هستند.
با توجه به این که آمریکا بزرگ ترین نقض کننده برجام و سه کشور اروپایی 
در این میان آمریــکا را در اجرا نکردن تحریم ها همراهی کرده اســت، 
سرنوشت مذاکرات به دست آنها رقم خواهد خورد. باید دید این کشورها 

آمادگی پذیرش مسئولیت و تعهدات خود طبق برجام را دارند یا نه.
با این حــال در دو دور مذاکراتی کــه تا کنون انجام گرفته اســت، ایران 
انتقادات زیادی را متوجه ســه کشــور اروپایی کرد. در حالی که انتظار 
می رفت این کشورها با از ســرگیری مذاکرات در دولت ابراهیم رییسی 
رویکردی مصالحه جویانه و میانجی گرانه میان ایران و آمریکا داشــته 
باشند؛ اما مواضع تند مقامات ارشــد این کشورها و هیئت های مذاکره 
کننده آنها، فضای گفت وگوها را به سمت تنش و فشار سوق داد. در میان 
همه سم پاشی ها از سوی این کشورها و رسانه های شان، مذاکرات در 
دومین مرحله از دور هفتم مثبت تر از آنچه همــه فکر می کردند پیش 
رفت و طرف های اروپایی و آمریکا نقطــه نظرات ایران در رابطه با اعمال 
تغییرات در متن پیشنهادی را پذیرفتند. از این رو باید گفت که تا اینجای 
کار مذاکرات در مســیری مرضی الطرفین در حرکت است.این کشورها 
با همراهی آمریکا سعی کردند مسئله »زمان« و »اقدامات هسته ای« 
ایران را در شرایط اضطرار نشان دهند، درحالی که فعالیت های هسته ای 
ایران تحت نظارت آژانس و بازرسان آن ادامه دارد و طبق برنامه زمان بندی 
شده و از قبل اعالم شده این فعالیت ها پیش می رود. حتی در این دوره 
مذاکرات مهم و حساسی در چارچوب همکاری های پادمانی و فراپادمانی 
میان ایران و آژانس انجام شد که به توافق دو طرف بر سر نصب دوربین 

های مورد نظر آژانس در سایت تســا کرج منجر شد.با این حال به نظر 
می آید سه کشور اروپایی هم چنان رویکرد خصمانه و غیرسازنده شان را 
در فضای رسانه ای پیش می برند. اما ایران در این مدت نشان داده است 
که از خطوط قرمز و خواست های به حقش در چارچوب برجام برای »رفع 
تحریم های مغایر با برجام« کوتاه نخواهــد آمد. آنچه که تیم مذاکراتی 

ایران در وین گفت وگو می کند نه فراتر از برجام است، نه کمتر از آن.
درست است که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم های حداکثری را علیه 
ایران وضع کرد؛ اما در هر حال این دولت ایاالت متحده آمریکاســت که 
مسئول وضع موجود اســت و باید تمامی تحریم ها را طبق برجام لغو و 

حتی جبران خسارت کند.
با وجود آغــاز تعطیالت ســال نو ی میــالدی اما تمامــی هیئت های 
مذاکره کننده برای از سرگیری مذاکرات در سطح سیاسی و کارشناسی 

در وین گرد هم آمده اند.
به گفته منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایران، تیم مذاکراتی ایران نیز 
آمادگی دارد تا هر وقت که الزم است در وین بماند و مذاکرات را تا رسیدن 
به نتیجه ای مطلوب و برای ارائه به وزیران خارجه به انجام برساند. با توجه 
به گستردگی مباحث و اختالفات موجود بعید است این دور، دور نهایی 

مذاکرات در سطح سیاسی و کارشناسی باشد.

رییس جمهور ونزوئال با اشــاره به مبارزه ملت این 
کشور با امپریالیسم آمریکا، تاکید کرد که این کشور، 
روابط بسیار خوبی با جمهوری اسالمی ایران دارد و به 
زودی به تهران سفر خواهد کرد.»نیکالس مادورو« 
در مصاحبه اختصاصی با شــبکه خبری المیادین 
لبنان، به تببین مواضع بسیاری از جمله تحریم های 
آمریکا علیه این کشــور، روابط ونزوئال با جمهوری 
اسالمی ایران و مواضع این کشور در قبال فلسطین 
و سوریه و سایر کشــورهای عربی پرداخت و تاکید 
کرد که همه کشورها باید علیه امپریالیسم آمریکا، 

متحد شوند.
مادرو با اشاره به مسئله اقتصاد در این کشور گفت: 

»ما شــاهد بهبود وضعیــت اقتصادی هســتیم و 
ســال ۲0۲1، پس از آغاز جنگ اقتصادی ]آمریکا[، 
نخستین سالی اســت که ]ونزوئال[ رشد اقتصادی 
ثبت کرده است... انتظار داریم که سال ۲0۲۲، بسیار 
بهتر از امسال باشد و کشور نیز پیشرفت کند«.وی با 
بیان اینکه، ملت ونزوئال، در برابر حمالت وحشیانه 
امپریالیســم آمریکایی و هم پیمانانش، مقاومت 
کرده است، تصریح کرد: »ما مقاومت و ایستادگی 
کردیم... نه تنها مقاومت کردیم، بلکه تاکید کردیم که 
بر اساس کار گروهی باید پیشرفت کنیم. این شیوه 
نیز، نتیجه داد و ونزوئال گام به گام، در حال پیشرفت 
واقعی در زمینه اقتصاد است«.رییس جمهور ونزوئال 

در ادامه به تاریخ این کشور و مبارزات ملی آن علیه 
امپریالیسم پرداخت و تصریح کرد: »من به عنوان 
رییس جمهور  باید در حد این ملت قهرمان می بودم. 
طبیعتا باید به ســالح صبر و ایمــان و اطمینان به 
آینده مسلح می شــدم. چندین بار از فیدل کاسترو 
شــنیدم که به رییس جمهور چاوز می گفت  انسان 
در هر شرایطی باید مبارزه کند. انسان باید تا آخرین 

نفس، بجنگد«.

  »مادورو« در المیادین: 

به زودی به ایران می روم

سفیر ایران در عراق درباره برگزاری مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در سالروز شهادت شان توضیحاتی ارائه کرد.ایرج مسجدی بیان کرد: 
خوشبختانه از سوی عراقی ها مراسم باشکوه و در عین حال متعددی در طول یک هفته قرار است برگزار شود در حقیقت از اواخر این هفته توسط حشد الشعبی و 
موسسات فرهنگی و اجتماعی و همچنین از سوی سفارت ایران در عراق مراسماتی برگزار می شود.وی ادامه داد: از سوی دیگر کمیته هایی برای برگزاری مراسم در 
سطوح مختلفی در بغداد، کاظمین، نجف اشرف، کربال و...تشکیل شده که پیش بینی من این است مراسم امسال نسبت به سال های گذشته وسیع تر و باشکوه تر 
برگزار خواهد شد.مسجدی در گفت وگو با برنامه »مرد میدان« رادیو مقاومت بیان کرد: همچنین در محل شهادت این  دو  بزرگوار برنامه هایی در نظر گرفته شده است.

مسجدی با اعالم اینکه خروج نیروهای آمریکایی بر اساس مصوبه پارلمان عراق پس از شهادت این  دو شهید قرار است پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت اتفاق 
بیفتد، تصریح کرد: تعداد کمی از آمریکایی ها در عراق حضور دارند که قرار است به زودی از عراق خارج شوند.وی با اشاره به اینکه با همکاری دستگاه قضایی ایران و 
دستگاه قضای عراق یک کمیته مشترک برای رسیدن به پرونده شهادت عزیزان تشکیل شده است، تصریح کرد: بارها جلساتی در این زمینه برگزار شده و پیگیری 
حقوقی، قضایی و سیاسی در دستور کار قرار دارد و آنچه که من می بینم دستگاه قضایی ما تا زمانی که مسببان را به سزای اعمال شان نرساند،آرام  نخواهد نشست 

البته چون کاری بین المللی  است زمان خواهد برد.

خبر روزجزییات مراسم بزرگداشت حاج قاسم و ابومهدی در عراق

وز عکس ر

رستم قاسمی با 
رییس جمهور 
عراق دیدار کرد

ریاســت جمهوری عراق در 
صفحه توئیتر خــود اعالم 
کرد که رستم قاسمی، وزیر 
راه و شهرسازی ایران که در 
رأس هیئتی به این کشــور 
ســفر کرده با برهم صالح، 
رییس جمهور عراق دیدار و 

گفت وگو کرد.

روزنامه شرق خبر داد: 

رد پای »زاکانی« و برادرش درطرح صیانت از فضای مجازی
شرق نوشــت: از گزارش مرکز پژوهش های مجلس به رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از 
فضای مجازی درباره خالف قانون اساســی بودن بخش مهمی از این طرح زمان زیادی نمی گذرد که 
قائم مقام سابق و فعلی مرکز پژوهش ها در گفت وگویی پای رییس پیشین این مرکز یعنی علیرضا زاکانی، 
شهردار فعلی تهران را به آن باز کرد.چندی قبل طرح صیانت به مرکز پژوهش ها ارجاع داده شده بود و آنها 
این طرح را عالوه  بر بررسی های کارشناسی در دفاتر و گروه های تخصصی مرکز، در 9 جلسه با بیش از صد 
نماینده کسب وکارها، صاحب نظران، اتحادیه های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی 
و حاکمیتی و اصحاب رسانه بررسی کردند و دالیل مخالفت خود را گفتند.در نهایت  مرکز پژوهش ها در 
نامه ای به رییس کمیسیون ویژه طرح صیانت، اشکاالت آن را اعالم کرد و خواستار تخصیص زمان بیشتر 
برای اصالح آن شــد؛ اما قائم مقام این مرکز اعالم کرد که چنین روندی در دوره ریاست زاکانی صورت 

نگرفت و او طرح را بدون نظر کارشناسان به کمیسیون ارجاع داده بود.
 

کیهان:

 رسانه های اسراییل، مقامات کشورشان را مسخره می کنند
کیهان نوشت: شبکه صهیونیستی »کان« در برنامه طنز انتقادی، تهدیدات رژیم اشغالگر درباره حمله 
به ایران و برنامه های مســئوالن این رژیم برای اجرای چنین حمله ای را به ســخره گرفت.این شبکه، 
ساده لوحی و الف زنی مقامات این رژیم را درباره سهولت حمله هوایی به ایران و بازگشت جنگنده ها به 
فلسطین اشغالی پس از اجرای عملیات علیه برخی نقاط مشخص شده را تمسخر کرد. در این برنامه طنز 
یکی از طنزپردازان درباره واکنش ایران به حمالت رژیم صهیونیستی سوال می پرسد. طنزپرداز دیگری 
می گوید پیش بینی این را هم کرده ایم. پیش بینی می کنیم پس از حمله ما، ایران فورا حمله موشکی کند.
او سپس در ادامه نقشه سرزمین های اشغالی را نشان می دهد که در آن تعداد زیادی نقاط قرمز به عنوان 
اهدافی که ایران آن ها را هدف قرار خواهد داد، مشخص شده است و می گوید: عالوه بر این حزب ا... نیز 

موشک هایی به این اهداف شلیک می کند. 

 تحلیل یک دیپلمات ارشد ایرانی 
از توانایی تیم مذاکره کننده در وین

مدیرکل غرب آسیا و دستیار وزیر امور خارجه کشورمان گفت: شهادت می دهم که تیم کنونی مذاکره 
کننده کشور در وین، حائز بیشترین ظرفیت، توانایی و حمایت ســاختاری برای به نتیجه رساندن 
این پرونده است. سید رسول موسوی در آستانه آغاز دور هشتم مذاکره وین برای لغو تحریم ها در 
صفحه توئیتر خود نوشت:  »به عنوان ناظری که مباحث هسته ای کشور را می داند و تیم های مختلف 
مذاکراتی را می شناسد شــهادت می دهم که تیم حاضر حائز بیشترین ظرفیت، توانایی و حمایت 
ساختاری برای به نتیجه رساندن این پرونده است. معتقدم منافع ملی کشور در آن است که تمام 

جریانات سیاسی کشور از منطق تیم حاضر دفاع کنند.«

علت در جا زدن کشور از زبان »مصباحی مقدم«
عضو اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اســالمی ایرانی پیشــرفت گفت: علت در جا زدن کشور تبعیت از 
الگوهای وارداتی توسعه و فقدان الگوی ملی و اسالمی برای پیشرفت است که این معضل با تدبیر مقام 
معظم رهبری و تدوین سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت قابل حل است.حجت االسالم والمسلمین 
غالم رضا مصباحی مقدم  اظهار کرد: ۴0 سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، گام های بلندی در عرصه های 
مختلفبرداشته شده است، اما در ابعاد دیگر  همچون بیکاری، تورم و یا هدر رفت انرژی، گام های 

اساسی متناسبی با اقتضای انقالب اسالمی برداشته نشده است.

کافه سیاست

وزیر امور خارجه ایران: 

در مذاکرات وین، به سند 
جدید و مشترکی رسیدیم

وزیر امور خارجه  کشــورمان گفت که ســند 
مشــترک و قابل قبولی روی میــز مذاکره 
کنندگان داریم که آنها را اســناد یک دسامبر 
و 1۵ دســامبر می خوانیم. هــم در موضوع 
هســته ای و هم تحریم ها یعنی دیگر سند 
۲0 ژوئن را کنار گذاشــتیم و به سند جدید و 

مشترکی رسیدیم.
حســین امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران 
گفت: دور جدید مذاکرات در وین شروع شده 
اســت. از جمله موضوعاتی که در دستور کار 
ماست بحث تضمین و راستی آزمایی است.ز 
سند مشترک و قابل قبولی روی میز مذاکره 
کنندگان داریم که آنها را اســناد یک دسامبر 
و 1۵ دســامبر می خوانیم. هــم در موضوع 
هســته ای و هم تحریم ها؛ یعنی دیگر سند 
۲0 ژوئن را کنار گذاشــتیم و به سند جدید و 
مشترکی رسیدیم. مذاکرات ما حول آن سند 
مشترک شروع می شود. از جمله موضوعات 
در دســتورکار در مذاکرات جــاری ما بحث 

تصمین و راستی آزمایی است.
وی گفت: باید در ذیل این واژه ها و موضوعات 
به نقطه ای برسیم که نفت ایران به آسانی و 
بدون هیچ منعی فروخته شود و پول نفت به 
صورت ارزی در حساب های بانکی ایران وارد 
شود و ما از همه مزایای اقتصادی در برجام 

پیش بینی شده بتوانیم استفاده کنیم.
 وزیــر امــور خارجــه کشــورمان دربــاره 
 زمان مذاکرات ایران و عربســتان اظهار کرد 
که هنوز نه، ولــی در حال تنظیــم کردن آن 

هستیم.

بین الملل
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مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد:

حمایت از تولیدکنندگان فلفل دلمه ای با استمهال وام ها
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به گلخانه داران متضرر از توقف صدور فلفل، 
برای بازپرداخت وام هایشان مهلت داده می شــود.احمدرضا رییس زاده  اظهار کرد: برای کاهش زیان 

وارد شــده به تولیدکنندگان فلفل دلمه ای 
به دنبال این هستیم که برای بازپرداخت 
وام هایشــان به آن ها مهلــت بدهیم و از 
قطع گاز و برق گلخانه ها جلو گیری کنیم.
وی گفت: نرخ هــر کیلوگرم فلفل دلمه ای 
در بازار داخلی بین ۱۲ تا ۱۸ تومان اســت.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: اگــر صادرات 
محصوالت لوکس مثل گل، گیاهان زینتی، 
گوجه فرنگی، خیار و فلفل دلمه ای به هر 

دلیلی متوقف و عرضه آن بیش از تقاضا شــود، قیمت آن ارزان می شود.رییس زاده گفت: در این مواقع 
دولت به صورت ویژه برای خرید تضمینی یا اعطای یارانه به کشاورزان ورود پیدا نمی کند، اما پیگیر رفع 
مشــکل در حوزه بازرگانی اســت.اقدامات حمایتی را دولت انجام می دهد، ولی در موضوع خرید فلفل 
دلمه ای به دلیل اینکه جزو محصوالت اساسی به شــمار نمی آید، اقدامات حمایتی معمول پیش بینی 
نشده است.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  افزود: البته دولت پیگیری می کند 
با رایزنی های دیپلماسی از طریق وزارت خارجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت مشکل را 

رفع کند تا صادرات از سر گرفته شود.
 

 طرح بازیابی گاز هیدروژن و »ال پی جی«
 در پاالیشگاه اصفهان اجرا می شود

مدیر طرح بازیابی گاز ال پی جی )گاز مایع( شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: بازیابی هیدروژن 
و ال پی جی از گاز حاصل از فرآیند بنزین ســازی در پاالیشــگاه اصفهان با رویکرد زیست محیطی و 
صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی اجرا می شود.امید آقابابایی افزود: جریان گازی که از واحد بنزین 
سازی پاالیشگاه اصفهان به دست می آید ترکیبی از گازهای ال پی جی و هیدروژن است که جداسازی 
و استفاده از هر یک از آنها به صورت جداگانه با سودآوری، صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی و رویکرد 
زیست محیطی همراه خواهد بود.طرح بنزین سازی سال ۹۴ در پاالیشگاه اصفهان بهره برداری شد و 
روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در این واحد صنعتی تولید می شود.وی با بیان اینکه نصب تجهیزات 
مربوط به طرح جداسازی و بازیابی گازهای هیدروژن و ال پی جی از گاز حاصل از فرآیند بنزین سازی 
در پاالیشگاه اصفهان در حال اجراست، اظهار داشت: گاز هیدروژن به طور خالص در فرآیند گوگردزدایی 
از جریان های نفتی در پاالیشگاه کاربرد دارد و گاز مایع )ال پی جی( نیز قابل عرضه و فروش به مصرف 
کنندگان بخش های خانگی و صنعتی است.وی با تاکید بر اینکه کاربرد اصلی هیدروژن در پاالیشگاه 
برای گوگردزدایی است، توضیح داد: زمانی که نفت خام به فرآورده های مختلف تبدیل می شود داخل 
آنها گوگرد است که باید جداسازی شود به همین دلیل کار گوگردزدایی در بستر کاتالیست و در دما و فشار 
باال با استفاده از گاز هیدورژن انجام می شود و پس از حذف گوگرد محصوالتی مانند بنزین و گازوییل 
وارد چرخه سوخت خواهد شد.گوگرد در ترکیبات سوختی به تشکیل گاز سمی دی اکسید گوگرد و 
آالینده های هوا منجر می شود بنابراین حذف این عنصر از فرآورده های تولیدی از نفت ضروری است.

این کارشناس با اشاره به اینکه در زمان حاضر گاز حاصل از فرآیند تولید بنزین در پاالیشگاه اصفهان در 
چرخه سوخت این مجموعه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: این گاز مضر نیست 

اما برای جلوگیری از اتالف منابع بهتر است که جداسازی شود.

وقتی با جادوی آمار، قرار است القای کاهش نرخ بیکاری کنیم

»اصفهان« در صدر جدول بیکاری! 

با وجود انتشار مباحثی مبنی بر کاهش آمار  نفیسه زمانی نژاد
بیکاری، عده ای از مســئوالن و کارشناسان 
معتقدند متاسفانه در حال حاضر با باالترین نرخ بیکاری مواجه هستیم و 
نباید با جادوی آمار، القای کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم.۲۳ تیرماه 
امسال بود که مرکز آمار ایران در ارتباط با جمعیت فعال و بیکار کشور گزارشی 
را با تیتر »در بهار ۱۴۰۰ حدود نیمی از شــاغلین خارج شــده از بازار کار به 
اشتغال بازگشتند« منتشر کرد که در این گزارش اعالم شد در بهار ۱۴۰۰، به 
میزان ۴۱.۴ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند 
و در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند که حاکی از آن است نرخ مشارکت 
اقتصادی نسبت به فصل مشــابه در ســال قبل )بهار ۱۳۹۹( ۰.۴ درصد 
افزایش یافته است.بررسی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی نیز 
نشان می دهد که در بهار امسال، بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد بیشترین 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های 
صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۷.۹ درصد قرار گرفته اند. با این حال 
بر اساس گزارشی هم که معاونت بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران تدوین کرده ، در تابستان ۱۴۰۰، جمعیت 
فعال کشور حدود ۱۱۸ هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش پیدا 
کرده است. ارقام موجود برای جمعیت ۱۵ ســاله و بیشتر طی این مدت 

نشان می دهد مشارکت اقتصادی متناسب با رشد جمعیت افراد در سن 
کار، افزایش نیافته است. این آمار نشان می دهد نسبت اشتغال کشور در 
فصل تابستان جاری حدود ۳۷ درصد اعالم شده و در مقایسه با بسیاری از 
اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، رقم بســیار کم و قابل تاملی است. 

آماری که بیانگر نوسان نرخ بیکاری در شش ماهه ابتدایی امسال است.

به آمار کاهش نرخ بیکاری نمی توان اعتماد  کرد
بنا بر اظهارات کارشناسان و تحلیلگران، شرایط اقتصادی کشور تردیدها را 
درباره اخبار کاهش آمار بیکاری به شدت افزایش می دهد، بنابراین آمارهای 
مرکز آمار در این موارد چندان  صحیح نیست. ضمن اینکه از گذشته شاهد 
واقعیت هایی در جامعه بوده ایم که اصوال با آمارهای اعالمی از سوی مراکز 
دولتی مغایرت بسیاری داشته است. از این رو می توان گفت، تا زمانی که 
جمعیت فعال به صورت واقعی تعریف نشود، آن هم بر اساس مکانیزم های 
واقعی که آمارهای واقعی را منعکس کند، نمی توان به آمارهای غیرواقعی از 
کاهش بیکاری اعتماد کرد.شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون ویژه 
جهش و رونق تولید مجلس ایران در این باره می گوید: متاسفانه در حال 
حاضر با باالترین نرخ بیکاری مواجه هستیم و نباید با جادوی آمار القای 
کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم چراکه نرخ مشارکت کاهش یافته و اگر 

این امر را از مردم مخفی کنیم باعث بی اعتمادی آن ها به نظام می شود.وی 
با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، می افزاید: 
اگر کنکاش کنیم متوجه می شویم نرخ مشارکت کاهش یافته و به دنبال 
آن شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده ایم یعنی اگر نرخ مشارکت ۴۴ درصدی 
حفظ می شــد و تداوم پیدا می کرد نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ درصد 

می رسید.
اما شرایط بیکاری در استان اصفهان چگونه است؟ استانی که بیش از پنج 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و ســهم آن در صنعت کشور ۱۱ درصد، 
سرمایه گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه اصفهان در 
طرح های نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم 
است. اما در طول چند سال گذشته همواره آمار بیکاری آن در صدر جدول قرار 
داشته و به دلیل مهاجرپذیر بودن با شرایط نامطلوبی در زمینه اشتغال زایی 
روبه رو بوده است.به خصوص که با شیوع بیماری کرونا و تبعات ناشی از 
آن، آمار بهار سال ۹۹ حاکی از افزایش ۱.۱ درصدی این شاخص در مقایسه 
با بهار سال ۹۸ بود. این چنین که طی سه ماه ابتدای سال ۹۹، نرخ بیکاری 
در استان اصفهان ۱۱.۳ درصد بوده اســت. در صورتی که قبل از کرونا، نرخ 
بیکاری در اصفهان از ۱۴.۷ به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته بود که متاسفانه در 
ایام شیوع، نرخ بیکاری استان اصفهان بار دیگر  افزایش یافت.از دیدگاه 
مسئوالن، بخش قابل توجهی از آمار بیکاری استان، در این دو سال اخیر، به 
شیوع بیماری کرونا مربوط می شود. چه بسا با شیوع بیماری کرونا از اسفند 
سال گذشته شــاهد رکود در بخش های مختلف به ویژه مشاغل خدماتی 
در اســتان اصفهان بودیم که همین امر تاثیر بســزایی در کاهش نسبت 
اشتغال و افزایش نرخ بیکاری داشــت. عمده اشتغال در استان اصفهان 
یعنی حدود ۴۲ درصد مربوط به مشــاغل خدماتی است و شیوع بیماری 
کرونا و محدودیت های ناشی از آن باعث رکود شغل های خدماتی به ویژه 
در بخش هایی مانند گردشگری و رســتوران ها شد.برخی کارشناسان نیز 
معتقدند که دامنه تاثیرات و پیامدهای مسائل سیاسی و بحران هایی مانند 
همه گیری بیماری کرونا بر استان هایی مانند اصفهان که دارای جمعیت زیاد 
و تعداد باالی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی است، بیشتر 
بوده و به همین دلیل شاهد افزایش نرخ بیکاری در این منطقه بودیم.آن ها 
اعتقاد دارند که اصفهان دارای ظرفیت های بسیاری در بخش های مختلف 
اقتصادی است که اگر موانع موجود برداشته و فرآیندها، بیشتر تسهیل شود 
شاهد رونق هرچه بیشتر و اتفاق های خوب در آن خواهیم بود. از طرفی هم 
مهاجرت بی رویه از سایر استان ها، خشکسالی و تحریم های بین المللی در 
کنار بحران کرونا در این سال ها در افزایش نرخ بیکاری در استان اصفهان 

نقش موثری داشته است.

بازار تخم مرغ در اصفهان پر تالطم و ناآرام است و 
قیمت ها طی  یک هفته اخیر افزایش یافته است.

هر چند عرضه و قیمت مرغ در بازار به یک آرامش 
نسبی رســیده، اما تخم مرغ هنوز با آشفتگی بازار 
قیمت و عرضه مواجه اســت. بازگشــت آرامش 
نســبی به بازار مرغ با کاهش قیمت و عرضه کافی 
به مصرف کننده می رســد؛اما بازار تخــم مرغ پر 
تالطم و ناآرام اســت و قیمت ها در یک هفته اخیر 

افزایــش یافته و خبــری هم از عرضــه دولتی به 
خرده فروش ها نیســت.در روز هایی که تخم مرغ 
با قیمت دولتــی کمتر عرضه می شــود تخم مرغ 
بسته بندی شده به وفور پیدا می شود و با چند برابر 
قیمت در بازار به فروش می رســد و مصرف کننده 
نهایی است که ضرر می کند.معاون بهبود تولیدات 
دامی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان  
گفت:جهت مدیریت بازار از ســامانه رهتاب برای 
توزیع مرغ استفاده کردیم که به خوبی جواب داد 
و برای تخم مرغ هم طی دو جلســه ای که با تولید 
کنندگان تخم مرغ داشتیم به زودی این محصول 

هم وارد سامانه می شود.

 حسین ایراندوســت اظهار کرد: از نظر تولید تخم 
مرغ هیچ مشکلی در اســتان اصفهان وجود ندارد 
و روزانه بالغ بر ۳۸۰ تــن تولید تخم مرغ داریم که 

نزدیک به دو برابر نیاز استان است.
معــاون بهبــود تولیدات دامــی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان  گفت: تخم مرغ از درب 
مرغ داری به طور مســتقیم به خریــداران خرد یا 

مصرف کنندگان عرضه می شود.
وی گفت: برنامه ریزی این موضوع در حال انجام 
اســت و به زودی نتایج آن را مردم در بازار خواهند 
دید و در رهتــاب توزیع تخم مــرغ از مرغ داری تا 

مغازه ها رصد می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:  

بازار تخم مرغ آشفته است

خبر روز

برگشت سیب زمینی صادراتی از ترکمنستان تکذیب شد
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان گفت: برگشت خوردن سیب زمینی های صادراتی 
ایران از ترکمنســتان کذب محض اســت.»مجید محمدنژاد« با بیان اینکه ایران به هیچ وجه به 
ترکمنستان سیب زمینی صادر نمی کند، اظهار کرد: تعجب می کنم برخی رسانه ها اظهاراتی را به نقل از 
اتحادیه بارفروشان مشهد منتشر می کنند که اصال در صالحیت این فرد نیست که بگوید سیب زمینی 
ایران از ترکمنستان برگشت خورده اســت.وی افزود: در ماه های اخیر هیچ محموله سیب زمینی 
به مقصد ترکمنستان صادر نشده است که برگشــت بخورد.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
ترکمنستان تصریح کرد: سیب زمینی های ما به مقاصد ازبکستان و روسیه صادر می شود و فقط یک 
کامیون طی ۱۰ روز گذشته آن هم نه به دلیل خواست طرف های خارجی، بلکه به دلیل حساسیت 

سازمان قرنطینه کشور خودمان برگشت خورده است.
 

نحوه جدید محاسبه قبوض برق
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بهای برق مشترکان کم مصرف )در سقف مصرف ۵۰ درصد الگوی مصرف( 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می شود.تعرفه های 
برق مصارف خانگی مشــترکین کمتر از الگوی مصرف بر اساس تصویب نامه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران 
تعیین می شود.همچنین تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف باالتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر 
از الگو بر اساس جدول فعلی، مازاد بر آن تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با 
ضریب )۵/۱( ، )۵/۲( و )۵/۳( برابر هزینه تامین برق )متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از 
نیروگاه های حرارتی دو سال گذشته به عالوه هزینه نقل و انتقال برق )ترانزیت( و هزینه سوخت با تعرفه 
نیروگاهی( محاسبه و دریافت می شود.در محاسبه صورتحساب برق ماه های گرم برای مشترکان مشمول 
این مصوبه، جز در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم به ترتیب ضریب )۵/۰( و )۸/۰( اعمال می شود.

 

عرضه بلیت قطار  با نرخ پارسال
معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از عرضه بلیت قطار با نرخ خرداد ماه سال 
گذشــته خبر داد و گفت: تغییر قیمت بلیت قطار تنها با مصوبه شــورای عالــی هماهنگی ترابری 
امکان پذیر است.میرحسن موسوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پروتکل های 
مربوط به رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سفرهای ریلی تعدیل شده و به ۸۰ درصد ظرفیت موجود 
رسیده اســت، آیا قیمت  بلیت قطار تغییری خواهد کرد یا خیر؟ اظهار کرد: قیمت بلیت قطارهای 
مسافری با رعایت پروتکل فاصله گذاری ۸۰ درصدی و بر اساس صورتجلسه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۰ 
دی ماه سال گذشته شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ارائه می شود.وی همچنین درباره اینکه آیا 
برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت قطار یا کاهش آن  وجود ندارد؟ افزود: ساز و کار افزایش قیمت 
در قوانین و مقررات مشخص شده است و هرگونه تقاضای افزایش قیمت از سوی شرکت های حمل 

و نقل ریلی مسافری با رعایت قوانین و مقررات مربوطه میسر خواهد بود.
 

رییس انجمن دخانیات:

 7000 میلیارد مالیات سیگار  به خزانه واریز می شود
رییس انجمن کاالهای دخانی از حذف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات از ساختار سازمانی 
وزارت صمت خبر داد و گفت: مالیات های متعددی از تولیدکنندگان سیگار اخذ می شود و قرار است 
امسال ۷۰۰۰ میلیارد تومان مالیات سیگار به خزانه واریز شود.محمدرضا تاجدار با انتقاد از اصالحات 
ســاختاری صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت و حذف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر 
دخانیات از چارت این وزارتخانه گفت: متاسفانه  به رغم اهمیت باالیی که صنعت دخانیات دارد، این 

مرکز از ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده است.

با مسئولان

کافه اقتصاد
عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان مطرح کرد:

لزوم ثبت کاال های خریداری شده در سامانه تجارت
عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان گفت: واحد های عرضه کننده لوازم خانگی باید نسبت به ثبت کد ملی خریداران در سامانه تجارت اقدام کنند.محمد جواد 
روغنی اظهار کرد: در سامانه تجارت هر کاال یک شناسه و کد رهگیری دارد و مصرف کننده در زمان خرید آن کاال، با ارائه کد ملی، فاکتور و تاریخ خرید را خود در این سامانه 
ثبت می کند.وی گفت: واحد هایی که عرضه کننده لوازم خانگی هستند باید نسبت به ثبت کد ملی خریداران محصوالت لوازم خانگی در سطح عرضه توسط نمایندگی ها 
و توزیع کنندگان اعم از عمده فروشی و خرده فروشی اقدام و آن ها را در سامانه تجارت درج کنند.روغنی افزود: در سامانه تجارت هر کاالیی یک شناسه و کد رهگیری 
دارد و مصرف کننده در زمان خرید آن کاال، با ارائه کد ملی خود، فاکتور و تاریخ خرید خود را در این سامانه ثبت می کند.عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی اصفهان با 
اشاره به اهداف اجرای ثبت کد ملی خریداران لوازم خانگی گفت: هدف از اجرای این طرح رصد واردات، تولید و شناسایی کاالی قاچاق و تقلبی است.به گفته روغنی؛ با 
اجرای چنین طرحی خریداران از طریق شماره گیری کد دستوری می توانند از اصالت کاالی خود مطمئن شوند. به همین دلیل خریداران برای کسب اطمینان از اصالت 

کاال های لوازم خانگی با ثبت کد درج شده روی دستگاه در کد دستوری #۷۷۷۷*۴* از اصالت دستگاه مطلع می شوند.

برداشت پرتقال در 
استان گلستان

خورشــید طلــوع نکــرده که 
کارگران فصلــی راهی باغات 
غربی گلســتان می شــوند و 
پس از یک ساعت طی مسیر 
به مقصد رســیده و میوه های 
خوش رنــگ  را مــی چینند. 
برداشــت پرتقال و نارنگی در 
اســتان گلســتان از ماه قبل 
آغازشــده و تا اواسط دی ماه 

ادامه دارد. 

وز عکس ر

اصفهان؛ دومین مصرف 
کننده گاز طبیعی در کشور

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: 
استان اصفهان با حدود۲۲ میلیارد متر مکعب 
مصرف گاز پس از تهران دومین استان مصرف 
کننده گاز محســوب می شود.سید مصطفی 
علوی با بیان اینکه مصرف گاز در شهرســتان 
ها باالســت، اظهار کرد: با وجود اعمال برخی 
محدودیت ها به طــور میانگین در حال حاضر 
روزانه بالغ بر ۶۸تــا ۷۲ میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی در استان مصرف می شود.وی، افزود: 
محاسبه گاز بهای مصرفی در شهرستان اصفهان 
که در اقلیم ســه قرار دارد، پلکانی است؛ یعنی 
اگر میزان مصرف از مقــدار الگوی مصرف که 
ماهانه ۲۰۰متر مکعب است، بیشتر شود قیمت 
گاز بیشتر حساب می شود، بنابراین قیمت هر 
متر مکعب گاز در اقلیم یک تا مصرف ۳۰۰ متر 
مکعب در ماه، در اقلیــم دو تا مصرف ۲۵۰ متر 
مکعب، اقلیم ســه تا مصرف ۲۰۰ متر مکعب و 
اقلیم چهار تا مصــرف ۱۵۰ متر مکعب در طول 
یک ماه، ۴۱۴ریال محاسبه می شود.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه ۱۱۲ شهر 
اســتان اصفهان از گاز طبیعی بهره مند شدند، 
گفت: ۹۹.۰۸ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار 
گازرسانی شده اند به طوری که هم اکنون یک 
هزار و ۱۰۰ روستای استان گاز دارند و گازرسانی 
به حدود ۷روستا در دست اجراست.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، با اشــاره به اینکه، 
روســتاها مولد تولید محصوالت کشاورزی و 
دامی هســتند و گازرسانی به روســتاها برای 
این شــرکت از اهمیت باالیی برخوردار است، 
افزود:تعدادی از روســتاهای در سطح استان 
فاقد گاز بوده که از این تعداد ۲۰ روســتا واجد 
شرایط گازرسانی هستند که در دستور کار این 
شرکت برای ســال جاری و ۱۴۰۱ قرار دارند و 
برخی روســتا ها عمال به صورت مکان مزرعه 
تلقی می شــوند و گازرســانی برای آنها وجود 
ندارد.علوی، افزود: با گذشــت دو ماه )آبان و 
آذر( ازایام سرد سال خوشبختانه حتی یک روز 
قطعی گاز  هم نداشته و امیدواریم با همکاری 
مشــترکین این تداوم گازرسانی تا پایان سال 

ادامه داشته باشد.
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پیمودن مسافت طوالنی به دلیل نبود پزشک متخصص در لردگان؛

محدودیت و محرومیت 
کمبود شدید نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان از جمله پزشک 
و پرستار در کشور، یکی از معضالت این روزهای نظام سالمت کشورمان 
اســت که در دوران کرونا به دلیل افزایش مراجعه های بیمارســتانی، 
بیش از پیش به خصوص در مناطق محروم احساس می شود. استان 
چهارمحــال و بختیاری، موقعیت جغرافیایی و شــرایط مطلوبی دارد، 
اما برخی از شهرستان ها، شــهرها و روستا های این استان با معضالت 
بســیاری دســت و پنجه نرم می کنند و در محدودیت و محرومیت به 
سر می برند.شهرستان لردگان از توابع اســتان چهارمحال و بختیاری 
نیز با وجود شهرســتان بودن عالوه بر اینکه روســتاهای آن در مضیقه 
نبود امکانات اولیه هســتند، مردم خود شهرســتان نیز از نبود پزشک 
متخصص رنج می برند و شــهروندان بیمار عالوه بــر تحمل درد و رنج 
بیماری و تامین هزینه های درمانی، ناچار هســتند برای درمان خود، 
صرف زمان طوالنی، هزینه ایاب و ذهاب و اسکان در شهرهای دیگر را 

نیز متحمل شوند.

پیمودن مسافت طوالنی به دلیل نبود پزشک متخصص
لردگان، سومین شهر پرجمعیت استان و دارای باالترین رشد جمعیتی 
در بین شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. شهر لردگان بیش 
از 40 هزار نفر جمعیت و کل شهرستان لردگان جمعیتی باالی 195 هزار 
نفری دارد، جمعیتی که اکنون از نبود پزشک متخصص در رنج است.

رضا رحیمی، یکی از شــهروندان شــهر لردگان با انتقاد از نبود پزشک 
متخصص بیان کرد: نبود برخی پزشک ها ما را مجبور می کند مسافت 
طوالنی را تا مرکز اســتان برویم که این ســختی بیماری را دوچندان 
می کند.وی در ادامه گفت: مــا عالوه بر تحمل مســافت و راه ناچار به 
پرداخت هزینه زیاد هســتیم، با این که برخی از دستگاه ها در کلینک 
وجود دارد؛ اما نبود پزشک متخصص باعث شده است از این دستگاه ها 

استفاده ای نشود.

کمبود تجهیزات تخصصی و نیروی آموزش دیده
رضا بابامیر ساطحی، فرماندار لردگان ، با اشاره به نبود پزشک متخصص 
در این شهرستان، اظهار داشــت: در بازدیدی که از بیمارستان داشتیم 
 شــاهد این بودیم که دســتگاه های مختلفی اعــم از ماموگرافی و ... 
 وجــود دارد؛ اما پزشــک متخصصــی نیســت.وی در ادامــه افزود: 
 در رابطه با بحث  نبود پزشــک، مشــکل بودن یک متخصص نیست،
  بلکه متخصص های زیــادی مانند ارتوپد، جراح و ... مورد نیاز اســت

 که وجود نــدارد.  نبود دســتگاه هایی اعم از دســتگاه »ام آر آی« نیز 

 مشکل دیگر این شهرستان است، با وجود هزینه زیادی که این دستگاه 
 داشــت؛ یعنــی حــدود 18 میلیــارد خریداری شــد امــا تاکنون به
  بیمارســتان نرســیده اســت.فرماندار شهرســتان لردگان با تاکید 
 بر اینکه اکثر پزشــکانی کــه در این شهرســتان مشــغول بودند و یا 
 هســتند به صورت طرحی کار می کننــد، تصریح کرد: ایــن افراد یک

 یا چند دوره به صورت آموزشــی فعالیت می کننــد و بعد از اتمام دوره 
آموزشــی هرکدام به ســوی راه خودشــان می روند و فعالیت در این 

بیمارستان را رها می کنند.
بابامیر ساطحی با تاکید بر جمعیت زیاد شهرستان لردگان و نبود پزشک 
متخصص همخوان با جمعیت در این شهرستان، عنوان کرد: با توجه به 
این که جمعیت خود شهرستان لردگان بســیار زیاد است،استان های 
همجوار همانند استان های کهگیلویه و بویراحمد و مردم ایذه، دزپارت و 
میانکوه به دلیل نزدیکی که با لردگان دارند برای درمان و یا برای مراجعه 
به پزشک به این شهرســتان می آیند و جز بیمارســتانی که در لردگان 
وجود دارد بیمارستان دیگری وجود ندارد، اما مسئوالن محترم ، فقط 
جمعیت شهرستان لردگان را می بینند و تعداد پزشکان با این جمعیت 

همخوانی ندارد.
فرماندار لردگان با اشــاره به اینکه پزشــکان متخصص بعد از گذشت 

دوره طرح و آزمایشــی خود دیگر در شهرســتان لــردگان نمی مانند، 
یادآور شــد: پزشــک اعزامی که وجود دارد به ناچار به جــای 50 نفر 
مجبور اســت 100 نفر را ویزیــت کند  کــه مطمئنا عالوه بر خســتگی 
که بــرای پزشــک بــه وجــود می آید مــردم نیــز معطــل خواهند 
 شــد، باتوجه بــه این که برخــی از ایــن افــراد از اطراف بــه لردگان

 آمده اند.
 وی در ادامــه بیــان کــرد: بــه داخــل کلینیک کــه مراجعــه کنیم 
 می بینیم صف هــای طویل چنــد ده نفری از مــردم ایســتاده اند تا 
 بتوانند نوبــت بگیرند. برای پزشــک متخصــص، رایزنی های زیادی 
 جهت حل این مشکل شــده اســت، مکاتباتی نیز با رییس دانشگاه
  علــوم پزشــکی داشــته ایم و مشــکالت را مکتــوب کرده ایــم، اما 
 در حال حاضر اقدامی صورت نگرفته و در حد قــول و صحبت بوده اند

 که امیدواریم عملی شوند.
بابامیر ساطحی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه  »ام آر آی« به گفته 
مسئولین و رایزنی هایی که انجام شد بنا بود بعد از دوماه ارائه داده  شود، 
دستگاه هایی مانند اکوی قلب نیز قول خریداری آن داده شده، پزشک 
متخصص و فوق تخصص هم  به گفته مسئوالن قرار است تالش صورت 

گیرد و سهمیه پزشک برای لردگان افزایش یابد.

 سند آمایش رخداد های طبیعی 
در چهارمحال و بختیاری تدوین شد

سرپرست مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری به مناسبت پنجم دی، روز ایمنی در 
برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی گفت: سند آمایش رخداد های طبیعی در این استان تدوین 
شد.خسرو کیانی با اشاره به شناسایی ۲5 بالی طبیعی در استان افزود: با شناسایی نقاط حادثه 
خیز، راهکار های کاهش اثرات آن ها با استفاده از نظر کارشناسان هر حوزه ارائه شده است.کیانی 
اضافه کرد: زلزله، سیل و خشکسالی سه اولویت اول هستند که به واسطه قرار گرفتن استان در گسل 

زاگرس، زلزله می تواند بیشترین تهدید باشد.
وی  ادامه داد: اگرچه چهارمحال و بختیاری جزو شش استان زلزله خیز کشور است، اما به واسطه 
تعدد زلزله های در امواج کوتاه و مکرر و خالی شدن انرژی گســل ها، خوشبختانه زمین لرزه ها با 
حداقل خسارت جانی یا بدون خسارت جانی است.کیانی گفت: آمادگی در برابر زلزله متناسب با 
مکان و زمان نسبی است، اما مقاوم سازی شــرط اول برای کاهش اثرات آن است.وی افزود: هم 
اکنون 50 درصد روستا های استان مقاوم سازی شده اند که این مورد در شهر ها بیشتر است.کیانی 
خاطرنشان کرد: 184 روستا در استان در معرض خطر زلزله شناسایی شده اند که از این تعداد 8۶ 

روستا به 55 شهرک امن منتقل شده  و این روند ادامه دارد.

۹۶.7 درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری باسواد هستند
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون درصد باسوادی زنان در 
استان پنج درصد پایین تر از مردان است.فرحناز قائدامینی افزود: هم اکنون درصد باسوادی زنان 
دراستان 91.۷ درصد و مردان 9۶.۲ درصد است که این امر نشان می دهد که هنوز بین جایگاه زنان 
و مردان در استان محدودیت وجود دارد که باید این محدودیت رفع شود و همه رده سنی 10 تا 49 
سال سواد داشته باشند.قائدامینی اضافه کرد: در سال 1۳45 در گروه سنی 10 تا 49 سال جمعیت 
استان 15۷ هزار و ۲00 نفر بود که ۳4 هزار و 100 نفر از این جمیعت باسواد بودند و در سال 95 براساس 
آخرین سرشماری انجام شــده از جمعیت بیش از ۶1۲ هزار و 949 نفر جمعیت رده سنی 10 تا 49 
سال، 5۷۶ هزار و 45 نفر باسواد هســتند که معادل 94 درصد جمعیت است.وی  گفت: براساس 
پایشی که انجام شد 9۶.۷ درصد جمعیت استان باسواد بودند که برای جذب درصد اندک بی سوادان 
در استان به دوره های آموزشی نهضت ســوادآموزی، عزم و همکاری همگانی می طلبد.قائدامینی 
گفت: فعالیت حوزه سوادآموزی یک فعالیت عرصه محور است و آموزش دهندگان در استان و کشور 
به سختی و به صورت محله به محله و خانه به خانه به شناسایی و پایش بی سوادان می پردازند تا 

کالس های درس نهضت برگزار شود.

امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشگاه 
شهرکردغیرحضوری برگزار می شود

معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد با اشــاره به وضعیت شــیوع کرونا گفت: امتحانات دوم مقطع 
کارشناسی و کارشناسی ارشد غیر حضوری برگزار می شود.حمدا... مشتاقی با اشاره به فرا رسیدن 
فصل امتحانات پایان ترم، اظهار کرد: امتحانات پایان ترم در دوره دکتری تخصصی، حضوری برگزار 
می شــود.وی با بیان اینکه امتحانات دوره های کارشناسی ارشــد و کارشناسی به صورت مجازی 
است، عنوان کرد: برنامه ریزی الزم برای برگزاری کالس های ترم بهمن ماه به صورت حضوری انجام 
گرفته است.معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد با اشاره به ورود سویه امیکرون به کشور، تصریح کرد: 
درصورت ورود سویه جدید کرونا به استان امکان تغییر برنامه در نحوه برگزاری کالس ها وجود دارد.

معاون آموزشی دانشــگاه شهرکرد افزود: دانشجوهای مقطع ارشــد و دکتری که پایان نامه دارند 
می توانند در خوابگاه مستقر شوند.

بام ایراناخبار
م

سنی
: ت

س
عک

مفاد آراء
10/24 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060302031000519-1400/8/15 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اســمعیل 
شهریاری مزرعه شاهی فرزند حسین بشماره شناســنامه 18 صادره از نایین در 
چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ مفروزی یک باب خانه به مساحت ششدانگ 
271/80 متر مربع پالک ثبتی قســمتی از 5603 اصلی واقع در روستای مزرعه 
امام  بخش 2 ثبت نایین نســبت به مالکیت رســمی دو دانگ مشاعی متقاضی 
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/7

م الف: 1235373 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

10/25 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060302031000520-1400/8/15 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی  خانم فاطمه 
لطفی مزرعه شاهی فرزند حسین بشماره شناسنامه 5 صادره از نایین در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ مفروزی یک باب خانه به مســاحت ششدانگ 271/80 متر 
مربع پالک ثبتی قســمتی از 5603 اصلی واقع در روستای مزرعه امام  بخش 2 
ثبت نایین نسبت به مالکیت رسمی یک دانگ مشــاعی متقاضی محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/7

م الف: 1235672 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
مفاد آراء

10/26 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایي قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضی محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهي 
میشود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001470 مورخ 1400/09/27 آقای محمود 
سبکتکین ریزی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 42/69 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر  بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22 
م الف: 1248196  مصطفي شمسي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/27 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایي قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضی محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان آگهي 
میشود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
 1- راي شــماره 140060302015001418 مورخ 1400/09/20 محمد علی 
آقا اسماعیلی ریزی فرزند رضا نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به 
مســاحت 2/18 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر  بخش 
 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداري شده از مالک رســمي ابوالفتح قهرمان . 

)جهت الحاق به پالک 4730 فرعی(
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22 
م الف: 1248558  مصطفي شمسي رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/28 آگهی موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

و امالک خور و بیابانک
برابر آراء صــادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- رای شــماره 140060302029000145 مورخ 1400/09/08 هیات ، آقای 
محمد باقر یغمایی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 30 و کد ملی 5409797582 
صادره از خور نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 844/30 
متر مربع قســمتی از  پالک شــماره 577 فرعی از 3385 اصلی واقع در جندق 

بخش 6 ثبت خور خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی ابراهیم یغمایی 
فرزند احمد

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22

م الف: 1248135 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
مفاد آراء

10/29 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و 

امالک خور و بیابانک
برابر آراء صادره هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- رای شــماره 140060302029000153 مــورخ 1400/09/16 هیــات ، 
آقای ابوالقاســم غالمرضایی فرزند حسینعلی به شــماره شناسنامه 82 و کد ملی 
5409704584 صادره از خور نســبت به شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 
196/03 متر مربع قسمتی از  پالک شــماره یک اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت 

خور خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی علی اکبر افسر یغمایی
2- رای شــماره 140060302029000154 مــورخ 1400/09/17 هیــات ، 
آقای ابوالقاســم غالمرضایی فرزند حسینعلی به شــماره شناسنامه 82 و کد ملی 
5409704584 صادره از خور نســبت به شــش دانگ یکباب خانه به مســاحت 
302/33 متر مربع قسمتی از  پالک شــماره یک اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت 

خور خریداری مع الواسطه بصورت عادی  از مالک رسمی علی اکبر افسر یغمایی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22

م الف: 1247778 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
مفاد آراء

10/30 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و 

امالک خور و بیابانک
برابر آراء صادره هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک خور و بیابانک 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
1- رای شماره 140060302029000149 مورخ 1400/09/09 هیات ، آقای سید 
محمد موسوی فرزند سید سلیمان به شماره شناسنامه 22 و کد ملی 1249910978 
صادره از نایین نســبت به شش دانگ یکباب مغازه به مســاحت 47/71 متر مربع 
قسمتی از  پالک شماره 4 اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت خور خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی یحیی امینی فرزند حسین
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22

م الف: 1247803 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
مفاد آراء

10/31 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

شــماره  ورای   14006030200700  4108 شــماره   رای  برابــر 
140060302007004107 مورخ  30 / 08 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام کرمی اشترجانی 
فرزند نصراله شمره شناسنامه 23 وکدملی 1111285926 صادره از فالورجان نسبت 
به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 58 / 338 مترمربع پالک از 
161 فرعی از 448 اصلی واقع در اشترجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی خانم 
جواهرسلطان صالحی اشترجانی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22

م الف: 1248023 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

10/32 شــماره نامــه : 140085602024011628-1400/10/02 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب خانه پالک 4348/2958 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم آمنه ســلطانیان فرزند باقر در جریان ثبت اســت و 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبــت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1400/11/06 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به 
 مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
م الف: 1248547  مهدی شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
10/33 نظر به اینکه خواهان امیر حسین شهربابکی مفرد دادخواستی به خواسته مطا 
لبه به مبلغ 72/550/000یال به اهتمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر دیه به طرف 
احمد لیره به مجتمع شوارهای حل اختالف تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی 
شورای به کالسه 0000671ثبت وبرای تاریخ 1400/11/16ساعت 9 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده ارآنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگهای عمومی وانقالب در امور مدنی به نامبرده ابالغ می گردد 
که در وقت مقرر درجلسه دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضما ئم آن به دفتر شورا مراجعه 
نمایند. انتتشار این آگهی به منزله ابالغ محســوب شده در صورت عدم حضور،شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1248296 فقهی فر مسئول دفتر شعبه 

دوم  شورای حل اختالف کاشان



سه شنبه 07 دی  1400 / 23 جمادی االول 1443 / 28 دسامبر 2021 / شماره 3431
در راستای برنامه های توان افزایی بنیاد ملی نخبگان؛

دوره آموزشی مدیریت استرس برگزار می شود
در ادامه برگزاری برنامه هــای توان افزایی و مهارت آموزی، بنیاد نخبگان اســتان اصفهان در نظر دارد با 
هدف افزایش مهارت های زندگی در جامعه نخبگانی، دوره آموزشی مدیریت استرس را ویژه مستعدین 
برتر و نخبگان اســتان برگزار کند.تکنیک های کاهش اضطراب، مدیریت استرس چیست، راهکارهای 
مدیریت استرس، اضطراب مثبت، اقدامات مهم پس از وقوع استرس، تاثیر عوامل متغیرهای فردی 
در استرس های شغلی وشخصی، عوامل موثر در استرس شــغلی در محل کار و خارج آن، استرس در 
خانواده، ارتباط بین استرس در خانه و محل کار، تبیین الگوهای احساسی وکنترلی در مدیریت ترس، 
خشم و اســترس و همچنین انواع مختلف اضطراب، از مهم ترین سرفصل های این برنامه است.این 
کارگاه، سه شنبه و چهارشنبه؛ هفتم و هشتم دی ماه ساعت 13 الی 14:30 برگزار خواهد شد. عالقه مندان 

می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و یا ثبت نام به سامانه بنیاد نخبگان استان مراجعه کنند.

سابقه وقوع 37 مخاطره طبیعی و غیرطبیعی در کاشان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با اشاره به احتمال وقوع 53 مخاطره طبیعی و غیرطبیعی 
در کشور و 42 مخاطره در استان گفت: از این میان کاشان تا کنون 37 نوع این مخاطرات را تجربه کرده و 
احتمال وقوع آن در این منطقه وجود دارد. منصور شیشه فروش در رزمایش پدافند شیمیایی حضرت 
فاطمه زهرا)س( با گرامیداشــت یاد و خاطره جان باختگان زلزله بم، گام های بلند برداشته شده بعد 
از این حادثه تلخ در خصوص ایمن سازی و پیشــگیری از حوادث ناگوار را یادآور شد و افزود: قوانین و 
آیین نامه های جدیدی در زمینه کاهش بالیای طبیعی تصویب شــده و پدافند غیرعامل به عنوان حوزه 
اثرگذار مدنظر قرار گرفته است.وی، قوانین مدیریت بحران در ســال های اخیر را دارای تفاوت جدی با 
گذشته دانست و گفت: فصل ممیزه قوانین جدید با گذشته، مشخص بودن شرح وظایف دستگاه ها با 
جزییات است به گونه ای که هر دستگاه در حین وقوع بالیای طبیعی، مسئولیت خود را به درستی می داند.

کارونسرای حمام کوهپایه ثبت ملی شد
کاروانسرای حمام شهرســتان کوهپایه در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.رییس میراث 
فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی شهرستان کوهپایه گفت: مراتب ثبت اثر فرهنگی تاریخی کاروانسرای 
حمام شهرستان کوهپایه در خیابان حافظ غربی، بازار کوهپایه پس ازاقدامات قانونی الزم در فهرست آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده است.سعید ملکیان به ظرفیت باال و میراث کهنی شهرستان کوهپایه در زمینه های 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و افزود: تالش شده که ظرفیت ها شناسایی و معرفی شود.

کاروانسرای کوهپایه متعلق به حکومت صفویان در زمان شاه عباس اول ساخته شده است.

دستگیری سه شکارچی میش وحشی در اردستان
شکارچیان میش وحشی در زیستگاه آزاد شهرستان اردستان دستگیر شدند.رییس اداره حفاظت محیط 
زیست اردستان گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست اردستان در زیستگاه های آزاد شهرستان یک 
گروه سه نفره از متخلفان شکار غیرمجاز را دستگیر کردند.حسین شواخی با بیان اینکه این شکارچیان 
یک رأس میش وحشی را شکار کرده بودند، افزود: دو نفر از این متخلفان سابقه محکومیت به دلیل شکار 
غیرمجاز در محاکم قضایی را در پرونده دارد.وی افزود: در بازرسی از خودروی متخلفان یک قبضه سالح 
گلوله زن کالیبر270، دو دستگاه دوربین چشمی و الشه یک رأس میش وحشی کشف و ضبط شد.رییس 
اداره حفاظت محیط زیست اردستان گفت: براساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست راجع 
به تعیین گونه های جانوران وحشی مشمول قانون شکار و صید و طبقه بندی آن ها گونه میش وحشی در 
طبقه بندی گونه های حمایت و حفاظت شده قرار می گیرد و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و 

زیان مبلغ 750 میلیون ریال است که متخلفان باید پرداخت کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان مطرح کرد:

ورود استان اصفهان به مرحله اول سالمندی

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان صبح  حدیث زاهدی
دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت 
3 دی ماه روز ثبت احوال برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه با بیان 
اینکه هوشمندسازی سیستم ثبت احوال کمک قابل توجهی به برنامه 
ریزی کشور داشته است، اظهار داشــت: در این زمینه برای ارائه آمار 
واجدین شرایط حضور در خدمت سربازی، واجدین شرایط رای دادن 
و … اقدامات خوبی صورت گرفته است.حسین غفرانی کجانی با بیان 
اینکه در دوران شیوع کرونا سامانه مبتنی بر اطالعات و هویت افراد در 
اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت و نظام سالمت به صورت دقیق آمار 
افراد واکسینه شده و واکسینه نشده را در دست دارد، ابراز داشت: این 
زیرساخت ها نشــان داد که با هوشمندسازی می توان در تسهیل امور 
گام بلندی برداشت.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه 
هوشمندسازی برنامه اول توسعه بوده و در برنامه های بعدی بسترساز 
اجرای برنامه ها بوده است، افزود: در این راستا بیش از 50 شاخص را 

بررسی و در اختیار دیگر نهادها قرار داده ایم.
وی اضافــه کرد: کد ملی 10 رقمــی حکمرانی زیادی در کشــور دارد و 
هماهنگی را بین بخش های مختلف ایجاد کرده است.غفرانی کجانی 

با بیان اینکه امسال با شعار جدید »حکمرانی داده ها« و با الهام از گام 
دوم انقالب خدمت خود را ادامه می دهیم، گفت: باید توجه داشت که 
کارکنان ثبت احوال با حداقل امکانات، تجهیزات، فضا و مزایا نسبت 
به ارائه خدمات اقدام می کنند و رتبه های خوبی را در ســطح کشــور 

کسب کرده اند.
وی با بیان اینکه جمعیت کشــور از ابتدای قرن تا ابتدای سال 13۶5 
در حال رشــد بوده و در سال ۶5 به انفجار رســیده است، افزود: نرخ 
جمعیت در سال ۶5 به چهار رسید و در این شرایط نگرانی عمیقی برای 
مسئوالن برنامه ریزی کشور ایجاد کرد تا اینکه در دهه 70 شاهد کاهش 

جمعیت بودیم و نرخ رشد جمعیت رو به نزول بوده است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان اضافه کرد: نرخ رشد جمعیت در 
سال 1375 به 1.۹ رسید و این روند کاهشی نرخ جمعیت ادامه داشت 

تا سال ۹5 که این عدد به ۹7 صدم درصد رسید.
وی با بیان اینکه پنجره جمعیتی اســتان در سال ۹5 با جمعیت پنج 
میلیون و 750 هزار نفر بسته شد، ادامه داد: با این روند در سال 1425 
حدود 30 درصد از جمعیت استان اصفهان باالی ۶5 سال خواهند بود.

غفرانی کجانی با بیان اینکه با شــتابی که افزایش جمعیت را در سال 

۶5 داشــتیم به همان میزان نیز شــتاب افزایش جمعیت سالمندی 
را در کشــور خواهیم داشــت، ادامه داد: از این رو دغدغــه مربوط به 
فروچاله جمعیتی در کشــور کامال درست اســت و باید در این زمینه 
برنامه ریزی جدی شود. غفرانی با بیان اینکه جمعیت استان اصفهان 
در سرشماری سال ۹5 حدود پنج میلیون و 120 هزار نفر بوده، تصریح 

کرد: از این میزان 51 درصد مرد و 4۹ درصد زن بوده است.
وی ابراز داشت: تخمین جمعیت اســتان اصفهان در سال جاری پنج 
میلیون و 300 هزار نفر است که یک میلیون و 103 هزار نفر کمتر از 15 
ســال، یک میلیون و 207 هزار و ۸54 نفر 15 تا 2۹ سال، از 30 تا ۶5 
ســال هم دومیلیون و 44۸ هزار و 1۹2 نفر و باالی ۶5 سال نیز 3۶1 
هزار و 25۸ نفر هستند.مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان با بیان 
اینکه رشد ساالنه جمعیت اســتان اصفهان در سرشماری سال ۹5 به 
۹7 صدم درصد رســید، گفت: در حال حاضر تعــداد خانوارهای یک 
نفره هشــت درصد، دو نفره 20 درصد، ســه نفره 30 درصد، چهار نفره 
27 درصد و پنج نفره و بیشــتر هم 15 درصد جمعیت استان اصفهان 

را شامل می شود.
وی در ادامه بــا بیان اینکه در ســال ۹۹ حدود 5۶ هــزار و 3۹4 تولد 
داشتیم که نسبت به سال ۹۸ حدود هشت درصد کاهش نرخ والدت 
سالیانه را داشتیم، گفت: این در حالی است که در سال ۹۸ نسبت به 
سال ۹7 کاهش 1۶ درصدی تولد را در استان داشته ایم.غفرانی کجانی 
با بیان اینکه در سال گذشته 32 هزار و 2۹۸ مورد فوتی داشتیم، گفت: 

در سال ۹۹ حدود 32 درصد افزایش فوتی داشته ایم.
وی با بیان اینکه 2۸ هزار و 100 ازدواج در ســال ۹۹ ثبت شــده است، 
افزود: این آمار در سال ۹۸ حدود 2۶ هزار و 714 مورد بوده که شاهد 

افزایش ازدواج در سال گذشته بوده ایم.

10 هزار و 2۹8 طالق در سال گذشته در اصفهان ثبت شد
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه در سال ۹۹ حدود 10 
هزار و 2۹۸ مورد طالق در استان اصفهان ثبت شده است، افزود: این 
آمار در سال گذشته نسبت به ســال ۹۸ بیش از دو درصد رشد داشته 
است.وی با بیان اینکه از ســال 13۹2 تا سال 13۹5 والدت در استان 
اصفهان افزایشی بوده، افزود: این در حالی است که از سال ۹۶ این امر 
روند کاهشی داشته است.غفرانی با بیان اینکه 44 هزار و 2۹۸ نفر در 
سال جاری در استان اصفهان متولد شده است، تصریح کرد: به ازای 
هر 105 پسر 100 دختر متولد شده که ۹3 درصد از این متولدان شهری 

و هفت درصد روستایی بوده است.

خبر خوان جامعه

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در خصوص آمار ثبت ســرطان ســالیانه در استان 
اصفهان، گفت: ساالنه سه هزار بیمار سرطانی جدید 
را در استان ثبت می کنیم، در حال حاضر غربالگری 
سه نوع سرطان روده بزرگ، پستان و سرطان دهانه 
رحم را انجام می دهیم، برای ســرطان روده بزرگ 
خانم ها و آقایان 50 تا 70 ســاله بــه مرکز درمانی 
تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
مراجعه می کنند.زهرا روانخواه اظهار کرد: از مراجعه 
کننده ها در این مراکز، تست اختصاصی به صورت 
رایگان می گیرند و اگر عالمتی داشته باشند و تست 

مثبت باشــد در قدم بعــدی کلونوســکوپی انجام 
می شود و هر دو سال یک بار برای افراد این تست 
تکرار می شود. مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: در غربالگری سرطان پستان 
کار دیگری که انجام می شــود در مراکز بهداشــتی 
تحت پوشش معاینه رایگان برای خانم های 30 تا 70 
سال انجام می دهند و نحوه انجام معاینه ماهیانه، 
مواردی که موجب بروز سرطان و موارد پیشگیری 
کننده از سرطان نیز به آن ها آموزش داده می شود.

روانخــواه گفت: اگــر در معاینه و شــرح حال فرد 
مشکلی وجود داشته باشد برای انجام ماموگرافی 
و ســونوگرافی به متخصصان مربوطه ارجاع داده 
شده تا تشخیص نهایی ســرطان انجام شود.وی 
گفت: برای شناسایی سرطان دهانه و گرفتن شرح 
حال از خانم های 30 تا 5۹ ســاله هر پنج سال یک 

بار دعوت می شــود و معاینه دهانه رحم برای آن ها 
انجام می گیرد و تست پاپ اسمیر را هم برای آن ها 
در مراکز بهداشتی با تعرفه دولتی انجام می دهند.

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: اگر مورد مشکوکی گزارش شود برای دریافت 
خدمات تخصصی تر به مرکز مربوطــه ارجاع داده 
می شوند و اکنون در اصفهان در حال انجام این سه 
خدمت در بخش غربالگری ســرطان ها هستیم. 
روانخواه گفت: در پاندمی کرونــا مراجعه به مراکز 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بسیار کاهش 
داشــت و مواردی از خدمات در دروان کرونا به طور 
کامل حذف شــدند، برای مثــال در پاندمی کرونا 
غربالگــری ســرطان ها به صورت کمرنــگ انجام 
شــد و تنها خدمات خیلی ضروری بیماران صورت 

می گرفت.

مسئول ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

انجام غربالگری سه نوع سرطان در اصفهان

دیدار  امام جمعه 
اصفهان  با خانواده 

شهید هاکوپیان
حجت االسالم والمسلمین اسدا...

جعفری، رییس کل دادگســتری 
اســتان اصفهــان همراه آیــت ا... 
طباطبایی نژاد نماینــده، ولی فقیه 
و امام جمعه اصفهــان با حضور در 
منزل خانواده شهید هراچ هاکوپیان، 
میالد با ســعادت حضرت عیسی 
مســیح )ع( را به ایشــان و تمامی 

ارامنه هموطن تبریک گفتند.

رییس پلیس راهور استان:
 وظایف سازمان های مسئول در معضالت ترافیکی

 کمتر از پلیس نیست
رییس پلیس راهور استان گفت: نقش و وظایف سازمان های مسئول در تصادفات و معضالت ترافیکی 
کمتر از پلیس نیست.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: مهم ترین وظایف پلیس رسیدگی به 
تصادفات، برخورد با تخلفات و انتظام بخشی به ترافیک با استفاده از امکانات، تجهیزات و زیرساخت های 
موجود است که تامین آنها به موجب قانون در شهرها به عهده شهرداری هاست.وی افزود: تحقق تمامی 
اولویت ها و برنامه ها منوط و نیازمند فراهم کردن تجهیزات، امکانات، زیر ساخت ها و سایر بسترها توسط 
دولت، وزارتخانه ها و سازمان های مسئول اســت.رییس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
بدیهی است به روز نبودن، کافی نبودن و استاندارد نبودن تجهیزات و نقص در زیرساخت ها که باید برابر 
با قانون در شهرها توسط شهرداری ها تامین و ایجاد شود، بی تردید منتج به ایجاد معضالت ترافیکی و 
نابسامانی در وضعیت ترافیک شهرها و افزایش تصادفات و موجب تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.

 فرمانده گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( در دیدار با فرمانده 
نیروی انتظامی استان:

آماده همکاری ویژه برای تامین امنیت شهرها و روستا هستیم
سرهنگ پاسدار کوروش بیگی بروجنی، فرمانده گروه مهندسی رزمی  40 صاحب الزمان)عج(  به 
اتفاق تعدادی از مســئولین معاونت های گروه با فرمانده انتظامی استان اصفهان در ستاد انتظامی 
اصفهان دیدار کردند. فرمانده انتظامی استان اصفهان در این دیدار ضمن عرض خوش آمد، انتصاب 
سرهنگ بیگی به فرماندهی گروه 40 را مجددا تبریک گفت و با اشاره به فعالیت های نیروهای مسلح 
در راستای امنیت ملی  اظهار کرد: امروز با همدلی،وحدت،هم افزایی و روحیه جهادی و بسیجی که 
در نیروهای مسلح به وفور مشاهده می شود، شاهد امنیت مثال زدنی در کشور و مرزهای میهن مان 
هســتیم . ســردار محمد رضا میر حیدری در ادامه از فعالیت های محرومیت زدایی سپاه در مناطق 
محروم کشور قدر دانی کرد و افزود: امروز در جامعه نیاز به تفکر بسیجی و انقالبی احساس می شود 
و با اقدامات فرهنگی در سطح شهر می توان به این مهم دست یافت که امیدواریم با همکاری سپاه 
بتوانیم در این خصوص نقشی موثر ایفا کنیم.در ادامه سرهنگ پاسدار کوروش بیگی ضمن تشکر از 
فرمانده و کارکنان نیروی انتظامی که در مراسم تودیع و معارفه حضور یافتند، گزارشی از آخرین عملکرد 
و ماموریت های گروه  مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان)عج( بیان کرد.وی با اشاره به تالش شایسته و 
شبانه روزی کارکنان انتظامی در راستای امنیت شهر ها افزود: آمادگی داریم تا در صورت نیاز و صالحدید 

به صورت جهادی همکاری ویژه ای برای امنیت شهر و روستا ها  داشته باشیم. 

کالهبرداری سایبری از دانش آموزان به بهانه کالس خصوصی
کالهبرداری از دانش آموزان به بهانه کالس های خصوصی مجازی در استان اصفهان خبر ساز شد.  رییس 
پلیس فتای استان اصفهان در خصوص افزایش شیوه و شگرد کالهبرداری  اینترنتی به خانواده ها هشدار 
داد و گفت : با توجه به شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، والدین نگران افت تحصیلی فرزندان 
خود هســتند و برای جبران این افت به دنبال کالس های خصوصی می روند  که بتوانند عقب افتادگی 
دانش آموزان خود را جبران کنند.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: متاسفانه بخشی از تبلیغات 
کالس های آنالین خصوصی از سوی مجرمان سایبری بوده و هدف آنها سوءاستفاده های مالی و اخاذی 
از شهروندان است. این مقام انتظامی گفت: در زمان ثبت نام فرزندان در کالس های تخصصی آنالین، 
کالهبردار از کاربران می خواهد که مبالغ ناچیزی را به عنوان پیش ثبت نام واریز کنند، سپس با هدایت 
کاربران به صفحات و درگاه های جعلی اطالعات حساب  بانکی کاربران را سرقت و حساب آنان را خالی 
می کنند. سرهنگ مرتضوی خاطر نشــان کرد: جمع آوری اطالعات خانواده و دانش آموز از دیگر موارد 

مجرمانه است  که به دنبال آن شاهد اخاذی از خانواده یا دانش آموز هستیم.

وز عکس ر

ناـجاـ

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اصفهان:

سرویس بهداشتی۹۶ مدرسه 
در اصفهان نیازمند تخریب و 

بازسازی است

خبر روز

سرپرست اداره کل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اصفهان گفت: بر اساس اعالم اداره های 
آموزش و پرورش،سرویس بهداشتی ۹۶ باب 
مدرسه دراین استان نیازمند تخریب و بازسازی 
است.ســیدمحمد میرپــور افــزود: احداث و 
بازسازی سرویس بهداشــتی 33 مدرسه در 
ســال جاری با هشــت میلیارد و 300 میلیون 
تومان از محل اعتبارات ملی در دستور کار قرار 
گرفته است.وی ادامه داد: احداث ۶3 سرویس 
بهداشتی دیگر در مدارس استان اصفهان مورد 
نیاز است.سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس اســتان اصفهان اظهار داشت: 
برای هر کالس یک چشمه سرویس بهداشتی 
در دستور کار مجموعه آموزش و پرورش است؛ 
اما نیازمند یک ســری تغییرات جداســازی و 
بازسازی است.وی  با اشاره به آخرین وضعیت 
و آمار مدارس اضافه کرد: 15۸ باب مدرسه در 
استان اصفهان لوله کشی آب ندارد. 330 مدرسه 
نیز آبخوری مجزا ندارد همچنین 137 مدرسه 
بدون لوله کشی صابون مایع است.میرپور خاطر 
نشان کرد: همه این موارد جزو نیازهای مدارس 
و آموزش و پرورش اســتان است که اداره های 
آموزش و پرورش شهرستان ها در این زمینه به 

طور مداوم مطالبه گری می کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه طــرح جداســازی 
ســرویس های بهداشــتی مدارس مختلط از 
سال ۹5 در دستور کار اداره کل نوسازی و تجهیز 
مدارس و آموزش و پــرورش قرار گرفت، بیان 
کرد: دانش آموزان دختر و پســر در ۹0 مدرسه 
ابتدایی دیگر در این استان از سرویس بهداشتی 
مشترک استفاده می کنند  که نیاز به جداسازی 
دارد. سرپرســت اداره کل نوســازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: تعمیرات، 
تفکیک و جداســازی سرویس های بهداشتی 
حدود 400 میلیارد ریال اعتبار نیــاز دارد که در 
صورت تامین مشکل سرویس بهداشتی همه 

مدارس استان برطرف خواهد شد.

مدارس خشت و گلی و بخاری های نفت سوز در استان اصفهان حذف شد.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با 
اشاره به اینکه با همت اداره کل نوسازی مدارس و خیران، مدارس خشت گلی و بخاری های نفت سوز حذف شده است گفت: متاسفانه با توجه به فرو نشست های 
اخیر در استان و وضعیت خشکسالی، مدارس قدیمی برای حضور دانش آموزان در وضعیت زرد و قرمز قرار دارند.محمد اعتدادی با اشاره به اینکه اداره کل نوسازی 
مدارس اجازه حضور دانش آموزان را در مدارس پر خطر صادر نمی کند، گفت:موضوع احیای مدارس خطرناک در جلســات بعدی شورای آموزش و پرورش به 
صورت ویژه تر بررسی خواهد شد.وی با اشاره به سویه جدید ویروس کرونا و نگرانی اولیا و دانش آموزان از برگزاری امتحانات دانش آموزان به صورت حضوری 

گفت: امتحانات پایه اول و دوم دوره متوسطه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در استان با همکاری خانواده ها برگزار خواهد شد.

حذف مدارس خشت و گلی از استان اصفهان



تکواندوکاران اصفهانی جواز حضور در اردوی تیم ملی تکواندوی بانوان را کسب کردند.نگار اسماعیلی و یاسمن محمدی از اصفهان به همراه ۲۱ هوگوپوش دیگر با 
پیروزی مقابل حریفان خود به اردوی تیم ملی تکواندو زنان راه یافتند.این رقابت ها با حضور نفرات اول و دوم مسابقات آزاد کشوری و منتخبین کادرفنی، دارندگان 
مدال طال و نقره مسابقات جام فجر سال ۱۴۰۰، دارندگان مدال طال و نقره مسابقات آزاد آسیا سال ۱۴۰۰، مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا سال ۲۰۲۱، مدال 
آوران تورنمنت های بین المللی دارای گرید در سال ۱۳۹۹ و منتخبین حاضر در اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات آزاد جهانی عربستان پیگیری شد.مسابقات 
ورود به اردوی تیم ملی تکواندوی زنان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۲،  با حضور ۴۶ هوگوپوش در خانه تکواندو برگزار شد.هدایت این نفرات 

برعهده مهرو کمرانی به عنوان سرمربی است؛ اعظم درستی و راضیه آقاجانپور مربیگری تیم را برعهده دارند.

کسب جواز حضور تکواندوکاران اصفهانی به اردوی تیم ملی تکواندوی بانوان

سه شنبه 07 دی  1400 / 23 جمادی االول 1443 / 28 دسامبر 2021 / شماره 3431

»گرت بیل« در فهرست فروش زمستانی رئال مادرید
بیل که از ماه آگوست تا به حال در ترکیب رئال مادرید به میدان نرفته، تنها تا پایان فصل با این تیم قرارداد 
دارد و انتظار نمی رود که این قرارداد تمدید شود.بیل از فصل ۱۹-۲۰۱8 به بعد دیگر به عنوان بازیکن ثابت 
رئال مادرید به میدان نرفته و فصل گذشته را به صورت قرضی با پیراهن تاتنهام در لیگ برتر سپری کرد.
شایعاتی در اوایل سال جاری به گوش می رسید که او قصد دارد پس از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از دنیای 
فوتبال خداحافظی کند.این بازیکن ۳۲ ساله جام های بسیاری را از زمان پیوستن به رئال مادرید باالی 
سر برده که شامل چهار قهرمانی در لیگ قهرمانان بوده و خودش نیز در این موفقیت ها نقش داشته 
است.با این حال روزنامه اسپانیایی مارکا مدعی شده که مدیران رئال مادرید قصد دارند او و ایسکو را در 
پنجره نقل و انتقاالت زمستانی به فروش برسانند.ایسکوی ۲۹ ساله نیز این فصل تنها هفت بار در اللیگا 

برای رئال به میدان رفته و قراردادش در ژوئن سال آینده میالدی به پایان خواهد رسید.
 

ردنپ:

»لوکاکو« چلسی را به کورس قهرمانی برگرداند
دو تیم چلسی و استون ویال  روز یکشنبه در هفته نوزدهم لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند و شاگردان 
توماس توخل موفق شدند با نتیجه ۱-۱ به پیروزی برسند.لوکاکو که طی ۱۱ بازی گذشته چلسی به 
دلیل مصدومیت و بیماری حضور نداشته در حالی در بین دو نیمه این بازی به زمین فرستاده شد که 
بازی با تساوی ۱-۱ دنبال می شد.تنها ۱۱ دقیقه طول کشید تا این بازیکن بتواند اولین گلش در لیگ 
پس از ماه سپتامبر را به ثمر برساند. او سپس با نفوذی درخشان موفق شد یک پنالتی در دقایق پایانی 
از حریف بگیرد و سه امتیاز  حساس این بازی را برای تیمش کسب کند.منچسترسیتی در بازی این 
هفته خود به پیروزی رسیده بود و چلســی نباید یک بار دیگر سه امتیاز بازی را از دست می داد. آنها 
حاال با یک بازی بیشتر هم امتیاز لیورپول رده دومی هستند و شش امتیاز با سیتی صدرنشین فاصله 
دارند.ردنپ پس از پایان بازی در استودیوی اسکای اسپورت گفت:» لوکاکو به تنهایی توانست تیمش 
را به کورس قهرمانی برگرداند. آنها به چیزی مثل یک جرقه نیاز داشتند و این دقیقا همان چیزی است 
که او با خودش به این تیم اضافه کرد. آنها در نیمه اول به هیچ وجه خوب ظاهر نشدند و سرمربی مدام 
به این فکر می کرد که باید چه کار کند؟«او ادامــه داد:» بهترین کار آوردن او به زمین بود چون آنها در 

استفاده از کریستین پولیشیچ به عنوان شماره ۹ به مشکل خورده بودند. «
 

درخواست جدایی مهاجم یونایتد به رانگنیک رسید
مارسیال از شرایطی که در یونایتد دارد راضی نیست و می خواهد هرچه زودتر با جدایی از این تیم فرصت 
بیشتری برای حضور در میدان پیدا کند.سویا یکی از باشگاه هایی است که گفته می شود عالقه بسیاری 
به جذب این بازیکن ۲۶ ساله دارد؛ اما ســایت گل مدعی شده که هنوز هیچ پیشنهاد رسمی برای جذب 

این در گفت این بازیکن ارائه نشده است.فیلیپه المبولی، مدیربرنامه مارسیال، پیش از 
وگویی مدعی شده بود که موکلش خواهان ترک اولدترافورد است و حاال 
این موضوع از سوی رانگنیک نیز تایید شــده است.این مربی آلمانی 
گفت:» ما صحبت بسیاری کردیم. او برای من توضیح داد که حاال هفت 

داشته و احســاس می کرد ســال اســت در یونایتد حضور 
زمان مناســب برای تغییر و 
رفتن به تیمی دیگر فرارسیده 

است. من فکر می کنم این اتفاق 
به نوعی قابل درک است. می توانم 

افکار این بازیکن را متوجه شوم؛ اما از 
ســوی دیگر باید دید که شرایط باشگاه به 

چه صورت است.«

میزبانی سپاهان از تیم پرسپولیس در اراک؛

بهوقتالکالسیکو

 سمیه مصور هفتــه دوازدهم رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشور روز چهارشــنبه با برگزاری 
هشت دیدار آغاز می شــود  و در حســاس ترین دیدار این هفته تیم 
سپاهان در اراک میزبان تیم پرسپولیس است. طالیی پوشان نصف 
جهان در شرایطی آماده دیدار با سرخ پوشان پایتخت می شوند که آنها 
هفته گذشته و در یک دیدار خانگی تن به شکست دو بر یک مقابل تیم 
پیکان  تهران دادند تا سومین شکست سپاهانی ها در این فصل رقم 

بخورد.
شاگردان محرم نوید کیا به دنبال این شکست صدر جدول را از دست 
دادند و با همان ۲۲ امتیاز در رده دوم جای گرفتند. تیم سپاهان که این 
دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور را در قامت یک تیم مدعی 
آغاز کرده بود چند هفته ای اســت که رنگ پیروزی به خود ندیده و با 

وجود ارائه بازی خوب از کسب سه امتیاز مسابقه باز مانده است.
تیم نویدکیا از نظر فنی باکیفیت ترین تیم حال حاضر لیگ اســت که 
مهره های باکیفیتی دارد و خوب هم بازی می کند؛ اما تشــابه سبک 
بازی بســیاری از بازیکنان کلیدی این تیم باعث شــده تا سپاهان با 
وجود قابلیت هــای فنی باال، تنوع تاکتیکی پایینی داشــته باشــد و 

همین نکته آنالیز نقاط ضعف و قدرت طالیی پوشان را برای رقبایش 
ساده تر کند. از طرف دیگر افت مهاجمان اصلی سپاهان یعنی مغانلو  
و شهباززاده در کنار فقدان یک مهاجم کامل و چارچوب شناس باعث 
شده تا تیم نویدکیا با وجود خلق موقعیت های متعدد گلزنی و امید به 
گل باال، در گلزنی با مشکل مواجه شده و نتواند از فرصت هایش بهره 
الزم را ببرد. اتفاقی که در هر دو بازی اخیر ســپاهان مقابل استقالل و 
پیکان رخ داد و تیم نویدکیا با وجود برتری در خلق موقعیت شکست 

خورد.
 در آن سو تیم پرسپولیس هفته گذشته موفق شد در مقابل تیم ذوب 
آهن به برتری دو بر صفر دســت یابد و خود را تا رده سوم جدول باال 
بکشد. شاگردان یحیی گل محمدی، روند متفاوتی نسبت به شاگردان 
نوید کیا در این فصل طی کــرده اند، آنها با وجود عــدم نتیجه گیری 
مناســب در چند بازی ابتدایی این فصل به مرور در مســیر رو به جلو 
قرار گرفتند و توانســتند چند برد متوالی را در کارنامه این تیم به ثبت 
برسانند. پرسپولیس هم اکنون با ۶ برد و ۴ تساوی و تنها یک باخت 
و کسب ۲۲ امتیاز و تنها به خاطر تفاضل گل  در رده سوم و پایین تر از 
تیم سپاهان قرار گرفته است.  جدال تیم های سپاهان و پرسپولیس 

که به ال کالسیکوی ایران نیز معروف اســت همیشه از جذابیت ها و 
حساسیت های زیادی برخوردار است؛ اما فاصله نزدیک این دو تیم 
در جدول رده بندی و رقابت تنگاتنگ این تیم در مسیر قهرمانی باعث 
شــده تا دیدار این دو تیم در هفته دوازدهم رقابت هــای لیگ برتر، 

حساس ترین دیدار این هفته باشد.
حضور شهریار مغانلو در ترکیب تیم ســپاهان نیز یکی دیگر از عوامل 
حساسیت این بازی در این دیدار به شمار می رود.  این بازیکن در یکی 
از بهترین فرم های خود به پرسپولیس رســیده و این کار خط دفاعی 
پرسپولیس را برای این تقابل حیثیتی ســخت تر از قبل خواهد کرد. 
حضور کوتاه مدت شهریار مغانلو در پرســپولیس به قدری تاثیرگذار 
بوده که سرمربی ســرخ ها در نقل و انتقاالت تابســتانی برای حفظ 
وی باالترین پافشاری را داشته باشــد؛ اما در نهایت مغانلو سر از تیم 
ســپاهان در آورد تا حاال مقابل تیم سابق خود قرار گیرد. حاشیه های 
ایجاد شده در دیدارهای اخیر این دو تیم سبب شد تا حق میزبانی از 
هر دو تیم گرفته شــده  و دیدارهای رفت و برگشت در زمین بی طرف 
برگزار شود از این رو طالیی پوشان در این بازی در اراک میزبان سرخ 

پوشان پایتخت هستند.

خبر روز

سد دفاعی نفت  مسجد سلیمان در روند فرار از منطقه سقوط
فراز کمالوند که در این فصل با وجود مشکالتی که در نفت مسجدسلیمان وجود دارد، توانسته روند 
تاکتیکی تیمش را در مســیر صعودی قرار دهد، طی ســه بازی اخیر به چهار امتیاز دست یافته تا 
اکنون از رتبه تک رقمی اختالف امتیازی چهار را شکل دهد و هواداران نیز به آینده این تیم امیدوار 
باشند. یکی از نقاط قابل توجه برای فرار از منطقه ســقوط به فاز دفاعی این تیم برمی گردد. جایی 
که مسجدسلیمانی ها طی دو بازی اخیر موفق به کلین شیت شده اند و این مهم امیدواری زیادی 
را در این تیم شکل داده تا به طور کامل از منطقه سقوط فرار کنند. خط دفاعی نفت مسجدسلیمان 
با رهبری مجتبی لطفی و همراهی عبدا... زاده اکنون به یکــی از نقاط قابل اعتنای این تیم تبدیل 
شده و باید دید در ادامه مسیر نیز قادر خواهند بود به هدف خود به خصوص در جدال این هفته برابر 
نساجی مازندران دست یابند یا خیر. مجتبی لطفی، مدافع باتجربه نفت مسجدسلیمان که در این 
فصل به جمع طالیی پوشان اضافه شده است، در دیدار برابر فجرسپاسی نیز از سایت های آماری 
یکی از باالترین نمرات را در بین هم تیمی هایش دریافت کرده تا نشان دهد اعتماد فراز کمالوند به 

وی بی دلیل نبوده است. 
 

استقاللی ها با جیب پر به مصاف فوالد خوزستان می روند
چندی پیش بود که بازیکنان استقالل برای دریافت مطالبات خود با مسئوالن باشگاه و همچنین 
کادر فنی این تیم صحبت کردند؛ اما به آنها اعالم شــد به زودی بخشــی از مطالبات فصل گذشته 
و همچنین ۱۰ درصد از مطالبات این فصل به آنها پرداخت می شــود.با گذشت حدود ۲ هفته از آن 
وعده به استقاللی ها اعالم شد پرداخت مطالبات فصل گذشته منتفی شده و قرار است ۱۰ درصد از 
قراردادهای این فصل به حساب شان واریز شود. در نهایت طی چند روز گذشته ۵ الی 8 در صد از 
قرارداد بازیکنان استقالل به حساب آنها واریز شده است.با این وجود استقاللی ها همچنان از باشگاه 
انتظار دارند در فاصله ۳ هفته تا پایان نیم فصل مطالبات فصل گذشــته آنها نیز پرداخت شود.تیم 

فوتبال استقالل فردا  در ورزشگاه آزادی به مصاف فوالد خوزستان می رود.

محبی: 

هوادار اصال به سقوط فکر نمی کند
صائب محبی، مدافع تیم هوادار گفت: تراکتور یک تیم خوب، باکیفیت و پرهوادار 
و همچنین قابل احترام است. بازی سخت و حساسی  داشتیم و با توجه 
به شرایط جدول  این بازی برای تیم ما اهمیت زیادی داشت و خدا را 
شکر می کنم که پیروز شدیم و نکاتی را که قبل از بازی کادر فنی به ما 
گفتند را اجرا کردیم و توانستیم به یک پیروزی شیرین دست پیدا 
کنیم.محبی ادامه داد: نیمه اول بازی چنگی به دل نمی زد هرچند ما 
موقعیت های خوبی داشتیم؛ اما در نیمه دوم با توجه به نکاتی که آقای 
عنایتی به آنها تاکید کرد توانستیم به گل برســیم و برنده شویم.  ما یک 
موقعیت هم به تراکتور ندادیم و این نشان دهنده خوب بودن تیم ماست. 
آقای عنایتی با توجه به اینکه خودش بازیکن بزرگی بوده طی هفته آنالیزهای 
خوبی که از حریفان انجام می دهیم را به ما می گوید و کنار زمین هم نکات را به 
ما گوشزد می کند و با توجه به شرایط نیمه اول، بین دو نیمه حرف ها و نکاتی را 
به ما می گوید که باعث می شود ما بتوانیم بهتر بازی کنیم و پیروز شویم. مقابل 
هر تیم با توجه به نقاط ضعف شان برنامه های مختلفی داریم.مدافع تیم هوادار 
درباره نتایج اخیر تیمش گفت: اعتقاد قلبی خودم نســبت به هوادار باالست و 
قول می دهم تیم مان اصال به سقوط فکر نمی کند و با توجه به بازی های خوبی که 

انجام می دهیم، رتبه قابل احترامی در انتهای فصل کسب می کنیم. 

مستطیل سبز

اصفهان، میزبان بازی های 
ملی فوتبال می شود

رییس هیئت فوتبال اســتان اصفهان گفت: 
اصفهــان با توجه بــه زیرســاخت های خود 
می تواند میزبان بازی های ملی و نیز مرکز ملی 
آموزش فدراسیون فوتبال در اصفهان باشد.

علی طاهری طی  جلســه ای درباره عملکرد 
یک ساله خود در هیئت فوتبال اصفهان اظهار 
داشت: مهرماه سال گذشته با اعتماد مجمع 
محترم هیئت فوتبال اصفهان، توفیق خدمت 
به جامعــه فوتبال به من محول شــد و برای 
خدمت به جامعه فوتبال استان اصفهان آماده 
شدم؛ اما متاســفانه بیماری کرونا، تصویب 
اساسنامه و نیز انتخابات فدراسیون، حرکت ما 
را کند کرد و نتوانستیم آن طور که باید به فوتبال 
اصفهان خدمت کنیم اما پــس از انتخابات 
فدراســیون، فعالیت های ما شدت بیشتری 
گرفت و تا حدودی توانســتیم عقب  ماندگی 
خود را جبران کنیم و امیدوارم این فعالیت ها 
طی این مدت مورد توجه و رضایت فوتبالی ها 
و فوتبال دوستان اصفهانی قرار گرفته باشد.
وی درباره برنامه های خود برای هیئت فوتبال 
اســتان اصفهان در زمان شرکت در انتخابات 
ریاســت این هیئت افزود: رشته من فوتبال 
و فوتسال است و ســالیان سال است که هم 
در میدان بازی و هم در زمینه باشــگاه داری 
فعالیت کرده و هیچ گاه با فوتبال و فوتسال و 
نیز فوتبال ساحلی بیگانه نبوده ام و زمانی که پا 
به این عرصه گذاشتم، بدون مقدمه و بی برنامه 
نبود بلکه با شناخت نقاط ضعف و قوت فوتبال 
استان اصفهان برنامه ها و اهداف خود را برای 
هیئت فوتبال تشریح کرده  بودم و فکر می کنم 
این برنامه ها مورد قبــول اعضای این مجمع 

قرار گرفت.
رییس هیئــت فوتبــال اســتان اصفهان با 
اشاره به اهداف خود در هیئت فوتبال استان 
اصفهان یادآور شد: یکی از مهم ترین اهداف 
من در هیئت فوتبال اســتان اصفهان، دیده 
شدن شهرستان ها بود و من پیش از انتخاب 
به عنوان رییــس هیئت فوتبــال، اطالعات 
و شــناخت خوبی نســبت به شهرستان ها و 

ظرفیت آن ها داشتم.

حاشیه های ایجاد شده در دیدارهای اخیر این دو تیم 
سبب شد تا حق میزبانی از هر دو تیم گرفته شده  و 

دیدارهای رفت و برگشت در زمین بی طرف برگزار شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

 دربی نصف جهان
 به کام گیتی پسند

در یکی از دیدارهای هفته چهاردهم لیگ 
برتر فوتســال مردان تیم های سپاهان 
گیتی پسند اصفهان به مصاف یکدیگر 
رفتند.ایــن دیدار جــذاب و درگیرانه در 
نهایت بــا نتیجه ۳ بــر صفر به ســود 
گیتی پســند به پایان رسید تا شاگردان 
کشاورز با ۳7 امتیاز همچنان صدرنشین 
لیگ باقی مانده و سپاهان نیز با ۱۳ امتیاز 

به رده چهاردهم جدول سقوط کند.

پــس از انتخاب »مجیــد رحیمــی زاده« به عنوان 
ســرمربی تیم ملی هندبــال نوجوانان، حواشــی 

ایجادشده پیرامون او بیش از پیش اوج گرفت.
داشتن چند سمت از ســوی یک نفر در ارگان های 
مختلف همیشــه یکی از اصلی تریــن موضوعات 
قابل بحث در کشــور ما بوده و اعتراضات زیادی را 
نیز به همراه داشته است، البته افراد زیادی جزو این 
دسته هستند و کسی هم به طور جدی برای حل این 
مشکل پیگیری نکرده است.یکی از این افراد، مجید 
رحیمی زاده است، فردی با سابقه در ورزش اصفهان 
که سال هاســت در پســت های مختلف این حوزه 

فعالیت حرفه ای انجام داده است. 
رحیمی زاده  اما در طول چند سال گذشته چند ُپسته 
شــده و در چندین ارگان به طور همزمان ردپایی از 
نام او دیده می شــود. وی در حال حاضر به صورت 

همزمان، رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
 اصفهــان، سرپرســت هیئــت همگانی اســتان،

 سرمربی تیم هندبال سپاهان و به تازگی سرمربی 
 تیم ملــی هندبــال نوجوانان ایــران نیز شــده و 
 در تمامــی ایــن ارگان ها و پســت ها فــرد اصلی 

به شمار می رود.
این ماجرا حاال بیش از پیش مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و برای مردم و رسانه ها جای تعجب دارد 
که چطور یک فرد می توانــد همزمان در تمامی این 
ارگان ها صاحب پست باشــد و بدون کوچک ترین 
مشکلی در این سمت ها قرار بگیرد، حاال تصور کنید 
اگر در همه این ســمت ها، حق و حقوق و بودجه ای 

هم به او تعلق گیرد!؟
حاال پس از انتخاب او به عنوان ســرمربی تیم ملی 
هندبال نوجوانــان ایــران، موج گســترده تری از 

اعتراضات ایجاد شــده و به دنبال آن، مدیرکل اداره 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان پس از فشارهای 
ایجاد شده به ماجرای رحیمی زاده ورود کرد و پای 
اداره توسعه منابع انسانی وزارت متبوع خود را نیز 
به ماجرا باز کرده است؛ ماجرا از این قرار است که در 
روزهای اخیر محمد طباطبایی با ارسال نامه ای به 
این اداره پیگیر قضیه رحیمی زاده شد تا تکلیف او از 

طریق مراجع ذی ربط روشن شود.
باید دیــد ماجراهای پیرامون رحیمــی زاده به کجا 
خواهد رسید و در نهایت این مدیر در چه نهاد یا تیمی 

به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

از اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان تا هدایت ملی پوشان نوجوان هندبال؛

ابن مشغله ورزش اصفهان باید کجا فعالیت کند؟!

عکس: تسنیم
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رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر :

شهرداران مناطق، مردمی تر عمل کنند
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشــیه جلسه کمیته نظارتی شورای 
اسالمی شهر اصفهان که در منطقه سه شهرداری برگزار شد، در خصوص اهمیت بررسی و رسیدگی 
به چالش های این منطق، اظهار کرد: کمیته نظارت شورای اسالمی شهر اصفهان به طور مستقیم پل 

ارتباطی اعضای شورای شهر با ارباب رجوع شهرداری در مناطق است.
مصطفی نباتی نژاد با بیان اینکه اکثر تعامل های مردمی اعضای شــورای اســالمی شهر در کمیته 
نظارتی تعریف می شــود و ماموریت هایی را از ســال های قبل بر عهده دارد که در حال تالش برای 
انجام آنهاست، ادامه داد: در این دوره شورای اسالمی شــهر اصفهان در تالش هستیم تا تحولی را 
در ماموریت ها، روندها و فرآیندهای کمیته نظارتی شــورای اسالمی شهر ایجاد کنیم، در سال های 
اخیر کمیته نظارتی شــورای اسالمی شهر به شــورای حل اختالف بین ارباب رجوع ها و شهرداری 

مناطق تبدیل شده بود.
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: انتظار می رود شهرداران مناطق، 
مردمی تر عمل کنند تا رضایت خاطر شهروندان حاصل و اکثر مسائل در شهرداری برطرف شود، البته 

کاهش مراجعات مردمی در کمیته های نظارتی بیانگر این موضوع بوده است.
نباتی نژاد با تاکید بر اینکه شــهرداری مناطــق روزهای مالقات مردمی را احیــا کرد و بخش قابل 
مالحظه ای از مراجعات شهروندان به شهرداری پاسخ داده شد، افزود: نظارت بر پروژه های منطقه 
نیز یکی از اقدامات کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر است تا در جریان روند پیشرفت و مشکالت 

احتمالی پروژه ها قرار گیرند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

 برگزاری دوره آموزشی واکنش در شرایط اضطراری 
در سازمان پسماند اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری دوره کارگاه های آموزشی واکنش 
در شرایط اضطراری در راستای توانمندسازی پرسنل سازمان خبر داد.غالمرضا ساکتی با اعالم این 
خبر گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در راســتای اجرای برنامه ممیزی و پیاده 
سازی سیســتم مدیریت ایمنی ایزو 45001 این برنامه را اجرا کرده اســت.وی با اشاره به اهداف 
برگزاری این رویداد آموزشی، توضیح داد: به منظور جلوگیری از حوادث کاری، بیماری های شغلی 
و باالبردن شاخص سالمت در محیط کار دوره کارگاه های آموزشی واکنش در شرایط اضطراری برای 
پرسنل سازمان مدیریت پسماند اصفهان در سه گروه، با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان به صورت نظری و عملی برگزار می شود تا بتوان با توانمندسازی پرسنل، 
آمادگی آن ها را برای مقابله با خطرات احتمالی در محیط کار و منزل ارتقا بخشید.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به نتایج مورد انتظار از برگزاری این کارگاه های علمی و 
عملی توضیح داد: فرآیند اجرای این برنامه آموزشی، افزایش سطح دانش تخصصی کارکنان در 
مواجهه با موقعیت ها و حوادث مخاطره آمیز از جمله حریق، آشنایی با اطفای حریق، سیستم های 
آتش نشانی و نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی به منظور آمادگی همه جانبه و عملی جهت 
مقابله با حوادث غیرمترقبه بوده و انتظار می رود در پایان دوره شرکت کنندگان در زمینه مواجهه با 
این حوادث به مهارت های عملی الزم برای مواجهه با خطر دســت یافته باشند.ساکتی با اشاره به 
ضرورت اجرای این برنامه های آموزشی در راستای جاری سازی استانداردهای ملی و بین المللی 
در سازمان، اضافه کرد: اجرای استانداردها یکی از راهکارهای کلیدی جهت کنترل، مدیریت و بهبود 
برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف سازمانی اســت از این رو اخذ گواهینامه ایزو به منظور جاری 
سازی آن در فرآیندها و سطوح سازمان و همچنین سایر گواهینامه های بین المللی، از ضرورت هایی 

است که برای عملیاتی سازی آن تالش می شود.

مقبره دانشمند   وزیر، آرامگاه از یاد رفته اصفهان؛

چه کسی پاسخگوست؟

در کوچه پس کوچه هــای محله قدیمی  فائزه عباسپور
طوقچــی اصفهان؛ زیارتگاهی اســت که 
شیفتگان اهل بیت)ع( را مشتاقانه به سمت خود می کشاند؛ آرامگاه 
صاحب بن عباد دانشمند و ادیب نامدار دوره آل بویه؛ جایی که اهل محل 
به قبر اسماعیل بن عباد، بابا اسماعیل یا پیراسماعیل نیز می شناسند.

صاحب بن عباد طالقانی اصفهانی متولد سال ۳۲۶ هـــجری قمری 
است. وی از وزرای مشــهور مویدالدوله و برادرش فخرالدوله دیلمی، 

سالطین آل بویه بوده است.
صاحب، دوســتدار علم بــود و تالش فراوانــی برای تشــویق علما و 
دانشمندان و ترویج مذهب شیعه کرد. شاید بتوان گفت پس از شیخ 
ابومسعود رازی، وی بزرگ ترین عامل ترویج مذهب تشیع در اصفهان 
بوده اســت.مقبره صاحب با گنبدی به ارتفاع ۶ متر شامل گنبد خانه، 
رواق و حیاط است. فضای داخلی مقبره مسقف به طاق گنبدی و داخل 
آن شبیه چهار ایوانی است. دیوار های بقعه از کاشی ساده مینایی رنگ 
بدون نقش و نگار، فرش شــده و قبر صاحب در وســط بقعه زیر گنبد 

واقع است.

داشتن مقبره شخصیتی همچون صاحب، آرزوی دیگر ملل
 عباش شیشه گر، استاد تاریخ اســالم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: صاحب بن عباد که حدود هزار ســال پیــش در اصفهان زندگی 
می کرد، وزیر حکومت شــیعی آل بویه و بانی اولین کتابخانه متمرکز 
اسالمی بوده و توانسته فرهنگ اهل بیت علیهم السالم را در مرکز ایران 

به پایتختی اصفهان به اثبات برساند و گسترش دهد.
وی گفت: تنها شــخصیتی مانند صاحب بن عباد توانســت همزمان با 
خالفت ظالمانه عباسیان، دولتی شیعه مذهب به نام آل بویه را تثبیت 
کند، صاحب از پایتختی اصفهان استفاده و فرهنگ شیعه دوازده امامی 

را پایه گذاری کرد.
این استاد دانشگاه گفت: فقط ۳00 شــتر کتاب های صاحب بن عباد 
را جابه جا می کردنــد، این موضوع بســیار حائز اهمیت اســت که او 
می توانست یک کتابخانه بزرگ را با این کتاب ها تشکیل دهد آن هم در 

زمانی که حکومت عباسیان در بغداد قدرت داشت.
شیشه گر گفت: حفظ آرامگاه صاحب تالشی برای صیانت از شخصیتی 
اســت که فرهنگ و تاریخ شــهر اصفهان می تواند در مدار او به گردش 

در بیاید.
وی گفت: تفاوتی نــدارد که حفظ این میراث به عهده چه دســتگاهی 
است: شهرداری، اوقاف و میراث فرهنگی همه باید کمک کنند تا میراث 
ارزشمند صاحب حفظ شود.استاد تاریخ اسالم دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: بســیاری از کشــور ها تالش می کنند بنا یا شخصیتی 
تاریخی را برای خودشان ایجاد کنند تا بتوانند ارزش خود را با آن میراث 
به رخ بکشــند و به مردم دنیا بگویند که به واسطه چنین دانشمندی ما 

چنین پایه علمی در دنیا داریم.
شیشــه گر گفت: البته مقبــره صاحب بن عبــاد در دوره های مختلف 
تاریخی مرمت و بازســازی شــده، اما این بنای تاریخی بیش از این 

شایسته توجه است.

مقبره صاحب، باید موقوفی باشد
رضا موسوی، پژوهشگر تاریخ اســالم گفت: معموال در زمان های دور 
شخصیت های فرهنگی مذهبی مثل شیخ صدوق یا صاحب بن عباد، 
مکانی را که در آن می زیســتند و وصیت کره بودند بعد از مرگ در آن به 
خاک سپرده شوند؛ خریداری می کردند و چون آن محل مکانی برای 

تحصیل علم افراد بسیاری بوده، به موقوفه تبدیل می شده است.
وی گفت: شما هر کجای ایران بروید و آستان امامزادگان را ببینید، آن 
بقعه، زمین ها و مغازه های اطرافش موقوفه آن مکان متبرک اســت، 

مقبره صاحب بن عباد هم مسلما به همین صورت است.
این پژوهشگر تاریخ اســالم گفت: بنابراین به نظر می رسد زمین های 
اطراف، موقوفه صاحب ابن عباد بوده، چــون آن مکان مدرس و محل 

تحصیل طالب بود.
موسوی گفت: با توجه به اینکه در حکومت های مختلف با نگرش های 
متفاوت این مکان ها دست به دست و تغییرات زیادی در آن ها ایجاد 
شده، ممکن است خیلی از آن زمین ها اکنون به تاریخ خودشان تعلق 
نداشته و به شکل دیگری تبدیل شده باشند.وی گفت: اکنون باید میراث 
فرهنگی یا اوقاف پاسخگوی این مســئله باشد و در این زمینه اقدامی 

جدی انجام دهند.
تاریخ را که مــرور کنیم افرادی همچــون صاحب بن عبــاد را کم پیدا 
می کنیم، افرادی که باید یادگارهایشــان را قدر دانست و از وجود آن ها 
برای معرفی بهتر این شخصیت ها استفاده کرد، اما در اصفهان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی، به صورت مکرر خبر هایی می خوانیم و 
می شنویم و تصاویری می بینیم از آسیب هایی که به بنا ها و آرامگاه های 

تاریخی وارد می شود و کسی پاسخگوی این خسارات نیست.

معاون ســازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش سهم 
سرمایه گذاری گفت: در نظر داریم با ایجاد بسترهای 
جدید سرمایه گذاری همچون اســتفاده از ابزارهای 
نوین تامین مالی و ظرفیت های اقتصادی موجود در 
عقود خواهر خواندگی اصفهان گام های بزرگ تری در 

جهت جلب مشارکت ها برداریم.
 علیرضا برهانی پور با بیان اینکه در حال حاضر سهم 
ســرمایه گذاری و مشارکت های شــهرداری هشت 
درصد از درآمدهای بودجه شــهرداری است، اظهار 
کرد: بــا توجه به برنامه شــهردار مبنی بــر افزایش 

سهم سرمایه گذاری و مشــارکت های شهرداری به 
۳0 درصد از درآمدهای بودجه تا پایان دوره ششــم 
مدیریت شهری، الزم است که سیاست های راهبردی 
و مشخصی را دنبال کرده تا این هدف قابل دستیابی 

باشد.
وی با بیان اینکه برای رســیدن به ایــن هدف، باید 
ساختار سازمانی مناسب برای حوزه سرمایه گذاری 
و مشــارکت ایجاد شــود، ادامه داد: در حال حاضر 
سازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت ها اساسنامه 
نداشــته و در عمل سازمانی تشــکیل نشده است.
معاون ســازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری اصفهان اضافه کرد: باید سریعا 
اساسنامه سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت ها را 
به صورت الیحه به شورای اسالمی شهر تقدیم کرده 
و پس از مصوب شدن، مســیر تایید آن را در وزارت 

 کشــور دنبال کنیم.وی یادآور شد: این سازمان ذیل
  ماده ۸4 قانون شــهرداری ها تحــت قانون تجارت
 ایجاد شــده و امیدواریم بتوانیم ساختار سازمانی 
مناسبی را تشکیل دهیم. برهانی پور گفت: با توجه به 
آماده بودن پیش نویس اساسنامه، برای شکل دهی 
ساختار ســازمانی در هفته های آینده عمل خواهیم 
کرد. معاون سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شــهرداری با بیان اینکــه جمع بندی نهایی 
اساســنامه در معاونــت مالی اقتصــادی صورت 
می گیرد، اضافه کرد: عالوه بر مشارکت های گذشته 
همچون مشارکت مدنی که همان مشارکت در احداث 
پروژه های ساختمانی، قرار بر این است که زمینه ها و 
بسترهای جدیدی برای سرمایه گذاری و مشارکت ها 
باز شــود تا بتوانیم ظرفیت های اقتصادی شــهر را 

محقق کنیم.

معاون سازمان سرمایه گذاری شهرداری مطرح کرد:

استفاده از بسترهای جدید سرمایه گذاری در شهر اصفهان

 گفتمان »عصر بدون مرز« به مناسبت سالگرد شهادت
حاج قاسم سلیمانی

مدیر خانه انقالب اســالمی و والیت در خصوص برنامه های خانه انقالب اسالمی و والیت اظهار 
کرد: خانه انقالب اســالمی به مناسب حماسه ۹ دی و سالگرد شــهادت سردار قاسم سلیمانی 
برنامه های متنوعی را برگزار می کند.محمد هادی عسگری   افزود: سه شنبه )امروز(برنامه نقد 
درون گفتمانی انقالب اسالمی با عنوان »عصر بدون مرز« در خانه انقالب اسالمی برگزار خواهد 
شد، همچنین به مناسبت اولین سالگرد در گذشت آیت ا... مصباح یزدی، مستند زندگینامه این 
عالم ربانی در دو سانس مجزا، هشــتم و نهم دی ماه در خانه انقالب اسالمی برای عموم اکران 
خواهد شد.مدیر خانه انقالب اسالمی تاکید کرد: به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار قاسم 
سلیمانی خانه انقالب اســالمی با همکاری سازمان بسیج مداحان اســتان اصفهان، در هشتم 
دی ماه، شب شعری با عنوان »قهرمان من« برگزار خواهد کرد.عسگری ادامه داد: خانه انقالب 
اســالمی با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی شــهرداری منطقه یک گردهمایی را با عنوان 

»میراث حاج قاسم« برگزار خواهد کرد.

برپایی سومین نمایشگاه گروهی عکاسان آزاد در اصفهان
سومین نمایشگاه گروهی عکاســان آزاد با عنوان لند اســکیپ در گالری بوستان حوزه هنری 
اصفهان برپا شد.مدیر هنر های تصویری حوزه هنری اســتان گفت: در این نمایشگاه ۳۸ قطعه 
عکس منظره از تصاویر مناظر ایران و جهان به نمایش گذاشته شده است.نرگس رجایی افزود: 
این عکس ها از مناظر ایران و 10 قطعه عکس از مناظر کشــور های ایتالیا، اسپانیا، آلمان، کانادا، 

آمریکا، هلند، دانمارک، کره جنوبی، نپال و عراق است.
وی گفت: این عکس ها پیش از این در آبان 1400 در نگارخانه سعدآباد تهران به نمایش درآمده 
است و پس از اصفهان نیز در شهر رشت در معرض دید عموم قرار گرفت.وی افزود: عالقه مندان 
برای بازدید از این نمایشگاه تا 15 دی فرصت دارند که همه روزه به غیر از روز جمعه 10 دی ماه از 
این آثار دیدن کنند.گروه عکاسان آزاد در ســال 1۳۹۳ با حضوراولیه دانشجویان رشته عکاسی 
در تهران و در فضای مجازی شکل گرفت و هم اکنون بیش از 51 هزار کاربر از 45 کشور عضو این 

گروه هستند.

میزبانی خانه نوآوری از نمایشگاه هنری
نمایشگاهی از آثار نقاشــی و قلم زنی مریم خسروی، تا دهم دی ماه در خانه خالقیت و نوآوری 
اصفهان پذیرای دوستداران هنر است.مریم خســروی، هنرمند نقاش که فعالیت در رشته های 
هنری را از 15 سالگی شــروع کرده، درباره نمایشگاه آثار خود گفت: طی 1۸ سال فعالیت هنری 
عالوه بر نقاشی در رشته های قلم زنی، میناکاری، چرم دوزی و سرمه دوزی نیز کار کردم و به طور 
خاص، رشته قلم زنی را تا سطح پیشرفته ادامه دادم.وی گفت: در نمایشگاهی که از ششم دی ماه 
در خانه خالقیت و نوآوری برپا می شود، 1۹ تابلوی نقاشــی، تعدادی سنگ مرمر و چهار تابلوی 
قلم زنی به همت خانه خالقیت و نوآوری و با مشارکت شهرداری منطقه سه اصفهان، در معرض 

دید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
وی درباره سبک آثار خود گفت: آثار نقاشی این نمایشگاه در سبک رئال و سورئال، آثار مینیاتور 
در سبک های هرات و معاصر و آثار نقاشی روی ســنگ نیز در سبک قاجار و معاصر کار شده اند.

خسروی گفت: موضوع آثار نقاشــی حاضر در این نمایشــگاه »طبیعت بی جان«، موضوع آثار 
قلم زنی گل ومرغ، »عامیانه و تذهیب«، موضوع آثار مینیاتور »شکار و عاشقانه« و موضوع کار های 
نقاشی روی سنگ نیز »پرتره، مینیاتور و شکار« است.عالقه مندان برای تماشای آثار هنری مریم 
خسروی می توانند تا دهم دی ماه، هر روز از ساعت 10 تا 1۸، به خانه خالقیت و نوآوری اصفهان 

واقع در خیابان ابن سینا، کوچه شهید مصطفوی سر بزنند.

با مسئولان

خبر خوان

جشنواره عکس »طبیعت 
ناژوان«؛ فرصتی برای 

طبیعت گردی

خبر روز

جشــنواره عکس »طبیعت ناژوان« از ســوی 
اداره گردشگری ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان و بــا همکاری 
مجموعه فرهنگی تفریحی ناژوان، کانون عکس 
و کانون عکاسان خبری در دو بخش حرفه ای و 
غیرحرفه ای آزاد برگزار می شود. علیرضا مساح 
با اعالم ایــن خبر اظهار کرد: نــاژوان به عنوان 
یکی از مناطق زیبا و طبیعی مورد عالقه مردم 
اصفهان، همواره یکی از تفریحات شــهروندان 
بوده است.رییس اداره گردشــگری سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
افزود: نــاژوان به ویژه در پایان فصــل پاییز و 
اوایل فصل زمستان جاذبه های بسیاری دارد. 
زیبایی های طبیعت پاییــزی، حضور مردم و 
کوچه باغ های تاریخی و حضور پرندگان و سایر 
گونه ها جزو زیبایی هــا و جاذبه های ناژوان به 
شمار می رود. وی با اشــاره به اعالم فراخوان 
جشــنواره عکس طبیعت ناژوان گفت: هدف 
از برگزاری این جشــنواره ایجاد شــور و شوق 
در میان شــهروندان اســت تا از فضایی که از 
سوی شــهرداری اصفهان آماده شده استفاده 
کننــد و همچنین به خاطره ســازی با تصاویر 
منطقه نــاژوان در فصل پاییز بپردازند. شــاید 
بعضی افراد زیبایی های نــاژوان را محدود به 
فصل هایی مانند بهار بدانند اما پاییز و زمستان 
نیز از جمله زمان های خــاص و زیبای ناژوان 
اســت که می توان از این محیط استفاده های 
زیادی برد که ثبت عکس یکی از آن هاســت.

مساح ادامه داد: این تصاویر می تواند در آینده 
برای معرفی شــهر اصفهان و منطقــه ناژوان 
مورد اســتفاده قرار گیرد. همچنین با برگزاری 
این جشنواره می توانیم گردشــگری در حوزه 
طبیعت گردی را در محدوده شهر اصفهان ترویج 
دهیم و مردم را به بهانه عکاسی به حضور در این 
منطقه ترغیب کنیم. رییس اداره گردشــگری 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: هشتم دی ماه آخرین 
مهلت ارسال آثار به جشــنواره عکس طبیعت 
ناژوان است و نتایج این جشنواره و برگزیدگان 

آن 1۲ دی ماه اعالم می شود.

معاون خادمیاران دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان با اشــاره به برگزاری برنامه های دومین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 
اصفهان توسط خادم یاران رضوی اظهار داشت: برای گرامیداشت نام و یاد شهید حاج قاسم سلیمانی که یکی از خدام تراز اول انقالب اسالمی و آستان قدس 
بودند، دبیرخانه خادم یاران رضوی برنامه هایی را تدارک دیدند.سید محمد حســین امامی با بیان اینکه یک برنامه متمرکز در مرکز استان با همکاری سایر 
نهادها در روز پنجشنبه برگزار خواهد شــد، گفت: همزمان با شهادت حضرت فاطمه )س( یک برنامه رسمی به مناســبت گرامیداشت شهادت حاج قاسم 
سلیمانی بعدازظهر پنجشنبه 1۶ دی ماه در محل خیمه گلستان شهدا برگزار می شود.معاون خادم یاران دبیرخانه کانون های خدمت رضوی استان اصفهان 

خاطر نشان کرد: در روز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی نیز برنامه های مختلفی توسط کانون های خدمت رضوی به صورت غیر متمرکز انجام می گیرد.
وی با اشاره به پویش خدمت رضوی به یاد سردار دل ها، گفت: کلیه میزهای خدمت رضوی در سراسر استان از تاریخ 5 دی ماه تا 1۷ دی ماه با این نام ارائه 

خواهد شد و موضوعاتی همچون ایثار و شهادت، محصوالت فرهنگی و هنری، خانواده، سالمت، قرآن و عترت را در بر می گیرد.

پویش خدمت رضوی به یاد سردار دل ها در اصفهان راه اندازی می شود

همایش مردمی 
 »قهرمان من« 

در اصفهان 
به مناســبت فرارســیدن دومین 
سالگرد شــهادت ســردار سپهبد 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی و به 
همت ســتاد مردمی بزرگداشــت 
سالگرد شهادت ســردار سلیمانی، 
همایش مردمی»قهرمان من«در 
ســالن همایش های اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان برگزار 

شد.

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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 واترپلو: آیا تا به حال فوتبــال آمریکایی تماشــا  کرده اید؟ 
 واترپلو به این رشــته ورزشــی شــباهت زیادی دارد با این
  تفاوت کــه در آب اســتخری با عمــق حداقــل 1.8 متری
  انجام می شــود. در این ورزش دو تیم عمــل پرتاب توپ به
 ســمت تور تیم مقابل را انجــام می دهند. واترپلــو یکی از 
ســخت ترین ورزش های جهان است چراکه شــنا و مهارت 
گرفتن و پرتاب توپ را در کنار هــم نیاز دارد. در واقع واترپلو را 

می توان ترکیبی از هندبال و شنا دانست.
 پاتیناژ نمایشــی: پاتیناژ نمایشــی یکی از ســخت ترین و 
طاقت فرســا ترین ورزش هاســت؛ چراکه تنهــا چند دقیقه 
فعالیت اسکیت در این رشته می تواند تمامی نیروی ورزشکار 
را تخلیه کند به قدری که حتی توانایی گفتن »من نمی توانم«را 
هم نداشته باشد!مورد بعدی که باعث شده تا پاتیناژ نمایشی 
به عنوان یکی از سخت ترین ورزش های جهان شناخته شود، 
این است که ورزشکار باید تعادل بدنی خود را به خوبی حفظ 
کند. تمامی وزن بدن روی تیغه هــای چهار میلی متری قرار 
دارد و همه این موارد باعث می شــود تا فرد ورزشــکار حین 
انجام حرکات ورزشــی هر قدمش را با حــس هماهنگی و 
قدرت بردارد تا از اشتباهاتی که منجر به سقوط سخت برای او 
می شود، جلوگیری کند. سقوط افراد یکی دیگر از دالیلی است 

که باعث شده تا این ورزش در لیست ورزش های سخت قرار 
بگیرد  چراکه منجر به کبودی، شکستگی استخوان و دررفتگی 
مفاصل می شود. به طور کل می توان گفت که پاتیناژ نمایشی 

برای افراد ترسو مناسب نیست.
 موتور کراس: ورزش موتور کراس در واقع از نوع توسعه یافته 
آزمون موتورسیکلت نشأت می گیرد. این ورزش در عین حال 
که پر شــور و حرارت است از نظر بدنی بســیار سخت بوده و 
نیازمند این است که موتورسواران طی مسابقات، مسیر هایی 
سخت را که موانع زیادی هم دارد، به شکل پیچ های ناگهانی 
پشت سر بگذارند. مســیر های مســابقه بیش از حد شنی 
بوده و همین موضوع باعث می شــود تا سوارکاران نتوانند در 
پرش ها و فرود های خود ســرعت زیاد داشــته باشند.برای 
رســیدن به دور آخر باید تمرکز ذهنی زیادی داشته باشید و 
به تبع این کار به نیروی زیادی هم احتیاج خواهد داشــت. 
جای تعجب نیســت که برخی از موتورسواران برای موفقیت 
در این مسابقات به ســراغ مواد ممنوعه نیز می روند که البته 
این کار غیرقانونی اســت. با این حال موتور کراس همچنان 
 پابرجا بوده و توانسته به تمامی سختی هایی که به همراه دارد،

 غلبه کند.
 شــنا: جالب اســت که بدانید اولین بار این ورزش به روی 

نقاشی ها دیده شده است و از این طریق شنا توانست از رنگ 
روی بوم های نقاشی به یک ورزش رقابتی تبدیل شود. ناگفته 
نماند که این ورزش به نیروی بسیار زیادی احتیاج دارد چراکه 
حرکت در آب به خاطر فشار وزن نیازمند نیروی زیادی است. 
با این حال شناگرانی در این ورزش توانسته اند سختی هایش 
 را پشت سر گذاشــته و به هنر شناکردن تســلط الزم و کافی

 داشته باشند.
ژیمناستیک: ژیمناســتیک یکی دیگر از ورزش های رقابتی 
این لیست اســت که جزو ســخت ترین ورزش های جهان 
شناخته می شود. این ورزش به انعطاف بدنی و قدرت باالیی 
نیاز داشته و برای تسلط به آن ورزشکار باید استقامت، چابکی، 
تعادل، هماهنگی و نظم خاص در کنتــرل بدن خود را ایجاد 
کند؛ تمام این موارد باعث شــده تا ژیمناســتیک به یکی از 
سخت ترین رشته های ورزشــی در قرن جدید تبدیل شود.

مدرنیته در ژیمناستیک از سه مربی بدنی در قرن 1۹ میالدی 
نشأت می گیرد که این ورزش را در قالب تمرینات روی دستگاه 
آموزش می دادند. این اتفاق باعث ظهور و تولد ژیمناستیک 
مدرن بود و از آن زمان به بعد هم به عنوان یک رشته ورزشی 
رقابتی برای زنان و مردان در قرن بیســتم تبدیل و شناخته 

شده است.

آشپزی

پنکیک شانگ  های
مواد مورد نیاز: آرد دو و یک چهارم پیمانه، نمک یک چهارم پیمانه، 

آب گرم یک پیمانه، ترکیب روغن مایع و کره  یک قاشق سوپ خوری، روغن 
کنجد یا کره آب شده 3 قاشق سوپ خوری، آرد یک چهارم پیمانه، نمک یک چهارم 
قاشق چای خوری، جعفری خردشده 3 قاشق سوپ خوری، فلفل دلمه ای رنگی 
خردشده2 قاشق سوپ خوری، پیازچه خردشده2 عدد، ژامبون ریز خرد شده2 ورق

روش تهیه:مواد خشک را در کاسه ای ریخته و وسط آن را گود کنید و آب گرم را به آن افزوده و با قاشق چوبی 
شروع به هم زدن کنید، باید خمیری نرم و کمی چسبنده حاصل شود. خمیر را به یک قاشق روغن آغشته 

کرده و یک الی دو ساعت به آن استراحت دهید. برای تهیه خمیر میانی )رو(، کافی است تمام مواد را با هم 
مخلوط کنید. برای تهیه مواد میانی هم تمام مواد خرد شده را مخلوط کرده و کنار بگذارید. پس از استراحت 

خمیر سطح کار را با کمی روغن چرب کنید و خمیر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده و چانه کنید، هر 
چانه را به صورت مستطیل باریک با طول زیاد باز کنید، یک چهارم از مواد »رو« را روی سطح خمیر 
بمالید، سپس یک چهارم از مواد میانی را روی آن پخش کرده و از یک سمت شروع به رول کردن 

خمیر کنید به این صورت که اطراف خمیر را به سمت میانی جمع کرده و رول کنید که در 
آخر خمیر به صورت یک گلوله به دست خواهد آمد، سپس این گلوله را از مقطع 

با کف دست کمی فشار دهید و با وردنه آهسته باز کنید تا به ضخامت 
نیم سانتی متر برسد و سپس با حرارت متوسط دو 

طرف پن کیک را سرخ کنید.

با سخت ترین ورزش های جهان آشنا شوید )2(

2 فیلم جدید به سینماها می آید فصل دوم »بریجرتون« پخش می شود
در مصوبه جلسه اخیر   شورای صنفی نمایش مقرر شده است که فیلم های 
»عطر شیرین عطر تلخ« و »ازدواج جنجالی« از   فردا اکران شوند.

همچنین قرار است، اکران تمام فیلم های پیشنهادی معرفی شده 
از سوی دفاتر پخش با تعیین سرگروه شورای صنفی نمایش انجام 
شود.در این جلسه، شورای صنفی نمایش و انجمن سینماداران اعالم 
آمادگی کرده اند که به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی، یک 
سانس ویژه رایگان برای فیلم های مرتبط با مقاومت داشته باشند.

مطابق با سنت رمان های جولیا کویین، فصل دوم »بریجرتون« داستان 
ماجراجویی های لرد آنتونی بریجرتون )جاناتان بیلی( است که در جست 
وجوی عشق برای یافتن همسری مناسب می گردد. وقتی کیت شارما 
)سیمون اشلی( و خواهر کوچک ترش ادوینا )چاریترا چاندران( وارد 
هند می شوند، آنتونی می خواهد با چرب زبانی از خواهر دوم خواستگاری 
کند که البته کیت خیلی زود متوجه می شود که نیت آنتونی برای ازدواج 
صاف و خالص نیست.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: مصرف گاز در این استان در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش یافته و اگر همه مشترکین اعم 
از صنعتی، خانگی و عمومی به ویژه مشترکین شرق استان، گاز را به صورت 
بهینه مصرف کنند، می توانیم زمستان امسال را به راحتی و بدون قطعی گاز  

پشت سر بگذاریم.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، سید مصطفی علوی 
مدیرعامل این شرکت در جلسه بررسی مشکالت موجود در زمینه گاز رسانی 
به شرق اســتان، که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، 
فرمانده شهرســتان خور و بیابانک و نایین و پلیس راهوار شــهرهای خور، 
جندق و نایین برگزار شــد، افزود: با توجه به افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگی و صنایع، احتمال کســری گاز، در زمان پیک مصرف وجود دارد و از 
مردم اســتان اصفهان تقاضا داریم مصرف منطقــی و بهینه را به طور جدی 
مدنظر قرار دهند.علوی، محدودیت در تامین فشار ورودی ایستگاه مادر در 
فصول سرد سال به دلیل افت فشار خطوط انتقال سراسری گاز، عدم صدور 
مجوز تردد شبانه برای حرکت تریلرها ی حمل گاز»سی ان جی«، مشکالت 
تردد تریلرها در فصول مختلف به دلیل شــرایط آب و هوایی )لغزندگی به 
دلیل بارش ها، طوفان شــن و ...(، نامناســب و طوالنی بودن جاده های 
ارتباطی بین ایستگاه مادر  تا ایستگاه های دختر، از سرویس خارج شدن 
ایستگاه مادر و ایستگاه های دختر به دلیل قطعی برق که منجر به قطعی گاز 
می شود را از مهم ترین مشکالت گازرسانی به شرق استان عنوان کرد.وی، با 
اشاره به اینکه درحال حاضر درشبانه روز بیش از 70 میلیون متر مکعب گاز در 
سطح استان به مصرف می رسد، ادامه داد: مردم شرق استان باید نسبت به 
تهیه سوخت دوم برای موارد احتمالی قطع گاز، که خارج از اختیار این شرکت 
است، اقدام کنند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه گاز شرق 
استان باید فشرده و طی کیلومترها مسافت به این منطقه حمل شود،گفت: 
تامین گاز پایدار شرق اســتان  یک دغدغه مهم برای  این شرکت است و از 
مردم عزیز استان به ویژه شرق اســتان تقاضا داریم هوشمندانه در مصرف 
گاز صرفه جویی داشته باشند.وی ادامه داد:در منازل مسکونی که چند اتاق 
وجود دارد، گرم کردن اتاق بالاستفاده نوعی اسراف است، آیا منطقی است 
که در شرایط محدودیت تامین گاز، سیستم گرمایشی اتاق های بال استفاده 

را روشن نگه داریم؟
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان افزود: هر چه قدر مردم در بخش خانگی و 
صنعتــی گاز را بهینه مصرف کننــد محدودیت مصرف بــرای صنایع اعمال 
نمی شود.علوی، با اشــاره به مصرف ســالیانه 7 میلیارد متر مکعب گاز در 
نیروگاه های سطح استان گفت: در بخش نیروگاهی شش نیروگاه در سطح 
استان مشغول فعالیت هستند که ساالنه 5هزار مگا وات برق تولید می کنند.
 مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با بیان اینکه دمای رفاه منزل بین

 18-21 درجه سانتی گراد اســت، خاطر نشان ســاخت: اگر همه مردم به 
خصوص مشــترکین شــرق اســتان، دمای رفاه را رعایت کرده و سیستم 
گرمایش اتاق های بال استفاده را از سرویس خارج کنند، می توانیم زمستان 
امســال را به راحتی و بدون قطعی گاز  پشت سر بگذاریم.در ادامه، مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان هم گفت: ضروری است که همگان و 

به ویژه مصرف کنندگان بخش خانگی برای کاهش مصرف و همراهی با سایر 
هموطنان همکاری الزم را داشته باشــند.منصور شیشه فروش، با اشاره به 
افت محسوس دما افزود: همراهی مردم در صرفه جویی مصرف گاز ضروری 
است.وی بیان داشــت: اگر مردم در مصرف گاز صرفه جویی کرده و دمای 
منزل شان را تا یک درجه کاهش دهند، به تامین گاز برای صنایع و جلوگیری 
از خاموشی کمک می کنند.وی تاکید کرد: الزم است سیستم های گرمایشی 
ادارات و اماکن مذهبی و فرهنگی یک ســاعت قبل از شــروع کار روشن و 
یک ساعت قبل از پایان هم خاموش شود، همچنین در روزهای تعطیل باید 

سیستم های گرمایشی و روشنایی خاموش بماند.
شیشه فروش با تاکید بر لزوم تنظیم وســایل گرمایشی در دمای مناسب، 
گفت: به ادارات، شــرکت ها و ســازمان ها اعالم شــده که از روشن کردن 
سیستم گرمایشی و المپ های اضافی در وقت اداری و خارج از وقت اداری 

خودداری کنند. 
فرماندار خوروبیابانک هم با بیان اینکه درحال حاضر  عملیات گاز رســانی 
به این شهرســتان به روش »سی ان جی«اجرایی می شــود، گفت: مردم 
خور و بیابانک در اســتان اصفهان خانه های خود را با گاز فشرده طبیعی یا 
»ســی ان جی« گرم می کنند.عباس نظام االســالمی افزود: روزانه به ویژه 
در فصل زمســتان بیش از ۹0 هزار متر مکعب گاز با مخازن نصب در خودرو 
با 22 دستگاه خودروی کشنده گاز رسانی را انجام می دهند.وی گفت: خور 
و بیابانک با 20 هزار نفر جمعیت در شــرق اســتان اصفهان، پیش از این از 
نفت، کپسول گاز و گازوییل اســتفاده می کردند و هم اکنون این شهرستان 
6 هزار و 500 نفر مشــترک گاز دارد.به گفته فرماندار خوروبیابانک، از ســال 
۹7  گازرسانی به روش »سی ان جی« با ساخت و راه اندازی یک ایستگاه 
مادر در نزدیک ترین نقطه به خط شبکه سراسری در نایین آغاز و پس از آن 
6 ایستگاه دختر در شــهر های خور، جندق و فرخی، چاهملک در شهرستان 
خوروبیابانک و چوپانان و انارک در شهرستان نایین مستقر شد.وی افزود: 
قطع شدن گاز حتی برای چند ســاعت در این نقطه از کویر به دلیل سرمای 
زیاد به ویژه در شب ها، زندگی مردم را مختل می کند، بنابراین از مردم می 
خواهیم تا مصرف را به حداقل رسانده و از طرفی از مسئولین شرکت ضمن 
تشکر درخواست می شود تا ناوگان حمل و نقل خود را توسعه دهند.فرماندار 
خور و بیابانک خاطرنشــان کرد: از زمان اجرای طرح گازرسانی به این شهر 
طبق روال معمول، سهمیه نفت شهروندان این شــهر نیز خود به خود قطع 
شد و اغلب شهروندان نیز به ناچار تمامی وســایل گرمایشی نفتی را جمع 
آوری کرده اند.همچنین بصیری، فرماندار نایین نیز ضمن تشکر از خدمات 
گسترده شرکت گاز،گفت:از پلیس راهور تقاضا داریم در رفع مشکالت مطرح 
شــده در خصوص تردد  ناوگان حمل و نقل گاز »سی ان جی« به شهرهای 

شرقی استان  اقدامات الزم را در اسرع وقت انجام دهند.
گفتنی است؛ در حال حاضر، یک میلیون و ۹40هزار مشترک در سطح استان 
وجود دارد که از این میزان بالغ بر یک میلیون و 700 هزار مشترک خانگی و 
بقیه مشترکین صنعتی و عمومی تلقی می شوند همچنین  گاز رسانی به  16 
هزار واحد صنعتی،گلخانه و دامداری، 62 شهرک صنعتی، با نصب بیش از 

یک میلیون و110 هزار انشعاب انجام شده است.

پژوهشــگر جوان آبفای اســتان اصفهان موفق به تولید محلول شوینده و 
چربی زدا از تاسیسات آب و فاضالب و صنایع مشابه شد. بهاره گودرزی نژاد، 
کارشناس ایمنی آب شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان پس از نزدیک 
به یک ســال کار تحقیقاتی و انجام آزمایش های متعدد، موفق به تهیه این 

محلول شده است. 
وی، هدف از تولید این محلــول را کاهش آب مصرفی هنــگام تمیز کردن 
تاسیســات آب و فاضالب به ویژه ایســتگاه های پمپاژ عنوان کرد و گفت: 
محلول تولید شــده عالوه بر افزایش ســرعت عمل در چربی زدایی و تمیز 
کاری ســطوح صنعتی، موجب حذف کامل باکتری ها و قارچ ها در محیط 

کار نیز می شود.
گودرزی نژاد افزود: یکــی دیگر از مزایای اســتفاده از محلول چربی زدای 
جدید، کاهش تعداد نیروی انسانی هنگام فرآیند چربی زدایی از تاسیسات 
و در نتیجه کاهش هزینه هاست. وی اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزدیک 
بتواند محلول شوینده و چربی زدا از تاسیسات آب و فاضالب را در سازمان 
مالکیت های معنوی به ثبت رســانده و اســتفاده از آن را در صنایع مشابه 
کاربردی سازد. اضافه می شود محلول شــوینده و چربی زدا از تاسیسات 
آب و فاضــالب و صنایع مشــابه، همزمان با جشــنواره پژوهش و فناوری 

وزارت نیرو 1400 که روز دوشنبه 2۹ آذر ماه ســال جاری با حضور علی اکبر 
 محرابیان وزیر نیرو گشایش یافت، برای نخستین بار در معرض دید عموم

 قرار گرفت. 

مدیــر اداره تربیت بدنی آبفای اســتان اصفهان به عنوان نماینده رؤســای 
باشگاه ها در هیئت فوتبال استان اصفهان انتخاب شد.

پس از برگزاری مجمع ســاالنه هیئت فوتبال استان اصفهان، محسن پوریا 
مهر با 44 رای به عنوان نماینده باشگاه های استان اصفهان به هیئت رییسه 

فوتبال استان اصفهان راه یافت.
 الزم به یادآوری اســت، مجمع عمومی هیئت فوتبال اســتان اصفهان اول
  دی مــاه با حضــور شــهاب الدین عزیــزی خــادم رییس فدراســیون
  فوتبال و اعضای فدراســیون، ســید محمد طباطبایی مدیــرکل ورزش و

  جوانان اســتان، علی طاهــری رییس هیئــت فوتبال اســتان اصفهان، 
 مدیــران عامــل باشــگاه های ســپاهان، ذوب آهن،گیتی پســند، فرش 
 حــداد و دیگــر باشــگاه هــای فعــال در فوتبــال، فوتســال و فوتبــال
  ســاحلی، مربیان، داوران و بازیکنــان فوتبال در تاالر آیینه هتل عباســی

 برگزار شد.
در نهایت پــس از رای گیری غالمرضا جعفری بــا 48 رای به عنوان ) نایب 
رییس اول( میترا چین ســری بــا 47 رای )نایب رییــس بانوان( مهدی 

عسگری با 44 رای )نماینده هیئت ها( و محســن پوریا مهر با 44 رای به 
عنوان نماینده باشــگاه ها و همگی به عنوان اعضای هیئت رییسه فوتبال 

استان اصفهان انتخاب شدند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

گازرسانی پایدار در شرق استان مستلزم مصرف بهینه است

 موفقیت پژوهشگر جوان آبفای استان اصفهان
 در تولید محلول چربی زدا از تاسیسات

 انتخاب مدیر اداره تربیت بدنی آبفا

 به عنوان نماینده رؤسای هیئت فوتبال استان اصفهان

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