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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پاسخ به این سوال که نیروگاه های 
استان امسال مازوت سوزانده اند یا خیر، پاسخ داد ؛

تا االن نه!

توسعه صنعت نباید به سمت 
صنایع آب بر حرکت کند

شهردار اصفهان مطرح کرد:

مشارکت دهه 
هشتادی ها در تدوین 

بودجه 1402

 مسیر اصفهان به مشهد
  و شمال شرق کشور

 60 کیلومتر کوتاه می شود

رییس اداره مامایی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی:

10 مرکز سطح 2 ناباروری 
در اصفهان راه اندازی 

می شود

     ترس رقبای ایران از 
مهدی طارمی و کی روش؛

   بازگشت یوزها 
به نقطه قوت سابق

 اجرای طرح »جهش تولید دیم زارها« در 20هزار هکتار
 از اراضی اصفهان؛

به امید یه اتفاق بهتر...

 اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال 1401
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گاز مونوکسیدکربن در اصفهان 
جان 2 نفر  را گرفت

ایستگاه مبدأ خط 63 
اتوبوسرانی اصفهان تغییر کرد

داستان های ادامه دار!
 مدیرکل میراث فرهنگی استان معتقد است جان پناه پل خواجو 
 کمترین خدشه را بر دید پل وارد می کند؛

 به اســتناد تصویب نامه شــماره 125522/ت 59815 مورخ 1401/7/17 هیات وزیران موضوع مشــوق های حمایت از تولید، حفظ، ایجاد اشــتغال در 
بنگاه های کوچک و متوسط، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان آمادگی دارد جهت اجرای ماده 4 تصویب نامه مذکور و با هدف کمک به تحقیق 
توسعه، فضاهای آموزشــی خود را مطابق قوانین و مقررات )ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(- قانون نظام 
جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی- سیاست ها و اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور( به کارفرمایان حقیقی و حقوقی با شرایط مندرج 

در تصویب نامه واگذار نماید.
 متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط واگذاری به واحد برونسپاری اداره کل واقع در خیابان هزار جریب، خیابان کارگر، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان اصفهان مراجعه نمایند. 

آگهی دعوت به همکاری

آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان م الف: 1406060

نظر به اینکه شهرداری گوگد به استناد مصوبات شــماره 33 مورخه 1401/03/22  و 34 مورخه 1401/04/12 شــورای محترم اسالمی شهر و نظریه 
هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شــماره 1401/131 مورخه 1401/05/05 در نظر دارد تعدادی از امالک خود را طبق جدول و شرائط ذیل واگذار نماید 

متقاضیان محترم می توانند اسناد مزایده را تا روز پنج شنبه مورخه 1401/08/19 از طریق سامانه ستاد دریافت و پیشنهادات خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخه 
1401/08/30 صرفًا از طریق سامانه ستاد ارائه و رسید دریافت نمایند.

آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم(

مهندس حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگد م الف: 1406172

نوبت اول

چاپ اول

آدرس جمع کلمبلغ پایه  هر متر مربع) ریال(کاربریمساحت متر مربعشماره پالکردیف

1A 015548کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/500/0009/590/000/000کارگاهی

2A 016495/44کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/300/0008/571/112/000کارگاهی

3A 017521/68کمربندی سردار شهید سلیمانی جنب فروشگاه  کوثر 17/600/0009/181/568/000کارگاهی

متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و سایر شرایط مزایده با واحد شهرسازی با تلفن های  22- 03157330020 تماس حاصل نمایند.
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سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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پیش بینی بایدن از نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره
همزمان با اینکه نتایج نظرســنجی ها شــانس جمهوریخواهان را برای پیروزی در انتخابات کنگره 
بیشتر نشــان می دهد، بایدن رییس جمهوری آمریکا پیش بینی کرد که دموکرات ها کنترل سنا را 
حفظ می کنند و شانس پیروزی در مجلس نمایندگان را نیز دارند.به گزارش روزنامه نیویورک پست، 
جو بایدن پیش از ســفر به ســان دیگو گفت: من فکر می کنم این بار هم پیروز خواهیم شد. واقعا 
احساس خوبی نسبت به شانس هایمان دارم.رییس جمهوری آمریکا در خصوص آینده دموکرات ها 
در انتخابات کنگره که این هفته برگزار می شــود، بیان کرد: من در تمام رقابت های انتخاباتی حضور 
نداشتم، اما فکر می کنم سنا را حفظ خواهیم کرد و یک جایگاه به دست می آوریم. فکر می کنم شانس 
پیروزی در مجلس نمایندگان را داریم.در همین حال نظرسنجی مشترک »یاهو نیوز« و »یوگاو« نشان 
می دهد که نامزدهای جمهوریخواه فاصله خود را با رقبای دموکرات خود در آرای عمومی کنگره کمتر 
کرده اند. این نظرسنجی روند رو به پایین دموکرات ها از ماه اوت را ثبت کرده زمانی که این حزب فاصله 
۶ درصدی را با جمهوریخواهان داشت. در اواخر ماه سپتامبر این رقم به ۴ درصد تنزل یافت و در نهایت 
برای روز ۸ نوامبر )۱۷ آبان روز انتخابات( فاصله به ۲ درصد رسیده است.اما نظرسنجی روزنامه وال 
استریت ژورنال که سه شنبه گذشته منتشر شد، حاکی از آن است که جمهوریخواهان با ۴۶ درصد آرا 

از دموکرات ها با ۴۴ درصد پیش هستند. 

چرت زدن شاه بحرین همزمان با سخنرانی پاپ
منابع خبری تصاویری از چرت زدن حمد بن عیسی آل خلیفه، شــاه بحرین  هنگام سخنرانی پاپ 
فرانسیس در منامه منتشر کرده اند.به نقل از وبگاه شهاب نیوز، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک 
در جهان به تازگی برای مشارکت در نشستی موسوم به تسامح دینی به منامه پایتخت بحرین سفر کرده 
است.گفتنی است؛ رژیم آل خلیفه در حالی میزبان نشستی بین المللی تحت عنوان تسامح دینی 
است که در سال های اخیر به شدت اعتراضات مسالمت آمیز اکثریت شیعه در این کشور را سرکوب 
کرده و هزاران مخالف را در زندان های خود تحت شکنجه قرار داده و صدها نفر دیگر را تبعید کرده است.

 

آژیر حمله هوایی در سراسر اوکراین به صدا درآمد
رسانه های اوکراین اعالم کردند که آژیر خطر حمله هوایی در بســیاری از مناطق این کشور به صدا 
درآمده اســت.حمالت موشکی گسترده ارتش روســیه علیه زیرســاخت های اصلی اوکراین در 
شــهرهای مختلف پس از  انفجار در پل کریمه در ۱۶ مهر آغاز شــده و به گفته ولودیمیر زلزنسکی، 
رییس جمهور اوکراین در نتیجــه این حمالت تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد زیرســاخت های انرژی 
اوکراین از بین رفته است.در حمالت ۱۹ مهر، شهرهای »کی یف«، »اودسا«، »وینیتسا«، »ترنوپل«، 
»خملنیتسکی«، »دنپروپتروفسک« و »ژیتومیر« هدف حمالت موشکی قرار گرفتند. بنا بر گزارش 
رسانه های اوکراینی بیش از ۱۰ موشک از دریای خزر به سمت شهرهای اوکراین شلیک شده بود. در 

روزهای اخیر نیز برخی شهرهای اوکراین هدف حمالت موشکی و پهپادی قرار گرفتند.
 

»زلنسکی« پیروزی »نتانیاهو« در انتخابات را تبریک گفت
رییس جمهور اوکراین ضمن تبریک به نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات اخیر، ابراز امیدواری کرد، 
او صفحه جدیدی از همکاری ها را با اوکراینی ها باز کند.به نوشته روزنامه عربی۲۱، پس از اعالم نتایج 
قطعی آرای انتخابات کنست )پارلمان رژیم صهیونیســتی( که در آن بلوک راست افراطی به رهبری 
بنیامین نتانیاهو اکثریت را به دست آورد و به این ترتیب راه برای بازگشت او به پست نخست وزیری 
هموار شد، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین با انتشار توئیتی به نتانیاهو پیروزی در انتخابات 
اخیر کنست را تبریک گفت و نوشــت، »اوکراین و اسراییل ارزش ها و چالش های مشترکی دارند و 

اکنون این مساله به یک همکاری سازنده نیازمند است«.

ترامپ: آماده باشید!

رســانه های آمریکایی اعالم کردند که دونالد ترامپ 
قصد دارد با سوار شدن بر موج پیروزی های احتمالی 
جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای روز سه شــنبه، رسما برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ اعالم آمادگی کند.به نقل از یورو 
نیوز، بنا بر  پیش بینی ها و ارزیابی های صورت گرفته، دموکرات ها حتی در 
لیبرال ترین نقاط آمریکا خود را برای شبی سخت همراه با ناکامی  و عذاب 
آمــاده می کنند.بــه نوشــته اکســیوس، تقریبا دو ســال اســت که 
رییس جمهوری پییشین و »یک دوره ای« ایاالت متحده پس از شکست 
از جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات دور قبل ریاســت جمهوری 
زمزمه سومین تالش برای به دست گرفتن ریاست کاخ سفید را مطرح 
می کند؛ اما بنا به گزارش رسانه های آمریکایی وی با کمک دستیارانش 
در تدارک اعالم رســمی این نامزدی در روز ۱۴ نوامبر اســت.ترامپ روز 
پنجشنبه در جریان یک گردهمایی در آیووا به شکلی صریح و آشکار تاکید 
کرد که قصد دارد به زودی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ 
اعالم نامزدی کند.وی در این گردهم آیی که مرتب از ســوی حضار مورد 
تحسین و تشویق قرار می گرفت ضمن اشاره به قصد اعالم نامزدی برای 
انتخابات ریاست جمهوری آینده در سخنانی کنایه آمیز گفت: »برای آنکه 
کشورمان را موفق، امن و با شــکوه کنیم، احتماال دوباره این کار را انجام 
خواهم داد.« وی سپس خطاب به حضار و هوادارانش به دفعات تاکید 
کرد: »آماده باشید! این همه آن چیزی است که به شما می گویم، آماده 

باشید!«این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که نظرسنجی ها از 
ظهور مجدد »موج قرمز« حکایت دارد که احتماال منجر به از دست رفتن 
اکثریــت ضعیــف دموکرات هــا در مجلــس نماینــدگان و احتمال 

بازپس گیری سنا توسط جمهوری خواهان خواهد شد.
جمهوری خواهان اطمینان دارند که می تواننــد در تنها ایالتی که برای به 
دست گرفتن اکثریت ســنا به آن نیاز دارند آرا را به نفع خود تغییر دهند 
و همچنین انتظار دارند ۱۲ تا ۲۵ کرســی در انتخابات میان دوره ای برای 
مجلس نمایندگان کسب کنند که در صورت تحقق این امر  می توانند بر 
برتری هشــت نفره دموکرات ها در این مجلس از کنگره نیز فائق آیند.

با توجه به اینکــه جمهوری خواهان تقریبا از برگــردان آرا به نفع خود در 
جورجیا و نوادا مطمئن هستند، حتی شاید دیگر به پیروزی در کیستون 
برای تصاحب سنا از سوی آنها نیاز نباشد.گفته می شود که دونالد ترامپ 
ابتدا قصد داشت برای پیش افتادن نسبت به دیگر رقبا در انتخابات درون 
حزبی پیش از سه شنبه آینده اعالم نامزدی کند اما توسط کلین کانوی، 
از متحدان نزدیک خود با این توجیه که ممکن اســت شــب بدی برای 
جمهوری خواهان رقم بخورد و وی مورد ســرزنش قرار گیرد، منصرف 
شده است.کلین کانوی که ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را در سال ۲۰۱۶ 
در دست داشت و به عنوان مشاور ارشد و استراتژیست در دولت او خدمت 
می کرد، روز پنجشنبه در یک رویداد تبلیغاتی گفت که انتظار می رود ترامپ 

به زودی اعالم نامزدی کند.

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: پهپادهایی که به 
روسیه داده ایم مربوط به ماه ها قبل از جنگ اوکراین 
اســت.امیرعبداللهیان اظهار کرد: این هیاهویی که 
برخی از کشــورهای غربی به راه انداختند که ایران 
برای کمک به جنــگ اوکراین موشــک و پهپاد در 
اختیار روســیه قرار داده، بخش موشــکش کامال 
غلط است؛ بخش پهپادش درست است و ما مقدار 
معدودی پهپاد، ماه ها قبل از جنگ اوکراین در اختیار 
روســیه قرار دادیم. با وزیر خارجــه اوکراین توافق 
کردیم هرگونه مستندی که در اختیار دارند که روسیه 
از پهپاد ایرانی در اوکراین اســتفاده کــرده، آن را در 

اختیار ما قرار دهند. چنین قراری را دو هفته پیش در 
یک کشور اروپایی داشتیم، هیئت دفاعی و سیاسی 
ما به آن کشور اروپایی رفت؛ اما متاسفانه در دقیقه 

۹۰ هیئت اوکراینی حضور پیدا نکرد.
وزیر امورخارجه با بیان اینکه مقدار معدودی پهپاد 
قبل از جنگ اوکراین در اختیار روســیه گذاشتیم، 
گفت: اگر برای ما ثابت شود روسیه از پهپاد ایرانی 

در جنگ استفاده کرده، بی تفاوت نخواهیم بود.
امیرعبداللهیــان همچنین در پاســخ به پرســش 
خبرنگار خبرگزاری فارس دربــاره گفت وگویش با 
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 

اروپا و پیامی کــه ایران به طرف مقابــل ارائه کرده 
است، نیز اظهار داشــت: آقای بورل در گفت وگویی 
که چند روز پیش با من داشت گفتند که پیام شما 
را در خصوص مسائل مذاکره برای رفع تحریم ها به 
طرف آمریکایی منتقل کردیم و طرف آمریکایی گفته 
پیام را به دقت بررسی می کنیم و پاسخ ایران را طی 
روزهای آینده ارائه می دهیــم. وی گفت: ما منتظر 

دریافت پاسخ هستیم.

 وزیر امور خارجه: 

 پهپادهایی که به روسیه داده ایم مربوط به ماه ها قبل از 
جنگ اوکراین است

نایب رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا ها در مجلس گفت: بهتر است طرف های غربی یک بار برای همیشه دبه کردن را کنار گذاشته و در چهارچوب فنی 
در مسیر حصول توافق برد - برد گام بردارند.محمدحسن آصفری  با اشاره به اظهارات طرف های غربی در خصوص برجام، بیان کرد: هرگاه در آستانه شکل گیری 
یک توافق هستیم یکسری حرکات حساب شده توســط برخی از عناصر بیرونی و نفوذی های درونی صورت می گیرد و پالس هایی را به طرف مقابل می دهد تا 
آن ها فکر کنند ملت ایران به ستوه آمده و طرف مقابل توانسته با فشار تحریم برای کشور مشکل ایجاد کند.وی در ادامه اظهار کرد: در یک مرحله در سال ۸۸ شاهد 
بودیم که رییس جمهور وقت آمریکا تمام تعهدات توافق را پذیرفت و حتی غنی سازی ۲۰ درصد ما را قبول کرد. حتی انرژی هسته ای را حق مسلم ایران تلقی کرد 
و حاضر شدند تحریم ها را بردارند، اما آن فتنه ها و آشوب های خیابانی سبب شد تا آمریکایی ها مجددا عقب نشینی کرده و فکر کنند که همه ملت ایران نسبت 

به نظام معترض هستند. آمریکایی ها فکر کردند که با فشار بیشتر می توانند به اهداف خود برسند.
نایب رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا ها در ادامه تاکید کرد: طرف های غربی باید متوجه باشند که ملت ایران تکلیف خود را در مذاکرات روشن کرده و 

نظر ایران کامال روشن و مبین است. به نفع طرف های غربی است که هرچه سریع تر نسبت به یک توافق برد _ برد که به نفع دو طرف است اقدام کنند. 

خبر روزآصفری: قرار نیست ایران تا ابد پشت در مذاکرات بایستد

وز عکس ر

حضور وزیر کشور 
در حرم حضرت 
معصومه)س(

احمدی وحیدی، وزیر کشور 
همزمان با رحلت بانوی کرامت 
با سفر به شــهر مقدس قم به 
زیارت مضجع شریف کریمه 
اهل بیت)س( مشرف شد و با 
زائران و مردم قم گفت وگو کرد. 

درخواست جدید کیهان:

  به پلیس و بسیج اجازه برخورد پشیمان کننده
 با آشوبگران داده شود

کیهان نوشــت: نگاهی به برخی از رویدادهای این روزها و برخوردهای وحشــیانه داعشی های 
داخلی با مردم مظلوم کوچه و بازار و حتی با پلیس، قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و از آن 
دردآورتر مماشات غیر قابل توجیه نیروهای نظامی و انتظامی در مقابل این وحشیگری هاست.

در ادامه آمده اســت: در فالن نقطه گلوی پلیــس را می برند! با چاقو به پلیــس حمله می کنند! 
روی بدن پلیس بنزین می ریزند و جســم پاک و مطهر او را به آتش می کشند! پلیس را به قتل 
می رسانند! و... در همان حال تقریبا هیچ واکنش بازدارنده ای از پلیس مشاهده نمی کنند! رخداد 
وحشیانه پنجشنبه شب آشــوبگران در کرج و حمله به پلیس و به خون غلتاندن آنها چگونه قابل 

توجیه است؟!
آشوبگرانی که چند درجه وحشی تر از داعشی ها هســتند، نزدیک به دو ماه است که مملکت را به 
آشوب کشیده اند، اهانت های آشکار به مقدسات اسالمی، اهانت به ساحت مقدس امام حسین 
علیه السالم، حمله به حسینیه ها، آتش زدن قرآن، کشــیدن چادر از سر زنان محجبه، آتش زدن 
آمبوالنس های حامل بیمار، قتل مردم کوچه و بازار با سالح ســرد و گرم دزدی و غارت مغازه ها، 
شکنجه طلبه پاکباخته و فداکار، قتل فالن بســیجی و فالن نیروی پلیس و فالن نیروی متعهد، 
ترور فالن امام جماعت، ســلب آرامش و آســایش مردم در این نقطه و آن نقطه و ... تساهل در 

مقابل این همه اقدامات وحشیانه چگونه قابل توجیه است؟!
نیروی انتظامی و بســیج بارها نشان داده اند که مرد میدان های ســخت و پایان بخش روزهای 
بد حادثه هســتند و پرسش این است که چرا به آنها اجازه برخورد پشــیمان کننده با آشوبگران و 

متجاوزان به جان و مال و ناموس مردم داده نمی شود؟!
 

نماینده مجلس:

 نمی توانم از دانشجویی که فحش می دهد، دفاع کنم
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به فضای ایجاد شــده در دانشگاه ها و 
شعارهای دانشجویان گفت: ما نباید کاری کنیم که به مقدسات و باورهای گروهی فحش بدهیم، 
وقتی فحش می دهیم گروهی که باور و اعتقادی دارند قطعا آنها نیز ناراحت می شوند و فحش 
می دهند حتی اگر عده ای ســنگ را هم عبادت کنند وقتی به سنگش فحش بدهیم برمی گردد 
به ما فحش می دهد در نتیجه دعوا رخ می دهد که شما دیگر نمی توانید با منطق با آن آدم حرف 

بزنید، بعد می گویید چرا اینطور  شد.
مسعود پزشکیان با بیان این مطلب به خبرنگار عصر ایران افزود: شعارهایی که بعضی از برادران 
و خواهران می دهند توهین به باورها و اعتقادات گروهی دیگر است. وقتی شما توهین می کنید 
انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟ باید کاری کنیم که در دانشگاه به جای اینکه فحش بدهیم و تخریب 
کنیم با همدیگر حرف بزنیم. شما حتی اگر من را هم قبول نداشــته باشید اشکالی ندارد که نقد 
کنید؛ اما نباید به من فحش بدهید این باعث همان هرج و مرجی می شود که در جامعه برخی ها 
به دنبال آن هستند. وی ادامه داد: در حال صحبت با مسئوالن ذی ربط و حاکمیت هستیم که با 
رأفت با این دانشجویان برخورد شود و آنها ارشاد شوند البته به شرط اینکه جوانان هم کوتاه بیایند 
و اگر اعتراضی دارند به درستی آن را بیان کنند چراکه اعتراض با توهین، تخریب و شکستن در و 
پنجره فرق دارد. پزشکیان گفت: من این را قبول ندارم و اعتراض می کنم که این اعتراض مدنی 
است ولی این اعتراض وقتی پایه های نظام را زیر ســوال می برد و فحش می دهند قابل دفاع 
نیست. نمی توانم از دانشجویانی که می روند فحش می دهند دفاع کنم حتی اگر من هم چیزی 
نگویم تعدادی از افراد هستند که براساس این اعتقاد حاضر هستند که جان شان را بدهند و همین 

باعث دعوا می شود و این دعوا هرج و مرج ایجاد می کند. 

کافه سیاست

رییس جمهور:

 ایران پیشرفت هایی دارد که 
حتی نخبگان از آن خبر ندارند

رییس جمهور در نشستی ۴ ســاعته در جمع 
دانش آموزان شــرکت کننــده در اولین دوره 
»اردوهای راهیان پیشــرفت«، بــا بیان اینکه 
جمهوری اسالمی پیشرفت های بسیاری دارد 
که عموم مردم و حتی عــده زیادی از نخبگان 
اطالعات دقیق و کاملــی از آنها ندارنــد، ابراز 
امیدواری کرد کــه برگزاری اردوهــای راهیان 
پیشــرفت، همانند اردوهای راهیان نور برکات 
زیادی برای کشور داشته باشد.رییسی،  آشنایی 
دانش آموزان با پیشــرفت ها و دستاوردهای 
کشــور را عاملی بــرای تقویت انگیــزه و اراده 
آنان دانســت و گفت: دانش آمــوزان با دیدن 
پیشرفت های به دست آمده خواهند دانست 
که هر جا بیشتر محدودیت و تحریم داشتیم، 
با اراده و عزم محققان بیشتر پیشرفت کردیم و 
همین پیشرفت و اراده برای قوی شدن است که 
دشمن را به تکاپو برای طراحی توطئه های جدید 
انداخته است.وی دانش آموزان و دانشجویان 
و به ویژه اعضای تیم هــای المپیادی را نماد و 
نمود پیشــرفت کشور دانســت و بر شناسایی 
این اســتعدادها و فراهم کردن شــرایط الزم 
برای تداوم رشد و تعالی آنها تاکید کرد و گفت: 
نخبگان باید با شــناخت نظام مسائل کشور، 
توانمندی هایشان را در مسیر رفع این مسائل 
به کار گیرند.رییس جمهور با اشاره به ضرورت 
مدیریت دانش، مدیریت صحیح دانش تولید 
شده را موجب افزایش بهره وری و بهره مندی 
ســایر بخش ها از دانش تولید شده دانست.

رییسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره 
به حوادث اخیر کشور اظهار داشت: اغتشاش 
و تالش برای به هم ریختن کشــور با اعتراض 
فرق دارد و حتما باید با اغتشاشات و کسانی که 

ناامنی ایجاد می کنند، برخورد شود.
رییــس جمهور بــا بیان اینکــه امــروز ایران 
و شــهرهای مختلف ما امن هســتند، گفت: 
آمریکایی ها و دشمنان ما دنبال این بودند که با 
پیاده کردن نمونه کارهای خود در لیبی و سوریه 
کشــور را ناامن کنند؛ اما جز شکســت نصیب 

شان نشد.

بین الملل

وزیر خارجه آمریکا: 

ایران را به دلیل حمایت نظامی از 
روسیه تحریم می کنیم

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ادعای حمایت نظامی ایران 
از روسیه را تکرار کرده و گفت تحریم های بیشتری علیه 
ایران به دلیل حمایت نظامی از روسیه اعمال می کنیم.

»آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجــه آمریکا روز جمعه 
گفت که واشنگتن به ادامه کمک های نظامی به اوکراین 

از جمله سامانه های پدافند هوایی ادامه خواهد داد.
وی در ادامه گفت: »گروه هفــت، کمک امنیتی خود به 
اوکراین را در زمینه حمایت شــبکه انرژی این کشور از 

حمالت متمرکز خواهد کرد«.
وزیر خارجه آمریکا از سازمان ملل و ترکیه برای احیای 

مجدد توافق انتقال غالت اوکراین قدردانی کرد.
بلینکن بار دیگر با متهم کردن روسیه به استفاده از غذا 
به عنوان سالح گفت که روسیه باید استفاده از غذا را به 

عنوان ابزاری برای چانه زنی متوقف کند.
وزیر خارجــه آمریکا بار دیگر ادعای کمک تســلیحاتی 
ایران به روسیه را تکرار کرده و گفت تحریم های بیشتری 
علیه ایران به دلیــل حمایت نظامی از روســیه اعمال 

خواهیم کرد.
چندی اســت که ایاالت متحــده آمریکا و بــه تبع آن 
اوکراین و تعدادی از کشورهای اروپایی مدعی شده اند 
که ایران برای جنگ در اوکراین، پهپاد در اختیار روسیه 
قرار داده است. ادعایی که نخستین بار از سوی »جیک 
سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ ســفید مطرح شد. 
وی دوشنبه ۲۰ تیر ماه در اظهاراتی مدعی شد که ایران 
به زودی چند صد پهپاد با قابلیت حمل سالح به روسیه 

تحویل می دهد. 
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استاندار اصفهان:

توسعه صنعت نباید به سمت صنایع آب بر حرکت کند
استاندار اصفهان گفت: با توجه به کمبود آب در منطقه به فرماندار شهرستان کاشان تاکید شده است در 
حوزه توسعه به سمت صنایع آب بر حرکت نکنیم.سیدرضا مرتضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه 
شهرستان کاشان ضمن اشاره به بروز برخی گالیه و نارضایتی مردمی در اثر بهره برداری از معادن اظهار 
داشت: این موضوع را باید مد نظر داشته باشیم که معادن ذخایری برای توسعه اقتصادی منطقه است و 
متاسفانه گاهی اوقات افرادی باعث می شوند که این ظرفیت های اقتصادی فعال نشود و دغدغه مردم 
را ندارند و سوار بر این گالیه دست به برخی اقدامات می زنند.وی با بیان اینکه اگر برخی معادن برخی 
مشــکالت را نیز به وجود آوردند، با اعمال محدودیت هایی در بهره برداری از بروز و گسترش مشکالت 
جلوگیری می کنیم، افزود: پیگیری الزم صورت گرفته تا بخشــی از درآمد معدن در محدوده فعالیت 
معدن هزینه شود تا مردم به عینه پیشرفت و توسعه را با پیشرفت معدن لمس کنند.استاندار اصفهان 
ضمن اشاره به تشکیل کارگروه ویژه در زمینه بررسی جوانب تاسیس کارخانه سرب در کاشان ابراز داشت: 
محیط زیست استان اصفهان یکی از ســخت گیرترین محیط زیست های کشور است و با اعضای این 
کارگروه اعالمی تاسیس این کارخانه را بررسی و در صورت تایید مجوز فعالیت صادر و در غیر این صورت 
از احداث آن جلوگیری می شود.وی ضمن اشاره به محور های پیشرفت و توسعه و آبادانی استان اصفهان 
گفت: از جمله محور های پیشرفت و توسعه در این استان گردشگری و حوزه اقتصاد دانش بنیان است و 
شهرستان کاشان ۱۳.۴ درصد از حوزه فناوری دانش بنیان استان اصفهان را تشکیل می دهد در حالی که 
جمعیت این منطقه هفت درصد از جمعیت این استان را به خود اختصاص داده است.مرتضوی با بیان 
اینکه در حال حاضر پشت  سد زاینده رود ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به 
کمبود آب در منطقه به فرماندار شهرستان کاشان تاکید شده در حوزه توسعه به سمت صنایع آب بر حرکت 
نکنیم.وی  تاکید کرد: در زمینه شهرک صنعتی ماهیان زینتی نیز تاکید شده است تنها واحد هایی که فعال 
بوده و به صورت پراکنده فعالیت می کنند با استقرار در این شهرک ساماندهی شوند و این موضوع به این 
دلیل است که در فالت مرکزی شاهد خشکسالی و کمبود آب هستیم.استاندار اصفهان با بیان اینکه در 
شهر اصفهان از ۱۶ خرداد تا ۲۵ شهریور امسال روزانه تا حدود ۵۰ درصد از شهر آب نداشتند، افزود: ۳۸۰ 
روستا و ۵۸ روستا با تانکر آبرسانی می شدند و اگر ظرفیت ها ایجاد و زاینده رود تقویت شود می توان در 

زمینه تقویت آب شرب شهرستان های استان اصفهان اقدام کرد.
 

پرداخت وام 200 میلیونی مسکن روستایی آغاز شد
رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به رفع مشکل پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی مسکن 
روستایی، گفت: این وام با سفته زنجیره ای سه نفره پرداخت می شود.اکبر نیکزاد با اشاره به تطویل 
پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی، اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده، ضمانت سفته 
زنجیره ای سه نفره که برای وام مذکور حذف شــده بود، مجددا عملیاتی شده و روستاییان متقاضی 
می توانند وام ۲۰۰ میلیونی را با سفته دریافت کنند.وی با بیان اینکه پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی 
آغاز شده در پاسخ به این پرســش که چه میزان از برنامه نوسازی مسکن روستایی عقب هستیم، 
افزود: محور برنامه های نوسازی مسکن روســتایی »حمله کردن به دریافت تسهیالت ۲۰۰ میلیون 
تومانی است و با حرکت انقالبی حساب ۱۰۰ امام )ره(« به اهداف برنامه خواهیم رسید.رییس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه اجازه نداده ایم در پرداخت تسهیالت عقب افتادگی داشته باشیم، 
توضیح داد: به مردم اعالم کردیم که رییس جمهور به قول های خود عمل می کند، پس ساخت مسکن 
روستایی را با صد میلیون تومان شروع کنید تا نوبت به صد میلیون تومان بعدی برسد.نیکزاد ادامه 
داد: بر این اساس مردم ساخت مساکن روستایی را شــروع کردند و با صد میلیون تومان به مرحله 
 سقف واحدها رسید و ساخت وساز متوقف شد.وی با اشاره به این که ۱۹۳ هزار و ۳۴۷ واحد مسکن

 روستایی در حال ساخت است، گفت: سود این تســهیالت پنج درصد است و ۱۳ درصد یارانه وام را 
صندوق ملی مسکن تعهد کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز تضمین نامه مربوطه را به بانک مرکزی 

داده است.

اجرای طرح »جهش تولید دیم زارها« در ۲۰هزار هکتار از اراضی اصفهان؛

به امید یه اتفاق بهتر...

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: طرح جهش 
تولید در دیم زارها در ۲۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی این استان در سال جاری 
اجرا می شود.پیمان فیروزنیا اظهار داشــت: طرح جهش تولید در دیم زارها 
از حدود سه سال پیش در کشــور آغاز و طی ۲ سال گذشــته در ۱۵ استان 
کشور اجرایی شده که نتایج بسیار خوبی داشت.وی با بیان اینکه این طرح 
سال جاری در ۲۱ استان کشور اجرا خواهد شــد که اصفهان نیز یکی از این 
استان هاست، اضافه کرد: طرح جهش تولید در دیمزارها، در پنج شهرستان 
سمیرم، فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین و میاندشت اجرا خواهد 
شد.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: این استان ساالنه ۳۰ هزار هکتار سطح زیر کشت محصوالت دیم دارد 
که عمده محصوالت آن گندم، جو و حبوبات از جمله نخود و عدس دیم است.

فیروزنیا با اشاره به اینکه استان اصفهان در طرح جهش تولید دیم زارها برای 
۲۰ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی دیم در ســال جاری برنامه ریزی کرده 
است، افزود: برنامه استان در این طرح شامل ۱۱ هزار هکتار کشت گندم، چهار 
هزار هکتار جو، یکهزار هکتار علوفه، ۲ هزار هکتار نخود و عدس، ۲ هزار هکتار 
دانه روغنی و ۲۰۰ هکتار گیاهان دارویی است.وی با بیان اینکه در طرح جهش 
تولید در دیم زارها قرار است با تمهیداتی عملکرد و تولید اراضی دیم افزایش 
یابد، ادامه داد: با اجــرای این طرح در ۲۰ هزار هکتار از اراضی دیم اســتان، 

نظارت ویژه خواهیم داشت اما ۱۰ هزار هکتار دیگر از اراضی دیم امسال تحت 
پوشش این طرح قرار نگرفته است.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه طرح جهش تولید در دیم زارها طرح مشترکی 
بین وزارت جهادکشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( است، گفت: ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( حمایت های مالی و وزارت جهاد کشاورزی مباحث 
فنی این طرح را برعهده دارند.فیروزنیا با بیان اینکه در کشت دیم بارندگی 
بسیار اهمیت دارد، افزود: بارندگی قابل برنامه ریزی نیست؛ اما با اقداماتی 
دیگر می توان عملکرد دیم زارها را کنترل کرد که شرایط بارندگی اگر مطلوب 
باشد، تولید افزایش یابد.وی با اشاره به تامین بذر مناسب برای مزارع طرح 
جهش تولید دیم زارها، اضافه کرد: پیگیری ها در کشــور انجام و بذر گندم، 
جو، حبوبات، گلرنگ و دانه روغنی کاملینا در نظر گرفته شده است.مدیر امور 
زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه مهم ترین بخش 
در افزایش عملکرد، تغذیه مناسب در مزارع است، ابراز داشت: در این راستا 
کودشیمیایی از انواع کودهای فسفاته، پتاسه و ازته برای مزارع به میزان کافی 

در استان تامین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

ارائه تسهیالت به کشاورزان برای خرید تجهیزات کشاورزی
فیروزنیا افزود: ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( در راستای کشت مناسب 

در طرح جهش تولید دیم زارها، تســهیالتی را با نرخ بهره پنج درصد برای 
کشــاورزان در نظر گرفته که بتوانند ادوات و تجهیزات مــورد نیاز عملیات 
داشت را تهیه کنند.وی اضافه کرد: در این راستا لیســتی آماده و به ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( ارسال شده تا بانک ملی تسهیالت ارزان قیمت در 
اختیار کشاورز قرار دهند که ماشین آالت مناسب کشت دیم را تهیه کنند.
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
حدود چهار هزار و ۸۰۰ لیتر کود بذرمال در اختیار کشاورزان این طرح گذاشته 
شد، خاطرنشان کرد: آغشته کردن بذر به این کود سبب توسعه ریشه، جذب 
بهتر آب و رشد گیاه می شود.فیروزنیا، تناوب زراعی را یکی دیگر از اقدامات 
موثر در طرح جهش تولید دیم زارها دانست و گفت: با رعایت تناوب زراعی 
گیاهان روغنی، علوفه ای، غالت و حبوبات در این طرح آفات و بیماری ها 

کنترل می شود.

آب و خاک حفظ می شود
وی، کشت عمود بر شیب را یکی دیگر از روش های موثر در این طرح عنوان 
کرد و گفت: هنگامی که جهت شیب زمین، شخم و کشت انجام می شود در 
زمان بارندگی رواناب در مزارع اتفاق می افتد و آب از دسترس گیاه خارج 
و خاک شسته می شــود و به مرور خاک زراعی در باالدست شیب از بین 
می رود؛ اما در این طرح سطحی عمود بر شیب کشت می شود تا هم خاک 
حفظ شود هم بارندگی از دسترس خارج نشود.مدیر امور زراعت سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان ابراز داشت: وجود مواد آلی به رطوبت خاک 
کمک می کند و با کشت مستقیم در طرح جهش تولید در دیم زارها و حفظ 
بقایای گیاهی طی چند ســال، مواد آلی خاک افزایــش و عملکرد مزارع 

بهبود می یابد.

نظارت ویژه بر کشت و حمایت بیمه ای از کشاورزان

فیروزنیا با بیان اینکه بازســازی کمباین ها در این طرح برای ریزش کمتر 
محصول در هنگام برداشت پیش بینی شــده، اضافه کرد: ناظران سازمان 
جهاد کشاورزی استان در این ۲۰ هزار هکتار طرح جهش تولید، تمامی سطح 
را تحت پوشش دارند و کالس های آموزشی برای کشاورزان خواهند داشت 
و بازدید از مزارع، توصیه های فنی بهنگام و کنترل آفات و علف های هرز از 
دیگر فعالیت های آنان اســت.به گفته وی، در طرح جهش تولید دیمزارها 
تمامی ســطح اراضی دیم زار با تخفیف بیمه می شود.فیروز نیا اضافه کرد: 
کشاورز به ازای هر هکتار زمین ۲۳۰ هزار تومان بیمه پرداخت می کند؛ اما در 
طرح جهش تولید کشاورزان تخفیف دارند که ۵۰ هزار تومان را ستاد اجرایی 

امام)ره( تقبل می کند و ۱۸۰ هزار تومان را کشاورز می پردازد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کل تولید انار در جهان حدود 
۶ میلیون تن است که ۱.۳ میلیون تن آن در ایران تولید 
می شود.سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، 
در چهاردهمین جشنواره انار شهرستان بادرود افزود: 
شهرستان نطنز در استان اصفهان یک بهشت کوچک 
محسوب می شود، شهرستانی که در زمینه باغات در 
مناطق کویری و کوهســتانی در استان اصفهان زبانزد 
است.ســاداتی نژاد افزود: انار بادرود و گالبی نطنز از 
میوه های شــاخص اصفهان هستند، به خصوص انار 

که از محصوالت صادراتی اســت و در جهان رتبه سوم 
تولید این محصول را داریم.به گفته ساداتی نژاد، باغات 
در کشــور از نظر ارزآوری اهمیت باالیی دارند، هرچند 
که در سال های اخیر به دلیل اهمیت زراعت از باغات 
غفلت شده است.وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که 
وزارت جهاد کشاورزی باغداری را یک مزیت نسبی در 
کشور می داند، ابراز امیدواری کرد: به زودی کشاورزی 
قراردادی را که در بخش زراعت شــروع شده و باعث 
توســعه زراعت در سال اول دولت ســیزدهم شده و 
حدود ۳۰ درصد افزایش تولید در بخش غالت داشتیم، 
در بخش باغبانی هــم اجرایی کنیم و با کشــاورزی 
قراردادی از باغبانی در کشور حمایت کنیم، قطعا این 
کار باعث ارزآوری در کشــور خواهد شد.ساداتی نژاد 

افزود: در زمینه آفت انار معاونت باغبانی وزارت جهاد 
کشاورزی طرح پایلوت را در این منطقه اجرا خواهد کرد 
تا دیگر شاهد این آفت در باغات نباشیم.ساداتی نژاد 
همچنین گفت : باغات گالبی نطنز نیاز به نوسازی دارد 
و باید در زمینه نهال گواهی شده در این منطقه اقدامات 
ویژه انجام شود، همچنین راه اندازی یک باغ مادری در 
شمال اصفهان یک ضرورت برای این منطقه محسوب 
می شود.ســاداتی نژاد در رابطه با صنایــع تبدیلی در 
استان اصفهان گفت: هر سرمایه گذاری که عالقه مند 
به ســرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی در اصفهان 
به خصوص شهرســتان بادرود و نطنز باشد، در زمینه 
تســهیالت و واگذاری اراضی به سرمایه گذاران کمک 

می کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد:

رتبه سوم جهانی ایران در تولید انار

خبر روز

 اخذ سند تک برگ بیش از 3۹ هکتار اراضی دولتی
 شهرستان فالورجان

رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان فالورجان از تحصیل و اخذ ســند تک برگ بیش از ۳۹ هکتار 
اراضی دولتی شهرســتان فالورجان در ۶ ماهه ابتدای امسال خبر داد.هوشــنگ طائی گفت: اداره راه و 
شهرسازی شهرستان فالورجان همسو با سیاســت گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان، صیانت از حقوق بیت المال و اخذ اسناد مالکیت تک برگی اراضی دولتی را از 
اولویت های کاری خود قرار داده است.وی با اشاره به تحصیل و اخذ اسناد تک برگ اراضی دولتی این 
شهرستان به مساحت بیش از ۳۹ هکتار اذعان داشت: اخذ اسناد تک برگ از وقوع جرائم مرتبط با حوزه 
امالک جلوگیری کرده و سد راه سودجویان حوزه اراضی می شود.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
فالورجان اضافه کرد: سه فقره صورتجلسه تغییر نمایندگی اراضی به مساحت های بیش از ۶۶۲ هکتار، 
یک هزار و ۵۱۵ هکتار و ۸۱۰ هکتار انجام و جهت صدور ســند تک برگی به نام دولت جمهوری اسالمی 
ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن، به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ارسال شد.وی در 
خصوص وضعیت طرح های توسعه شهری شهرستان فالورجان بیان داشت: شهر های کلیشاد، سودرجان 
و بهاران دارای طرح تفضیلی ابالغ شده و شهر های فالورجان و پیربکران دارای طرح جامع بوده و طرح 
تفصیلی این دو شهر نیز در مرحله تصویب است.طائی ادامه داد: شهر قهدریجان دارای طرح جامع، شهر 
زازران دارای طرح هادی، شهر های اشترجان و مینادشت دارای طرح هادی و طرح تفصیلی نیز در دست 
تهیه، همچنین شهر ابریشم دارای طرح جامع بوده و طرح تفصیلی آن در حال تهیه است.رییس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان فالورجان خاطرنشان کرد: با پیگیری های به عمل آمده اعتبارات تملک دارایی های 

راه و شهرسازی شهرستان فالورجان نسبت به سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۰ درصد افزایش داشته است.

آغاز پنجمین جشنواره انار شهرستان شهرضا
پنجمین جشنواره انار شهرستان شهرضا افتتاح شــد. سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی استان در مراســم افتتاحیه این جشنواره گفت: گردشــگری در دنیا از اهمیت بسزایی برای 
اشتغال زایی برخوردار است.حمیدرضا محققیان با اشاره به برگزاری ۱۲۰ جشنواره مختلف در سطح 
استان افزود: جشنواره های مختلفی مثل انار، سمنو، آلبالوی اســفرجان و نوروزی از موقعیت های 
توسعه صنعت گردشگری در شهرضاست.وی گفت: ۲۵۰ آژانس مسافرتی و ۱۲۰هتل بخش خصوصی در 
استان فعالیت می کنند که نشان دهنده نقش موثر بخش خصوصی در زمینه گردشگری است.فرماندار 
شهرستان شهرضا شناساندن ظرفیت های کشاورزی، آداب و رسوم، سنت ها، ظرفیت های اقامتی و 
بومگردی شهرستان را از اهداف برگزاری این جشنواره بیان کرد.این جشنواره در روستای امامزاده شاه 
سید علی اکبر )ع( با ۸۰ غرفه فروش انار و فرآورده های آن، صنایع دستی و سفال و محصوالت سایر 

شهر های کشور ازجمله الهیجان، مالیر، تبریز و شیراز بر پا شده و تا ۲۰ آبان ماه برپاست.

تولید بیش از 14 هزار تن تخم مرغ در شهرستان کاشان
مدیر اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کاشان گفت: در سال جاری تاکنون بیش از ۱۴ هزار 
تن تخم مرغ در شهرستان کاشان تولید شده اســت.مجید احمدی مقدم با اشاره به اینکه کاشان 
یکی از قطب های اصلی تولید تخم مرغ در سطح استان اصفهان است، اظهار داشت: تخم مرغ های 
تولیدی در کاشان عالوه بر مصرف داخلی به خارج از استان و حتی کشور هم صادر می شود.وی با 
بیان اینکه در سال جاری تاکنون بیش از ۱۴ هزار تن تخم مرغ در کاشان تولید شده، ابراز داشت: از 
این میزان ۱۲ هزار و ۹۴۰ تن تخم مرغ به خارج از استان و کشور صادر شده است.مدیر اداره بهبود 
تولیدات دامی جهاد کشــاورزی کاشان با اشــاره به اینکه ارزش ریالی تخم مرغ های صادراتی از 
کاشان بیش از سه هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال تخمین زده می شود، تصریح کرد: امیدواریم با برنامه 

ریزی های انجام شده تولیدات تخم مرغ در شهرستان کاشان بیش از پیش افزایش یابد.

کافه اقتصاد

یک کارشناس کشاورزی:اخبار

دالالن، بازار انار اصفهان را سیاه کرده اند
 یک کارشناس کشاورزی گفت: فقدان حمایت های دولتی، آفت ها، خشکسالی و دالالن از جمله مواردی است که به جان بازار انار اصفهان افتاده و این محصول 
سودآور را در مخاطره قرار داده اســت.الیاس معینی، در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال هوا گرم تر بود آفت کرم گلوگاه طغیان کرد و 
باعث شد که باغداران دچار مشکالت زیادی شــوند.وی افزود: از جمله موارد دیگری که انار سرخ اصفهان را سیاه کرده است، وجود دالالنی است که محصوالت 
پیش رس را به قیمت های ارزانتری از کشاورز و باغدار خریداری می کنند و این محصوالت بعد از چند دست به دست مصرف کننده با قیمت باال می رسد.معینی 
ادامه داد: بسیاری از باغداران محل مناسبی برای انبار کردن انار ندارند، به این خاطر که محصوالت باغی و کشاورزی در زمان و فاصله معین و کوتاهی برداشت 
می شود بنابراین مجبورند به دالالن با قیمت های پایین عرضه کنند و سود این محصوالت به جیب آنها برود.وی تاکید کرد: حمایت دولت از باغداران، نبود پایانه 
های صادراتی و آفتی که امسال به جان باغ های انار افتاده، مستلزم کمک های دولتی است.وی تصریح کرد: دولت باید دست واسطه ها را کوتاه کند و از تولید 
کننده حمایت های بیشتری کند تا تولید کننده ها هم بی انگیزه نشوند. با توجه به اینکه اکنون مهم ترین دغدغه تولید کنندگان و باغداران انار در اصفهان دالالنی 

هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند.

 برداشت یاقوت سرخ 
از باغات ساوه

انار ســاوه به دلیل برخــورداری از ویژگی های 
خاص، نظیر طعم مطلوب، ملس بودن، ماندگاری 
باال و … شهرت جهانی پیدا کرده و با شروع فصل 
پاییز برداشت این یاقوت سرخ از قطب تولید انار 
جهان آغاز می شود. تولید انار در دنیا محدود به 
تعدادی از کشورها، از جمله هندوستان، ترکیه، 
ترکمنستان، ازبکستان، لیبی، یونان، افغانستان، 
چین، ژاپن، اســپانیا، آمریکا و مراکش بوده و 
ایران ما افتخار تولید مرغوب ترین و بیشــترین 

تولید انار در جهان را دارد.

وز عکس ر

مجری طرح های آزادراهی مرکز و 
جنوب کشور:

 مسیر اصفهان به مشهد
  و شمال شرق کشور

 60 کیلومتر کوتاه می شود
مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور 
گفت: با افتتاح مســیر جدیدی که از کاشان 
به سمت شمال احداث شــده است، مسیر 
اصفهان به سمت مشهد و شمال شرق کشور 
۶۰ کیلومتر کوتاه می شود.علیرضا صلواتی با 
اشــاره به اینکه راه یکی از مهم ترین شاخص 
های توسعه و پیشرفت هر کشور است، اظهار 
داشت: توسعه راه ها عالوه بر اینکه بر شاخص 
های اقتصادی موثر اســت، باعــث افزایش 
ضریب سالمتی و ایمنی در هنگام ترددهای 
جاده ای می شــود.وی با بیــان اینکه بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی بیش از دو هزار و ۷۰۰ 
کیلومتر به شبکه آزادراهی کشور افزوده شد، 
ابراز داشت: در این بین استان اصفهان به دلیل 
موقعیت استراتژیک و قرارگرفتن در مرکز ایران 
و مرکز تبادالت کاال از اهمیت خاصی برخوردار 
است.مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب 
کشور تصریح کرد: با توجه به قرارگیری استان 
اصفهان در جوار کریدور شمال جنوب باید راه ها 
و معابر این استان چهار خطه باشد.وی با اشاره 
به پروژه های در دست اقدام در این حوزه گفت: 
جاده اصفهان-شیراز، اصفهان-یزد، اصفهان-

کرمــان و اصفهان-چهارمحــال بختیاری در 
دستور کار اســت.صلواتی با اشــاره به اینکه 
مسیر جدیدی از کاشان به سمت شمال کشور 
را در دســتور کار قرار داده ایم، افزود: با افتتاح 
و بهره برداری از این آزادراه، مسیر اصفهان به 
مشهد و شمال شرق کشــور ۶۰ کیلومتر کوتاه 
می شود.وی با بیان اینکه این آزادراه تا چندی 
دیگر به بهره بــرداری می رســد، تاکید کرد: 
پیشرفت فیزیکی این پروژه ۹۴ درصد است 
که تاکنون برای آن ۴۰ هزار میلیارد ریال هزینه 
شده است.مجری طرح های آزادراهی مرکز 
و جنوب کشور خاطرنشان کرد: برای ۶ درصد 
باقی مانده از این پروژه به دلیل تورم و افزایش 
هزینه ها ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار الزم است.

عکس: مهر
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اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال 1401

شرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور تأمین نیروی انسانی موردنیاز سالهای آتی خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد 1103 
نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول پیوست شماره 3 و 4 از طریق برگزاری آزمون کتبی )دانشی(، ارزیابی مهارتی و مصاحبه )برای 
مشاغل اپراتوری(، کانون ارزیابی شایستگی )برای مشاغل کارشناسی(، معاینات طب صنعتی )جهت سنجش سالمت، توانایی 
جسمی و ویژگیهای روانشناختی( و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب می نماید.

الف( شرایط عمومی
1- تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران

2- تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصّرح در قانون اساسی
3- نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد

4- عدم سوءمصرف مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذیصالح
5-داشــتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشــکی )دارا بودن معافیت دائم 

پزشکی در مشاغل کارشناسی بالمانع است(
6-داشتن حداقل سن 18 سال تمام شمسی تا آخرین روز برگزاری آزمون )جمعه مورخ 1401/10/02(

7-داشتن سالمت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژگیهای روانشناختی جهت انجام فعالیتهای شغلی 
طبق تأیید مرکز بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه

8-تأیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه

ب( شرایط اختصاصی

حداکثر حداقل معدل کلمقطع تحصیلیشغل 
سن 

حداکثر سابقه کار قابل 
پذیرش با پرداخت حق بیمه 

3 سال24 سال13/00دیپلم اپراتور

3 سال 28 سال13/00لیسانس کارشناس

تسهیالت منظور شده برای داوطلبان:
1.به کلیه دارندگان کارتهای پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشــکی، مدت 24 ماه )2 
ســال( خدمت نظام وظیفه قانونی به حداکثر سن اضافه خواهد شــد. )دارندگان کارت معافیت دائم 

پزشکی و خرید خدمت، مشمول استفاده از این بند نمی شوند(
2.داوطلبانی که دارای ســابقه کار با پرداخت حق بیمه در صندوقهای بازنشستگی معتبر کشور هستند، 
به ازای هر سال سابقه یک سال )تا سقف 3 سال( به حداکثر ســنی آنان اضافه می شود. این دسته از 
افراد میبایست گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را به همراه سایر مدارک در روز 
کنترل مدارک )پس از آزمون کتبی( به همراه داشته باشند. برای افرادی که سوابق بیمه سازمان تأمین 
اجتماعی ارائه می کنند، عالوه بر گواهی مذکور، همراه داشتن شناسه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات 
غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به آدرس https://eservices.tamin.ir الزامی است؛ در غیر 

این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیری به عمل خواهد آمد.
3.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان 70 درصد به میزان 4 سال و فرزندان معزز جانبازان باالی 25 
درصد جانبازی، به میزان 3 سال به حداکثر سن آنان اضافه میشود. الزم است این افراد جهت استفاده از 
تسهیالت سنی نسبت به اخذ معرفی نامه ایثارگری از دفاتر پیشخوان دولت اقدام و در روز کنترل مدارک 

ارائه نمایند.
تذکر 1: شرکت در کلیه مراحل جذب، برای مشموالن بند فوق الزامی است.

4.برای کلیه پیمانکاران شاغل در شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد داخل فنس فوالد مبارکه درصورتیکه 
در زمان برگزاری آزمون در یکی از این شرکتها مشغول به کار باشند، به ازای هر سال سابقه، تا سقف 3 سال 
دیگر از سابقه کار داخل فنس آنان به سابقه کار قابل پذیرش مندرج در جدول شماره 1 اضافه خواهد شد 

)مجموعا 6 سال( و از شرط معدل مندرج در این جدول نیز معاف می باشند.
تبصره: داوطلبان مشمول این بند میبایست لیست بیمه مربوط به سابقه کار مذکور را اسکن و به همراه سایر 
مدارک در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند و گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه را 
به همراه ســایر مدارک در روز کنترل مدارک )پس از آزمون کتبی( به همراه داشته باشند. این لیست در 

مرحله کنترل مدارک صحت سنجی خواهد شد.
5.فرزندان معزز شهدا و فرزندان جانبازان باالی 50 درصد که متقاضی شرکت در آزمون مشاغل اپراتوری 

میباشند از شرط معدل معاف هستند.
6.در مقطع تحصیلی کارشناسی، فارغ التحصیالن ممتاز دانشــگاه های زیر شامل رتبه های اول تا سوم 
مقطع کارشناسی رشته های موردنیاز، دو سال به سقف سنی اعالم شده در جدول شماره 1 اضافه خواهد 

شد.
تذکر 1: این داوطلبان میبایست گواهی موردنیاز را از دانشگاه محل تحصیل دریافت و در سامانه ثبت نام 
بارگذاری و در روز کنترل مدارک )پس از آزمون کتبی( به همراه سایر مدارک ارائه نمایند و در صورت عدم 

ارائه گواهی معتبر تخفیف این بند مشمول این داوطلبان نخواهد شد.
بدیهی است پذیرفته شدگان مرحله کتبی، در مرحله ارزیابی شایستگی تخصصی به صورت ویژه مدنظر 

قرار خواهند گرفت.
تذکر 2: دانشگاه های فوق الذکر عبارتند از: دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه 
علم و صنعت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشــگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه شهید 

بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق علیه السالم، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان.
7.با احتساب کلیه تسهیالت سنی، سن داوطلبان مشاغل اپراتوری از 30 سال و مشاغل کارشناسی از 34 

سال نباید باالتر باشد )داوطلبان مشمول بند 4 و 6 از مفاد این بند مستثنا می باشند(.

توضیحات شرایط اختصاصی:

1.دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی معتبر، مطابق با شرایط مندرج در جداول 3 و 4 الزامی بوده و داوطلبان 
در زمان ثبت نام میبایست مدارک منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند.

2.مبنای محاسبه حداکثر سن، تا آخرین روز برگزاری آزمون، روز جمعه مورخ 1401/10/02 است.
3.افراد دارای مدارک تحصیلی در مقاطع باالتر از جداول 3 و 4 به شرط دارا بودن و ارائه مدرک تحصیلی 
منطبق با شرایط اطالعیه، می توانند در آزمون مقطع پایین تر شرکت کنند؛ لیکن میبایست از ارائه مدارک با 
مقاطع باالتر خودداری نمایند و امکان تغییر کد رشته آزمون یا رده شغلی در طول فرایند جذب وجود ندارد.

4.با عنایت به اینکه نیازهای اعالم شــده بر اساس ساختار سازمانی مصوب شــرکت است، در صورت 
استخدام داوطلبان مذکور در بند 3، هرگونه درخواست مبنی بر تغییر ردیف یا رده شغلی مرتبط با مدرک 
تحصیلی باالتر فرد طی زمان اشتغال، حداقل تا 7 سال امکانپذیر نیست و پس از این مدت نیز تابع ضوابط 

و مقررات شرکت خواهد بود و قبل از جذب، در این خصوص تعهد محضری از داوطلب اخذ خواهد شد.
5.داوطلبان مشاغل اپراتوری میبایست بومی استان های اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشند.

توضیح 1: داوطلب بومی به فردی اطالق می گردد که دارای حداقل یکی از شرایط زیر باشد:
الف- محل صدور شناسنامه وی یکی از شهرستان های استانهای اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشد.

ب- محل اخذ دیپلم وی یکی از شهرستان های استان های اصفهان یا چهارمحال و بختیاری باشد.
توضیح 2: داوطلبان بومی استانی با اولویت محل سکونت نزدیک تر و همچنین فرزندان کارکنان شاغل 
و بازنشسته فوالد مبارکه در شــرایط برابر از نظر علمی و تجربی و مهارتی، در اولویت دعوت به مرحله بعد 

قرار خواهند گرفت.

پ( مراحل فرایند استخدام:

1.مراجعه به سامانه Coursereg.iut.ac.ir و مطالعه دقیق شــرایط آگهی مندرج در آن و آماده کردن 
مدارک موردنیاز

2.ثبت نام در آزمون و اخذ کد رهگیری
3.دریافت کارت ورود به جلسه

4.حضور در محل برگزاری آزمون طبق برنامه آزمون کتبی
5.دریافت نتیجه آزمون کتبی از طریق سایت ثبت نام

6.حضور در فرایند ارزیابی مهارتی و مصاحبه )ویژه مشــاغل اپراتوری( و کانون ارزیابی شایستگی )ویژه 
مشاغل کارشناسی( در صورت پذیرش در آزمون کتبی

7.حضور در مرحله معاینات طب صنعتی در صورت پذیرش در مراحل قبلی
8.انجام فرایند گزینش برای پذیرفته شدگان مراحل قبلی

9.تکمیل پرونده شامل اســتعالم مدرک تحصیلی، اســتعالم کارت پایان خدمت یا معافیت دائم، عدم 
سوءپیشینه و سایر مدارک موردنیاز

10.انعقاد قرارداد موقت کار، شروع به کار و آموزش های توجیهی بدو استخدام برای پذیرفته شدگان نهایی.

ت ( مدارک موردنیاز جهت ثبت نام:
الزم است داوطلبان قبل از مراجعه به سامانه ثبت نام )وبسایت( و تکمیل فرم الکترونیکی، نسبت به تهیه 

فایل مدارک موردنیاز اقدام نمایند.
1.اسکن صفحه اول شناسنامه )در صورت داشتن توضیحات، اسکن صفحه توضیحات نیز ضمیمه شود(

2. اسکن کارت ملی )پشت و رو(
3.اسکن مدرک تحصیلی معتبر )که معدل در آن ذکر شده باشد( منطبق با شرایط اطالعیه

4.اسکن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم
توضیح: تاریخ اخذ مدرک تحصیلــی، تاریخ پایان خدمــت نظام وظیفه یا صــدور کارت معافیت دائم 

میبایست حداکثر قبل از تاریخ آخرین روز برگزاری آزمون )جمعه مورخ 1401/10/02( باشد.
5.اسکن عکس 4×3 جدید )با مشخصات ذکرشده در سامانه ثبت نام(

6.اسکن گواهی پرداخت حق بیمه از صندوق بازنشستگی مربوطه
7.پرداخت الکترونیکی مبلغ 950,000 ریال در وجه دانشــگاه صنعتی اصفهان بابت بخشی از هزینه های 

ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی از طریق سامانه ثبت نام.
توضیح: امکان عودت وجه ثبت نام واریزشده، وجود نخواهد داشت.

ث( نحوه ثبت نام و مهلت آن:
-  با توجه به اینکه آزمون ها، تحلیل نتایج، تعیین محل فعالیت و عنوان شغلی پذیرفته شدگان نهایی بر 
اساس گروه امتحانی انتخاب شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام انجام میشود، الزم است داوطلبان با 
دقت و با توجه به شایستگی، عالقه، جدول نیازها و شرایط اعالم شده صرفا در یک کد رشته )یک ردیف 

شغلی( ثبت نام نمایند.
- داوطلبان واجد شرایط میبایست از روز چهارشنبه 1401/08/25 تا ساعت 24:00 پنجشنبه 1401/09/10 
به سامانه coursereg.iut.ac.ir   مراجعه و ثبت نام نمایند. فرم تقاضای ثبت نام میبایست با دقت و 
صداقت تکمیل گردد. درج هرگونه اطالعات نادرست در سامانه و بارگذاری مدارک مخدوش، اعتبار نتیجه 

آزمون فرد را باطل خواهد نمود.

ج(زمان توزیع کارت و آزمون:
- داوطلبان می توانند روزهای دوشنبه 1401/09/21 و سه شنبه 1401/09/22 با مراجعه به سامانه ثبت نام 

نسبت به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
- آزمون کتبی در روزهای پنجشنبه و جمعه 24 و 25 آذرماه و 1 و 2 دی ماه برگزار خواهد شد.

- محل برگزاری آزمون در شهر اصفهان و زمان و محل دقیق آن در کارت ورود به جلسه اعالم خواهد شد.
- همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه در روز آزمون الزامی است.

تذکر مهم: با توجه به اینکه کلیه اطالع رسانیهای آزمون از طریق سامانه ثبت نام انجام خواهد شد، داوطلبان 
میبایست در طول فرایند جذب، جهت آگاهی از اطالعیه ها و نتایج مراحل مختلف و تغییرات احتمالی، 
به صورت مستمر به سامانه فوق مراجعه نمایند و عدم اطالع داوطلب از نتایج مراحل، جزئیات یا تغییرات 

احتمالی آزمون، موجب هیچ گونه حقی برای وی نمی گردد.

چ( مفاد آزمون کتبی:
آزمون کتبی شامل آزمون علمی مبتنی بر ســؤاالت چهارگزینه ای با احتساب نمره منفی است، سؤاالت 
علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشته های موردنیاز طراحی شده و مفاد آزمون کتبی )دانشی( شامل 

سه بخش طبق موارد جدول شماره )2( است:

مفاد آزمون تخصصی به شرح جداول شماره 3 و 4 می باشد.
ح( کانون ارزیابی شایستگی )ویژه مشاغل کارشناسی(:

نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کسب نموده اند )چند برابر ظرفیت پذیرش در هر  ردیف شغلی(، از باالترین 
نمرات کتبی جهت سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری موردنیاز شغل )شامل مصاحبه شایستگی، 
مصاحبه فنی، ارزیابی شناختی، مهارت استدالل و متقاعدسازی، مهارت تحلیل داده و ارائه( به این مرحله 

راه می یابند.

خ( کانون ارزیابی مهارتی )برای داوطلبان رده اپراتوری(:
نفراتی که حدنصاب آزمون کتبی را کســب نموده اند )چند برابر ظرفیت پذیرش در هر ردیف شغلی( جهت 
سنجش مهارت و شایستگی های رفتاری موردنیاز شغل )شامل: آزمون عملی برای رشته های برق، مکانیک 
و متالورژی و ارزیابی شناختی برای رشته های تجربی و ریاضی، ICDL، مصاحبه شایستگی، مصاحبه فنی( 

به این مرحله راه می یابند.

د( معاینات طب صنعتی:
 با استخراج نمرات مراحل قبل و محاسبه امتیاز نهایی داوطلبان )با احتساب ضریب وزنی هر مرحله( نفرات 

برتر در هر رشته/گرایش به تعداد درج شده در اطالعیه استخدامی جهت انجام معاینات طب صنعتی )که در 
آن سالمت جسمی و روحی فرد با آخرین استانداردهای سالمت سازمانی فوالد مبارکه مطابقت و بررسی 
می گردد( دعوت خواهند شد. در این مرحله، مبنای تصمیم گیری جهت استخدام داوطلبان، انجام موفقیت 
آمیز معاینات طب صنعتی و تست های پاراکلینیکی مختلف است که در روز معاینه و توسط شرکت فوالد 
مبارکه انجام می شود. لذا معاینات و نتایج تست های قبلی و بعدی )که توسط سایر مراجع یا پزشکان انجام 
شده یا میشود( مبنای تصمیم گیری نیست و از نظر شــرکت فوالد مبارکه جهت استخدام فاقد اعتبار الزم 
است.در این مرحله افرادی که مستعد ابتال به بیماری در محیط صنعتی تشخیص داده شوند، جهت ادامه 
مراحل استخدامی دعوت نخواهند شد؛ لذا افراد پذیرفته شــده در این مرحله میبایست عالوه بر سالمت 
جسمی و روحی، توانایی موردنیاز برای انجام فعالیت های شــغلی در زمان اشتغال، بر اساس نظر مرکز 

بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه را داشته باشند.

ذ( گزینش:
افراد تأییدشده توسط طب صنعتی به گزینش معرفی می گردند تا در صورت تأیید صالحیت، جهت انجام 
سایر مراحل استخدام از آنها دعوت به عمل آید. درصورتی که داوطلب فاقد شرایط این مرحله باشد از فرایند 

حذف و از نفر بعدی دعوت به عمل می آید.

ر ( تشکیل پرونده:
با توجه به اینکه این آزمون جهت تأمین نیاز سال های آتی شرکت برگزار می گردد، لذا نفراتی که کلیه مراحل 
قبل را با موفقیت طی نمایند به تدریج و بر اساس نیاز شرکت، جهت تشکیل پرونده )شامل استعالم مدرک 
تحصیلی، استعالم کارت پایان خدمت، آزمایش عدم اعتیاد، عدم سوءپیشینه و سایر مدارک موردنیاز( 

دعوت به کار می شوند.
سایر توضیحات و تذکرات اطالعیه استخدامی:

1.صندوق بازنشستگی پذیرفته شدگان نهایی، صندوق سازمان تأمین اجتماعی است و انتقال سوابق بیمه 
ای افرادی که در سایر صندوق های بازنشستگی سابقه پرداخت حق بیمه دارند به عهده داوطلبان خواهد 
بود. الزم به ذکر است آن دسته از داوطلبان که با استفاده از تسهیالت سنی سابقه کار، مجاز به شرکت در 
آزمون شده اند درصورتی که سابقه پرداخت بیمه ارائه شــده، مربوط به صندوق های بازنشستگی غیر از 
صندوق تأمین اجتماعی باشد، ملزم به انتقال ســوابق بیمه خود به صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت 

هزینه های قانونی مربوطه می باشند و در این زمینه تعهد الزم اخذ خواهد شد.
2.تمامی مدارک ارائه شده توسط داوطلبان در مراحل کنترل مدارک با اصل مدارک، تطبیق داده خواهد 
شد و یا از مراجع صادرکننده مدرک، استعالم می شود. بدیهی است چنانچه در هر زمان، خالف اطالعات 
اعالم شده توســط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و مطابق مقررات با وی 
رفتار خواهد شد. در صورت شروع به کار از ادامه اشتغال وی جلوگیری و قرارداد وی خاتمه خواهد یافت.

3.به تقاضای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی معادل، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4.کارکنان شاغل در شرکت فوالد مبارکه که متقاضی پذیرش مدرک کارشناسی خود می باشند، میبایست 
در یکی از رشته های جدول پیوست شــماره 3، ثبت نام و در مراحل آزمون کتبی و کانون ارزیابی شایستگی 

شرکت نمایند.
تبصره 1: به منظور رتبه بندی، نمره کتبی فرزندان معزز شهدا شاغل در شرکت با ضریب 1/30 و سایر کارکنان 

شاغل با ضریب 1/20 محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه می یابند.
تبصره 2: در گروه امتحانی رده اپراتوری، نمره کتبی کارکنان شــاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد 
با شرکت فوالد مبارکه که در زمان برگزاری آزمون در داخل فنس فوالد مبارکه اشتغال به کار دارند، با ضریب 
1/15 و برای ایثارگران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان شاغل در این شرکت ها با ضریب 1/20 
محاسبه شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه می یابند. داوطلبانی مشمول مفاد این بند 
خواهند شد که حداقل قبل از تاریخ 01/01/ 1401 در داخل فنس فوالد مبارکه دارای سابقه اشتغال به کار باشند.
5.داوطلبانی که قبال در آزمون های استخدامی فوالد مبارکه شرکت کرده و پذیرفته نشده اند، در صورت تمایل 
و داشتن شرایط الزم این آگهی می توانند مطابق مفاد این اطالعیه مجددا در این آزمون شرکت نمایند و نتایج 

آزمون های قبلی افراد در این آزمون فاقد اعتبار است.
6.نیازهای اســتخدامی در ردیف های اعالم شــده در مقطع دیپلم پس از اعمال سهمیه بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان اصفهان که دارای شرایط عمومی استخدام می باشند، تأمین خواهد شد. لذا برای متقاضیان 
ایثارگر که در تمامی مراحل فرایند جذب )ازجمله آزمون کتبی، مهارت و ...( شرکت نموده و حداقل 80درصد 
نمره آخرین فرد راه یافته به مرحله بعد را کسب نموده و سپس از طرف بنیاد شهید استان اصفهان در لیست 

سهمیه قرار بگیرند، سهمیه مربوط به ایثارگران لحاظ خواهد شد.
تذکر: این گروه از داوطلبان الزم است وضعیت ایثارگری خود را در فرم تقاضانامه ثبت نام در سامانه مربوطه 
مشخص نمایند. در غیر این صورت تغییر وضعیت ایثارگری پس از انجام آزمون کتبی، امکان پذیر نخواهد بود.

7.تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان نهایی بر اساس نیاز در هر یک از واحدهای شرکت یا تابعه، در اختیار 
شرکت فوالد مبارکه بوده و قابل تغییر نیست.

8.محدوده جغرافیایی سکونت برای داوطلبان مطابق جدول »محدوده سرویس دهی«، حوزه سرویس های 
عمومی ایاب و ذهاب فعلی شرکت است و شرکت فوالد مبارکه هیچ گونه تعهدی در قبال ارائه سرویس ایاب 
و ذهاب به افرادی که خارج از این محدوده ساکن می باشند نخواهد داشت و هیچ گونه مسیر سرویس دهی 

یا ایستگاه جدیدی اضافه نخواهد شد.

 توضیحات جدول شماره 3
توضیحات 1 )اختصاصی رسته شغلی کارشــناس زنجیره تأمین، کد شغل های شماره 33 و 34(: در این 
گروه امتحانی تأکید سؤاالت بر روی مفاهیم کسب وکار و زنجیره تأمین و تدارکات خواهد بود و پذیرفته 
شدگان آزمون کتبی، در مرحله کانون ارزیابی شایستگی و مصاحبه تخصصی جهت ارزیابی مهارت های 

موردنیاز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. مهارتهای موردنیاز عبارتند از:
- آشنایی کامل با قوانین واردات، تسلط و اشــراف کامل به امور گمرکی و ترخیص کاال، تسلط به سامانه 

های مربوط به امور گمرکی و قوانین سازمان های ذی ربط
-آشنایی کامل با اصول و فنون قراردادهای پروژه های خرید تجهیزات و قطعات و مذاکره تجاری و ارتباط 

مؤثر با مشتریان
-مهارت شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان / تولیدکنندگان داخلی و خارجی و رتبه بندی تأمین کنندگان 

بر اساس قیمت، کیفیت و قابل اطمینان بودن
-شناسایی فرصت های خرید، تخفیف ها، مزایا و امتیازات

-مهارت بر اصول تحقیقات بازار
.)Reading-Writing-Speaking-Listening( تسلط بر مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی-

توضیحات 2: در رسته های شغلی سرمایه گذاری و اقتصادی مالی و خرید، داوطلبانی که پس از آزمون 
کتبی مجاز به ادامه فرایند خواهند شد در صورت داشتن سوابق شغلی مرتبط و ارائه مدارک معتبر، سابقه 

آنان در مرحله ارزیابی شایستگی به صورت ویژه منظور خواهد شد.
توضیحات 3: داوطلبان کد شغل های شــماره 29 و 30 که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد زمین 
شناسی اقتصادی و کارشناسی ارشد مدیریت مالی می باشند، الزم است مدرک مذکور را اسکن و به همراه 

سایر مدارک موردنیاز در سامانه ثبت نام بارگذاری نمایند. 

جدول شماره 2: ضرایب مفاد آزمون کتبی )دانشی( برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی

زبان 
انگلیسی

توانایی ذهنی 
و استدالل

تجسم و 
هوش

50 %20 %20 %10 %مشاغل اپراتوری

مشاغل 
کارشناسی

% 15% 20% 10% 55

تخصص )دروس 
تخصصی هر مقطع(

عمومی
رده شغلی

جدول شماره 1: شرایط اختصاصی
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اطلاعیه

 جداول مربوط به اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
برای مشاغل اپراتوری و کارشناسی سال 1401

جدول شماره 3- مقطع تحصیلی کارشناسی آزمون 1401

رشته تحصیلیکد شغلیرشته شغلی
تعداد 

مورد نیاز 
مفاد آزمون توضیحاتجنسیت

تولید، تعمیرات، 
توسعه و تکنولوژی 

مدارهای الکتریکی 1 و 2 – الکترونیک 1 و 2 و 3 – سیستم های کنترل خطی- سیگنال و سیستم ها مرد 12مهندسی برق- الکترونیک20

مدارهای الکتریکی 1 و 2- ماشین های الکتریکی 1 و 2 و 3- سیستم های کنترل خطی- بررسی سیستم های قدرتمرد 18مهندسی برق- قدرت21

مدارهای الکتریکی 1 و 2 – ماشین های الکتریکی  1 و 2 – سیستم های کنترل خطی – کنترل مدرنمرد 4مهندسی برق- کنترل و ابزار دقیق22

23
مهندسی مکانیک )گرایش های سیاالت، جامدات 

و ساخت و تولید( 
مرد 38

حداقل 3 نفر با گرایش سیاالت، 1 نفر 
گرایش ساخت و تولید و 4 نفر با گرایش 

طراحی جامدات 
مقاومت مصالح 1 و 2 – طراحی اجزا 1 و 2 – سیاالت 1- ارتعاشات- هیدرولیک و نیوماتیک 

خواص فیزیکی مواد 1- خواص مکانیکی مواد 1 و 2 – شیمی فیزیک و ترمودینامیک – استخراج فلزات 1- عملیات حرارتیحداکثر یک نفر با گرایش سرامیک مرد 20مهندسی مواد و متالورژی24

انتقال حرارت 1 و 2 – ترمودینامیک 1 و 2- مکانیک سیاالت 1- انتقال جرم و عملیات واحد مرد 2مهندسی شیمی25

مرد / زن 9مهندسی کامپیوتر26
 حداکثر 2 نفر خانم پذیرفته می شوند   

با اولویت امنیت سایبری
سیستم های عامل- شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه- پایگاه داده ها- طراحی الگوریتم ها

مقاومت مصالح 1- تحلیل سازه ها 1- مکانیک خاک- سازه های فوالدی 1 و 2 – سازه های بتن آرمه 1 و 2مرد 3مهندسی عمران 27

معدن 

زمین شناسی )زمین شناسی ساختاری و اقتصادی(- ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی- ارزیابی ذخایر معدنی- تجزیه و تحلیل داده های اکتشافیمرد 1مهندسی معدن –مهندسی معدن اکتشافات28

مرد 1زمین شناسی29
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد زمین 

شناسی اقتصادی در اولویت می باشند. ) به 
توضیحات 3 رسته شغلی دقت شود( 

زمین شناسی اقتصادی- زمین شناسی زیست محیطی- زمین شناسی ساختاری

30سرمایه گذاری
مدیریت مالی- اقتصاد- حسابداری – مهندسی 

صنایع )به جز ایمنی صنعتی( 
مرد 4

فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد 
مدیریت مالی در اولویت می باشند.  

حداقل یک نفر مدیریت مالی 
پذیرفته می شود.

)به توضیحات 2 و 3 رسته شغلی دقت شود(

آمار و احتماالت- حسابداری مالی- اقتصاد خرد و کالن- مدیریت مالی- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

آمار و احتماالت- حسابداری مالی- حسابداری صنعتی- حسابرسیبه توضیحات 2 رسته شغلی دقت شود مرد 5حسابداری31اقتصادی مالی 

مرد / زن25مهندسی صنایع32مهندسی صنایع
حداکثر یک نفر با گرایش ایمنی صنعتی 

پذیرفته می شود.حداکثر 2 نفر خانم 
پذیرفته می شوند

احتماالت و کاربرد آن- کنترل کیفیت آماری 1- طرح ریزی واحدهای صنعتی- برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1- اقتصاد مهندسی 

زنجیره تأمین 
)خرید(

33

مدیریت صنعتی- مدیریت بازرگانی- مدیریت 
مالی- حسابداری- اقتصاد- حقوق- مهندسی 

برق- مهندسی مکانیک- مهندسی مواد- مهندسی 
صنایع- مهندسی شیمی – مهندسی کامپیوتر

احتماالت و آمار مهندسی- برنامه ریزی کنترل تولید و موجودی ها- اقتصاد مهندسی – اصول قراردادهای تجاری داخلی و خارجیبه توضیحات 1 و 2 رسته شغلی دقت شود مرد 19

مرد 1مهندسی پلیمر34
شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون- تکنولوژی پلیمر )الستیک، پالستیک، کامپوزیت(

- شیمی و فیزیک پلیمرها- خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

ستاد 

35
مدیریت آموزشی، علوم تربیتی و روانشناسی )کلیه 

گرایش ها به غیر از بالینی( 
آمار و احتماالت- روانشناسی اجتماعی- روانشناسی یادگیری )تربیتی( حداکثر 2 نفر خانم پذیرفته می شوندمرد/ زن4

روانشناسی بالینی- روانشناسی اجتماعی- روانشناسی صنعتی سازمانی- روانشناسی مرضیمرد 1روانشناسی بالینی 36

حقوق مدنی – حقوق تجارت- آیین دادرسی مدنی و کیفری- حقوق جزاء عمومی و اختصاصیمرد 6حقوق37

آمار و احتمال- تحقیق در عملیات- مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت منایع انسانیمرد 3مدیریت صنعتی38

بازاریابی- اقتصاد خرد و کالن – تحقیق در عملیات – مدیریت استراتژیکمرد 1مدیریت بازرگانی39

مرد 6علوم ارتباطات، روزنامه نگاری ، روابط عمومی40
حداقل یک نفر علوم ارتباطات پذیرفته 

می شود

آمار و احتماالت- نظریه های ارتباطات- مبانی ارتباط جمعی ) وسایل ارتباط جمعی- نظریه های ارتباط اجتماعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات 

جمعی و آثار اجتماعی ارتباطات، مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه( 

183جمع نیاز مقطع کارشناسی 

جدول شماره 4- مقطع تحصیلی دیپلم آزمون 1401

مفاد آزمون توضیحاتجنسیتتعداد مورد نیاز رشته تحصیلیکد شغلیرشته شغلی

تولید و تعمیرات 

رسم فنی- مدارهای الکتریکی- ماشین های الکتریکی- الکترونیک کاربردی- اندازه گیری الکتریکیمرد171برق10

رسم فنی- جوشکاری- اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه- تأسیسات حرارتی و برودتی- اجزای ماشینمرد368مکانیک11

رسم فنی- محاسبات فنی عمومی و تخصصی متالورژی- شناخت فلزات- اصول متالورژیکی ریخته گری- رسم مدل و قالبمرد58متالورژی12

ریاضی- فیزیک- شیمی مرد250ریاضی13

ریاضی- فیزیک- شیمی مرد60تجربی14

15جوشکار
برق- مکانیک- متالورژی 

– ریاضی- تجربی
مرد9

پذیرفته شدگان می بایست دارای 
گواهینامه معتبر بوده و آزمون عملی 

مرتبط از آنان گرفته خواهد شد.

آشنایی مقدماتی با فرآیندهای جوشکاری- آشنایی با کلیات قوس و ذوب – آشنایی مقدماتی با الکترودها و مقدمات 
پایه- آشنایی با عیوب متداول در جوشکاری ذوب- آشنایی با روش های تعمیر عیوب- آشنایی با الزامات پیش گرم و 

پس گرم- آشنایی با روش های کنترل پیچیدگی – آشنایی با cops- آشنایی با الزامات تأیید صالحیت جوشکار

16لوله کش صنعتی
برق- مکانیک- متالورژی- 

ریاضی- تجربی
مرد4

پذیرفته شدگان می بایست دارای 
گواهینامه معتبر بوده و آزمون عملی 

مرتبط از آنان گرفته خواهد شد.

 انواع جوش لوله: ) سر ثابت و متحرک(- ساخت کلتکور- برشکاری با اره 
پروفیل بر- برشکاری لوله بر- برشکاری با سنگ- برشکاری با هوا 

920جمع نیاز مقطع دیپلم

جدول محدوده سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان شرکت

شهر / شهرک / محله / روستااستان

اصفهان 

اصفهان / شاهین شهر/ خمینی شهر/ سپاهان شهر / بهارستان / خوراسگان / درچه/ دولت آباد/ شهرک سیمرغ/ شهید کشوری/ خورزوق

مبارکه/ قهنویه/صفائیه/ دهنو/ سرارود/ شیخ آباد/ وینیچه/ زیباشهر/ لنج/ خولنجان/ آدرگان / دستگرد/ بارچان/ فخرآباد/ جوشان/ هراتمه/ زودان/ دارگان/ دهسرخ/ اراضی/ باغملک/ جوهرستان/ 
دیزیچه/ نکوآباد/ اسماعیل ترخان/ مزرعچه/ حسن آباد قلعه بزی/ کرکوند/ حسن آباد تنگ بیدکان/ مجلسی / طالخونچه/ الو/ آبرو/ حوض ماهی/ نهچیر/ کلیسان/ قمیشلو

زرین شهر / فوالدشهر/ ورنامخواست/ سده/ باغبادران/ چمگردان/ سیاهبوم/ سورچه باال و پایین/ قلعه قاسم/ کاهریز/ الله آباد/ برنجگان/ کرچگان/ نوگران/ بیستجان

نجف آباد/ گلدشت/ ویالشهر/ یزدانشهر/ امیرآباد/ کوشک/ قلعه سفید/ تیران 

شهرضا/ دهاقان/ اسالم آباد/ پوده/ قهه/ علی آباد جمبزه/ دزج/ همگین

فالورجان/ قهدریجان/ کلیشاد/ یزدآباد/ پیربکران/ زازران/ والشان/ سهروفیروزان/ حسین آباد/ کرسگان/ دارافشان/ اجگرد/ گارماسه/ زفره/ خوانسارک/ الرگان/ بجکرد/ کرفشان/ کاویان/ گلگون/ کافشان/ علیشاهدان/ طاد

شهرکرد/ بروجن/ بلداجی/ فرخ شهر/ سفید دشت/ چرمهین/ کچوئیه/ قلعه الیبید/ کلیشادرخ/ باباشیخعلی چهار محال و بختیاری
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کروس: در جام جهانی حضور نخواهم داشت
ستاره آلمانی رئال مادرید تاکید کرد که از تیم ملی خداحافظی کرده است و قصد بازگشت ندارد.به گزارش 
ایسنا، درخشش تونی کروس در رئال مادرید باعث شده است تا بسیاری براین باور باشند که جای خالی 
او در ترکیب ژرمن در جام جهانی ۲۰۲۲ به شدت احساس خواهد شد.این بازیکن باتجربه که در سال های 
پایانی فوتبال خود در اوج به سر می برد با این حال تاکید کرد که قصد بازگشت به تیم ملی را ندارد و به 
همین خاطر در جام جهانی نخواهد بود.او گفت: من در جام جهانی نخواهم بود با این حال اطمینان دارم 

که وقتی بازی ها را نگاه کنم به حضور در این رقابت تمایل پیدا می کنم. 
 

خبر بد برای ژاپن در آستانه جام جهانی 2022
مدافع ژاپنی تیم هادرزفیلد تاون که در فهرســت نهایی این تیم برای جام جهانی حضور داشت به دلیل 
مصدومیت حضور در این رقابت ها را از دست داد.به نقل از کیودو، یوتا ناکایاما مدافع ژاپنی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر را به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه تاندون پا از دست داد.ناکایاما ۲۵ ساله یکی از ۲۶ نفری بود 
که در فهرست نهایی ژاپن برای جام جهانی قرار گرفت ولی در نهایت با مصدومیت سنگین روبه رو شد تا 
حضور در این رقابت ها را از دست دهد. این بازیکن در دیدار با ساندرلند دچار مصدومیت شد و به همین 
دلیل باید جراحی شود و چندین ماه از میادین دور خواهد بود.مارک فوترینگهام سرمربی هادرزفیلد در 
بیانیه ای که در وب سایت این تیم منتشر شد، گفت: همه ما از اینکه یوتا نمی تواند برای جام جهانی فوتبال 

۲۰۲۲ به ژاپن بپیوندد، غمگین هستیم.
 

بحران مصدومیت در آمریکا: کار سرمربی سخت شد
تیم ملی آمریکا نزدیک به دو هفته دیگر باید در اولین دیدارش در گروه B رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ به 
مصاف تیم ملی ولز برود.این تیم که در این گروه با ایران و انگلیس نیز هم گروه است حاال با معضل جدی 
مصدومیت های متعدد بازیکنانش در فاصله کمی که تا شروع این مسابقات باقی مانده روبه رو شده و 
این موضوع کار را برای سرمربی این تیم دشوار کرده است.برهالتر باید فهرست نهایی ۲۶ نفره بازیکنان 
مدنظرش برای حضور در قطر را تا روز چهارشنبه اعالم کند؛ اما وضعیت سالمتی بازیکنان در چند روز اخیر 
باعث شده است که کار برای او کمی پیچیده شود. سرمربی تیم ملی آمریکا در این باره اظهار داشت:» 
ما در شرایط ایده آل خواهان حضور بازیکنان آماده در این تیم هستیم که هر هفته 9۰ دقیقه بازی کرده 
باشند. فرصت زیادی برای آماده کردن بازیکنان وجود ندارد، بنابراین باید تمامی بازیکنان را تک به تک 
ارزیابی و نتیجه نهایی را اعالم کنیم.«اخیرا لوکا ده ال توره، هافبک سلتاویگو، نیز به دلیل مصدومیت از 
ناحیه همسترینگ از ترکیب این تیم کنار رفت و وستون مک کنی از یوونتوس هم به خاطر مصدومیت 

حداقل 1۰ روز قادر به همراهی این تیم نیست.

طعنه کونته به کلوپ: قهرمانی را از تو گرفتم
 لیورپول در چند هفته اخیر روند پر فراز و نشیبی را خصوصا در لیگ برتر طی کرده و نتایج ضعیف این 
تیم باعث شده است که بسیاری از منتقدان از عملکرد بازیکنان و کادر فنی این تیم انتقاد کنند اما 
تاتنهام شرایط نسبتا خوبی را در فصل جدید پشت سر می گذارد. دو تیم در ماه می با یکدیگر دیدار 
کرده بودند و نتیجه تساوی که در آن بازی به دست آمد عمال باعث شد که لیورپول جام قهرمانی را با 
یک اختالف امتیاز به منچسترسیتی واگذار کند. اظهارات یورگن کلوپ و عصبانیت او از سبک بازی 

تاتنهام پس از آن دیدار حواشی بسیاری را به همراه داشت.
کونته در نشست خبری با یادآوری آن خاطرات گفت:» صحبت های کلوپ را به خاطر دارم اما اگر 
شما هم به خاطر داشته باشــید، من قهرمانی لیگ را با آن نتیجه از او گرفتم. ناراحتی اش را درک 
کردم. آنها به خاطر این دو امتیاز قهرمانی را از دست دادند اما ما با آن مساوی توانستیم سهمیه لیگ 

قهرمانان اروپا را کسب کنیم.«

ترسرقبایایرانازمهدیطارمیوکیروش؛

  بازگشت یوزها به نقطه قوت سابق
طبق رصد اخبار و حواشــی پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به نظر می رســد در وضعیتی که روز شمار آغاز 
بیست ودومین دوره بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی جهان روی عدد 1۵ متوقف شده است فارغ از امیدواری بیشتر 
فوتبال دوستان ایرانی نسبت به ماه های گذشته، نگاه و افکار چهره های سرشناس حوزه فوتبال نیز به تیم بیستم 
رده بندی فدراسیون جهانی فوتبال تغییر یافته و آنها دیگر یوزهای ایرانی را شانس اصلی قعرنشینی در گروه 
دوم مسابقات نمی پندارند. نکته اشاره شده نشان می دهد بازگشت خودباوری به اردوی شاگردان کی روش 
تنها به چشم عالقه مندان ایرانی ها نیامده و چند تغییر و تداوم بخشیدن به نکات مثبت، بزرگان فوتبال جهان را 

ناچار به عقب نشینی از صحبت ها و اظهارنظرهای پیشین و تغییر رویکرد کرده است.

بازگشت نقطه قوت سابق
همواره در طول تاریخ و به خصوص بعد از اهمیت پیدا کردن دیدارهای دوســتانه برای آماده ســازی تورنمنت های 
بین المللی یکی از رویکردها عالقه مندان این رشته به بی اهمیتی یا کم اهمیتی نتایج این رقابت ها برمی گشت، نکته ای 
که نمی توان با قطعیت بر صحت یا غلط آن صحه گذاشت؛ اما باید با اطمینان اعالم کرد کسب نتایج در خور شأن برابر 
اروگوئه و سنگال به اندازه برنامه هایی مدنظر کی روش برابر شاگردان دیگو آلونسو و الیو سیسه اهمیت داشت، چون 
یکی از بزرگ ترین معایب دوران حضور دراگان اســکوچیچ پرورش ندادن و حتی تضعیف خودباوری تیم ملی ایران 
بود. برای مثال ما برابر آبی آسمانی پوشــان آمریکای جنوبی شاهد عرض اندام بازیکنی مثل ابوالفضل جاللی بودیم 
که عملکرد ۷۰ دقیقه ای او برابر اروگوئه بسیار تکامل یافته تر از دقایق حضورش در پیراهن تیم های سایپا و استقالل 
بود؛ نکته ای که در ساق های بازیکنانی مثل صادق محرمی برابر حریفان اهل آفریقا و آمریکای جنوبی نیز دیده شد. به 
نظر می رسد شاید درک این موضوعات برای مخاطب عام فوتبال نیاز به کمی تفکر و تعقل داشته باشد، اما سرمربیان 
و کارشناسان خبره با نگاه سطحی متوجه تفاوت تیمی می شــوند که در مقابل الجزایر تالش می کرد ستاره محور به 
خواسته اش برســد، اما برابر اروگوئه و ســنگال تمام حرکاتش روی محور تیم پایه ریزی شده بود. البته خودباوری 
اشاره شده محصول تالش ۵۷ روزه کی روش در تیم ملی ایران نیست و ما در جام جهانی ۲۰1۴ و ۲۰1۸ با وجود اختالف 
سطح فاحش با تیم های تحت هدایت الخاندرو سابه یا، هروه رنار، فرناندو هیرو و فرناندو سانتوس با تکیه به همین 
حربه عملکردی قابل قبول در مقابل آرژانتین، مراکش، اسپانیا و پرتغال داشتیم که بازگشت این موضوعات به افکار 

ملی پوشان ایرانی می تواند بزرگ ترین نگرانی تیم ملی انگلیس، ولز و آمریکا باشد. 

 اوج گیری در بهترین زمان ممکن

پیشرفت و تکامل برنامه ها و استراتژی های دنیای فوتبال در سال های اخیر باعث کم رنگ شدن تاثیر ستاره ها و بهبود 
جایگاه برنامه های گروهی شده است. اما به طور قطع حتی در این عصر نیز تیم های باشگاهی و ملی نیازمند حضور یک 
ستاره هستند که همه تصمیمات و حرکاتش در اطالعات و آنالیزها نگنجد و در هر رقابت یک نکته غیرقابل پیش بینی 
برای ارائه داشته باشد که به نظر می رسد این خصوصیات در اردوی شاگردان کی روش به مهدی طارمی الحاق می شود. 
طبق شواهد درخشش مهدی طارمی در لباس تیم پورتو اتفاقی جدید برای فوتبال دوستان ایرانی و اروپایی نیست، اما 
بدون شک حک شدن اسم مهاجم ۳۰ساله در جدول گلزنان لیگ قهرمانان اروپا باالتر از اسامی بازیکنان سرشناسی 
مثل لیونل مسی، اولیویه ژیرو، لروی سانه و وینیسیوس جونیور موضوعی تحسین برانگیز است. از سوی دیگر مهدی 
طارمی در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ فراتر از یک مهاجم زهردار ظاهر شده است، چون او بارها در تقابل های شاگردان سرجیو 
کونسیسائو برابر اتلتیکومادرید، کلوب بروژ و بایرلورکوزن از خودخواهی ذاتی مهاجمین دست کشیده و با پاس های 
تعیین کننده اش هم بازی های خود را در موقعیت گلزنی قرار داده است که این نکات باعث می شود بتوان بدون لحظه ای 

مکث طارمی را یکی از ستارگان فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا نامید. حضور صادق محرمی در لیگ قهرمانان اروپا که 
منجر به تقابل با چلسی شد یکی از موضوعاتی است که روی تغییر نظر بزرگان فوتبال جهان تاثیرگذار بوده است. مدافع 
۲۶ ساله دیناموزاگرب نتوانست به معنای واقعی کلمه یک شگفتی در این دوره از مسابقات رقم بزند، اما خارج شدن 
از زیر سایه استفان ریستوفسکی و اعتماد ۴1۰ دقیقه ای آنته چاچیچ باعث شد او بتواند ظرفیت های فوتبالیست های 

ایرانی را در بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی جهان به نمایش بگذارد. 

 تحسینی که انجام شد
سرمربی ۵۲ ساله تیم ملی فوتبال انگلستان که پیش از نیاویختن کفش های ورزشی اش حضور در جام جهانی 199۸ 
و ۲۰۰۲ را تجربه کرده است و در قامت سرمربی سه شیرها این کشور را بعد از ۲۸ سال در بین ۴ تیم برگزیده جام جهانی 
۲۰1۸ روسیه قرار داد، به دلیل احساس تغییر در اردوی تیم ملی ایران و شاید کمی واهمه در فاصله 1۸ ساعت بین پایان 
دیدار انگلیس برابر آلمان در لیگ ملت های اروپا تا آغاز دیدار دوستانه ایران برابر سنگال راه بین ورزشگاه ومبلی لندن 
تا موتیشن اینوست آرنای اتریش را می پیماید تا به نظاره عملکرد و آنالیز تیمی بنشیند که همچون رقابت دوستانه برابر 
الجزایر در مستطیل سبز سردرگم و بی نظم ظاهر نمی شود تا کسب تساوی برابر سنگال او را ناچار به تمجید از عملکرد 
تیم تحت هدایت کی روش کند که یک نمونه آن در روزهای اخیر با بازگو شــدن کلماتی مثل »شاید ایران سورپرایز 
جام جهانی باشد« نمایان شد. همچنین ســرمربی فوتبال آمریکا، گرگ برهالتر که در دوران جوانی گوی رقابت را به 
مدافعینی همچون توماس دولی، دوید رجیس، مایک برنس و الکســی الالس واگذار کرده بود تا بر همین اساس 
نتواند در جام جهانی 199۸ یانکی ها را همراهی کند برای هم سرنوشت نشدن تیم زیر نظرش با آمریکا تحت هدایت 
استیو سیمپسون تالش کرد با بیان »ایران تیم باتجربه ای است که خط دفاعی بسیار مستحکمی دارد و رسیدن به آنان 
دشوار است« نکات مثبت شاگردان کی روش را به بازیکنان زیر نظرش گوشزد کند.  البته تمام تغییر نظرات در صحبت ها 
خالصه نمی شود و می توان این مورد را در انتخاب ها نیز احساس کرد. سرمربی ۵۴ ساله تیم عربستان سعودی، هروه 
رنار که در جام جهانی ۲۰1۸ در روزهایی که هدایت مراکش را برعهده داشت با مقاومت و ظرفیت تیم ملی ایران آشنا شد، 
در زمانی که خواست تیم های صعودکننده به مرحله یک هشتم را حدس بزند نام و رسم ایران را شایسته تر از آمریکا و ولز 
دانست. همچنین سنگربان اسطوره ای تیم ملی فوتبال ایتالیا و باشگاه اینترمیالن، والتر زنگا که حضور در جام جهانی 
19۸۶ و درخشش در چهاردهمین دوره این رقابت ها را در کارنامه اش می بیند، همچون رنار در برنامه توقعاتی شبکه 
الکاس قطر، ایران را به عنوان تیم دوم گروه  b پنداشــت. موضوعی که فردی مثل یاســین براهیمی با عقبه عملکرد 
شورانگیز در جام جهانی ۲۰1۴ با پیش بینی خود آن را تایید کرد. همچنین باید اسم وائل جمعه و ماجد الخلیفی را در 
لیست افرادی که اعتقاد به صعود تیم ملی ایران به جمع 1۶ تیم دارند، سیاهه کرد. البته موارد گفته شده بخشی از تغییر 
رویکرد افراد بزرگ جهان فوتبال نسبت به تیم ملی ایران است و افراد مطرح زیادی در رسانه های گوناگون از تیم تحت 
هدایت کی روش تعریف و تمجید کرده اند که طبق ظواهر این نکته برآمده از نتایج قابل قبول در دو دیدار اخیر دوستانه، 
تزریق دوباره خودباوری به پیکره تیم ملی و درخشش فوتبالیست های ایرانی در اروپاست تا تیم ملی در حدفاصل 

چند ماه از شانس اصلی قعرنشینی تبدیل به شانس اصلی صعود به جمع 1۶ تیم برتر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شوند.

خبر روز

»آزمون« به جام جهانی قطر می رسد
سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران حدود یک ماه قبل در زمان گرم کردن برای ورود به زمین در 
دیدار تیم های بایرلورکوزن و پورتو دچار مصدومیت شد و احتمال می رفت جام جهانی فوتبال را از دست 
بدهد.نشریه آلمانی »کیکر« در این خصوص گزارش داد که سردار آزمون می تواند از بازی آینده به ترکیب 
لورکوزن بازگردد.سردار آزمون ۲۷ ســاله که این فصل در 1۳ بازی برای بایرلورکوزن به میدان رفته و دو 
پاس گل به نام خود به ثبت رسانده، در کشــور قطر و زیرنظر فیزیوتراپ و پزشک تیم ملی فوتبال ایران 
فرآیند ریکاوری خود را طی کرد و روز دوم نوامبر به باشگاه خود در آلمان بازگشت.با روند درمانی سردار 

آزمون این بازیکن می تواند به اولین دیدار ایران مقابل انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برسد.
 

عجیب ترین تصمیم کی روش؛ 

شوک ناگهانی به یک ستاره و حذف از لیست جام جهانی
مهدی محبی، ستاره این فصل اســتقالل در اوج درخشش خود از تیم ملی خط خورد. مینی کمپ های 
هفتگی کارلوس کی روش یک شاخص مهم در مورد دوری یا نزدیکی بازیکنان به فهرست نهایی تیم ملی 
در جام جهانی بود. طبیعتا بازیکنانی که به این اردوها دعوت می شدند، شانس بیشتری برای حضور در 
قطر داشتند. بنابراین فهرست نفرات دعوت شده به مینی کمپ با حساسیت رصد می شد.در چند هفته 
گذشته محمد محبی یکی از نفراتی بود که از استقالل به اردو فرا خوانده می شد، اما بعد از سوپرجام او، 
صالح حردانی و مهدی مهدی پور دعوت نشدند تا فقط ۳ استقاللی در اردو باقی بمانند؛ حسین حسینی، 
روزبه چشمی و ابوالفضل جاللی. عدم دعوت از محبی در حالی احتمال خط خوردن او را تقویت کرده است 
که این بازیکن جزو خوب های این فصل استقالل بوده و ۴ گل مهم هم برای آبی ها به ثمر رسانده است.

 

آخرین خبر از بازگشت »لوکادیا« به جمع پرسپولیسی ها
یکی از مهم ترین انتقال های تابستانی این فصل لیگ ایران برای پرسپولیس و با جذب یورگن لوکادیا رقم 
خورده است. این مهاجم هلندی که سابقه بازی در لیگ های آلمان، انگلیس و هلند را در کارنامه داشت 
با قراردادی یک ساله به پرسپولیس پیوســت تا به یکی از مهم ترین خریدهای خارجی سرخ ها تبدیل 
شود.یورگن لوکادیا در ترکیب پرسپولیس همواره عملکرد مثبت و قابل توجهی داشته و تا کنون شش بار 
برای قرمزها گل زده و نقش پررنگی در صدرنشینی تیم یحیی گل محمدی دارد.در حالی که لوکادیا پس 
از بازی با مس کرمان باتوجه به تعطیلی لیگ ایران و تمرینات پرسپولیس ایران را ترک کرده بود شایعاتی 

در خصوص احتمال عدم بازگشت او دست به دست می شد که این موضوع  صحت ندارد.
 

VAR بیش از 10 میلیارد هزینه برای لذت از
 VAR فدراسیون فوتبال ایران به زودی از بین دو شرکت متقاضی، یکی را برای تجهیز ورزشگاه های کشور به
انتخاب خواهد کرد. همین چند وقت پیش بود که فدراسیون علنا اعالم کرد که فقط شرکت تجهیزکننده را 
انتخاب و قرارداد را منقعقد می کند و باید هر کدام از باشگاه ها هزینه های مربتط را پرداخت کنند.خداداد 
افشاریان در گفت وگویی تلویزیونی با شبکه خبر با یادآوری اینکه فدراسیون هیچ نقشی در تامین مالی 
این تجهیز ایفا نمی کند، تاکید کرد که رقم حدودی تجهیز هر ورزشگاه کمتر از 1۰ میلیارد تومان نخواهد بود. 
او در این رابطه افزود:یادمان باشد روزی ورزشگاه های ما نور نداشتند، چمن ها مناسب نبود و رختکن های 
خوبی نداشتیم ولی رفتیم سراغ این مسائل و حل شــد. ان شاءا... که همه اهالی فوتبال کمک کنند تا 
موضوع حل شود. مشکل فعلی اما مسائل مالی نیست و بیشــتر در زمینه مسائل حقوقی و حرفه ای 
است.« طبق چیزی که گفته می شود و افشاریان نیز آن را تایید کرده، ورزشگاه آزادی اولین ورزشگاهی 
خواهد بود که به VAR تجهیز می شود. با توجه به مهیا بودن شرایط، دو شهر اصفهان )ورزشگاه نقش 
جهان( و اهواز )ورزشگاه فوالد آره نا( نیز دیگر شهرهایی هستند که زودتر از بقیه به نظر می رسد مجهز 

به VAR شوند.

مستطیل سبز

توزیع بلیت جام جهانی در مرکز ملی 
فوتبال؛

پرواز کیش به دوحه قطعی 
نشده است

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت:  
چند جلســه با مســئوالن منطقه آزاد کیش 
داشــتیم، اما موضوعی را اعــالم نکردند که 
پروازی به صورت یک روزه انجام شــود.داود 
پرهیزکاری در مورد زمان اعزام تیم ملی فوتبال 
کشــورمان به جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر اظهار 
داشــت: قبل از صحبت در مورد وضعیت تیم 
ملی فوتبال باید به بچه های تیم ملی فوتبال 
ساحلی که واقعا خوش درخشیده و از گروه 
خودشــان به بهترین شــکل صعود کردند، 
خسته نباشید بگویم. با توجه به برنامه ریزی 
انجام شده تیم ملی فوتبال ۲۳ آبان عازم قطر 
خواهد شد قبل از این تاریخ نیز در روز 19 آبان 
یک بازی دوســتانه با نیکاراگوئه در ورزشگاه 
آزادی انجام می دهیم.وی در مورد اینکه ظاهرا 
دیدار با نیکاراگوئه هزینه ای برای ایران ندارد و 
حتی شنیده می شود هزینه اقامت این تیم نیز 
برعهده فدراسیون فوتبال نخواهد بود، گفت: 
بله، خدا را شکر برنامه ریزی کردیم تا این تیم 
به ایران بیاید و آخرین دیدار قبل از سفر به قطر 
را مقابل نیکاگوئه برگــزار کنیم. تیم ملی ۲۵ 
آبان آخرین دیدار تدارکاتی اش را برابر تونس 
در قطر انجام خواهد داد تا بچه ها برای ســه 
بازی مرحله گروهی جام جهانی آماده شوند.

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در مورد 
مشکالت کمپ تیم ملی در دوحه اظهار داشت: 
این هتل خوب است، اما تنها ایرادی که دارد 
قرار گرفتن در کنار یک فروشگاه خیلی بزرگ 
است. این فروشگاه به هتل راه دارد و نگرانی 
سرمربی و کادر فنی ما نیز برهمین مبناست 
که با توجه به شلوغی ایام جام جهانی در قطر 
این فروشگاه ممکن است آرامش تیم ملی 
را خدشــه دار کند.پرهیــزکاری در خصوص 
اینکه آیا این هتل در زمان فدراســیون فعلی 
انتخاب شده اســت، عنوان کرد: خیر، ۶-۵ 
ماه قبل با توجه به بازدید هایی که مســئوالن 
سابق فدراســیون و تیم ملی داشتند هتل را 

انتخاب کردند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

وینیسیوس روی 
 تی شرت »نیمار«: 

عجب هواداری!
نیمار، ســتاره پاری ســن ژرمن، 
تصویری از خودش با پیراهنی که 
روی آن تصاویر وینیسیوس جونیور 

به چشم می خورد منتشر کرد.

به گزارش »ورزش سه«، کمتر کسی تصور می کرد 
جرارد پیکه وسط فصل از فوتبال خداحافظی کند و 
حاال این اتفاق رخ داده است. این مدافع پرافتخار 
رسما اعالم کرد در این هفته و پیش از شروع جام 
جهانی، بــا بارســلونا و البته دنیــای فوتبال وداع 
خواهد کرد. حاال نشریه موندو دیپورتیوو در گزارشی 
مدعی شد این مدافع کهنه کار به شدت تحت تاثیر 
مسائل و انتقادات اخیر ایجاد شــده در رسانه ها 
پیرامون او و عملکردش قرار گرفته و از این بابت به 

شدت دلخور شده است. 
البتــه ارائه نمایشــی خوب در برخی مســابقات، 
پیکه در چند دیدار از جمله تقابل بــا اینتر در لیگ 
قهرمانان در ورزشــگاه نوکمپ عملکــرد ضعیفی 
داشته و البته پس از آن دیدار به شدت مورد انتقاد 
قرار گرفت. اشــتباه عجیب او در صحنه گل نیکولو 
بارال باعث شد جریان بازی عوض شود و این اتفاق 
نقش مهمی در حذف زودهنگام بارســلونا از لیگ 
قهرمانان داشــت. در چند نوبت هواداران او را هو 
کرده و علیه پیکه ســوت زدند و این برخورد اصال 
مورد انتظار این بازیکن نبود. به نظر می رســد این 
مدافع احساس می کرد دیگر مورد احترام هواداران 
بارســلونا نیســت و او به همین دلیــل تصمیم به 
خداحافظی گرفت. همچنین جرارد پیکه از خوان 

الپورتا، رییس باشگاه بارســلونا نیز عصبانی بوده 
و البته او نمی خواهــد این موضــوع را علنی کند.

اظهارات اخیر رییس باشــگاه در مورد عدم توافق 
برخی بازیکنان بر ســر کاهش دســتمزد در فصل 
تابســتان، باعث شــده وجهه جرارد پیکه بیش از 
پیش خراب شــود و او عالقه ای نداشته این روند 

ادامه پیدا کند. 
همچنین نباید فراموش کــرد بعد از جدایی لیونل 
مســی از بارســلونا بود که برخی هواداران معتقد 
بودند جرارد پیکه نیز در رخ دادن این اتفاق نقش 
داشــته و او بــا عدم پذیــرش پیشــنهاد کاهش 
دستمزد، شرایط را به شکلی مهیا کرده که بهترین 
بازیکن تاریخ بارســلونا با دلخوری این باشگاه را 
ترک کند.در آن مقطع عنوان شد که جرارد پیکه به 
خوان الپورتا در این رابطه مشاوره داده و به او گفته 
که ماندن لیونل مسی در بارسلونا به سود این تیم 
نخواهد بود. برخی طرفداران این باشگاه تصور می 
کنند بازیکنانی مانند پیکه، ســرخیو بوسکتس و 
جوردی آلبا دستمزد باالیی گرفته و به این اندازه در 

ترکیب تیم کارآیی ندارند.
در مجموع به نظر می رســد این عوامل در تصمیم 
گیری پیکه نقش مهمی ایفا کرده و او به این باور 
رسیده که وقتش است به دوران درخشان خود به 

عنوان یک بازیکن پایان دهد. صرف نظر از اتفاقاتی 
که در چند ماه گذشــته رخ داده، نمــی توان انکار 
کرد که جرارد پیکه به عنوان یک اسطوره واقعی از 

بارسلونا جدا خواهد شد.

  از لئو مسی تا برخورد تند: همه دالیل خداحافظی اسطوره!
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مدیر منطقه ۳ شهرداری خبر داد:

ممنوعیت ورود موتورسیکلت به میدان امام )ره(  
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: به زودی ورود موتور ســیکلت به میدان امام )ره( با همکاری 
پلیس و دیگر نهادهای مســئول ممنوع خواهد شــد.به گزارش ایمنا، محمدباقر کالهدوزان در دیدار با 
رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان با اشاره به معضل ورود موتورسیکلت به میدان امام )ره( و بازار 
بزرگ اصفهان، اظهار کرد: یکی از درخواست های مکرر شهروندان و کسبه از مدیریت شهری، ممانعت از 
ورود موتورسیکلت به محوطه تاریخی میدان )ره( بوده است.وی ادامه داد: شایسته است این مطالبه 
شهروندان با همکاری پلیس راهور و سایر نهادهای مسئول هرچه سریع تر عملیاتی شود.مدیر منطقه 
سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه اعمال سیاست های محدودکننده برای کاهش استفاده از خودرو از 
اولویت های مدیریت شهری در حوزه ترافیک است، تصریح کرد: تبدیل خیابان سپاه به پیاده راه در راستای 
اجرای این سیاست ها بوده است که امیدواریم این طرح در سایر خیابان های منتهی به میدان تاریخی امام 
خمینی )ره( نیز اجرایی شود.وی با اشاره به وجود گره های ترافیکی در هسته مرکزی شهر، تاکید کرد: 
مدیریت شهری تالش ویژه ای برای رفع این مشکالت دارد.کالهدوزان با اشاره به اعالم نیاز پلیس راهور 
برای احداث ایستگاه پلیس در منطقه سه، خاطرنشان  کرد: شهرداری تمام تالش خود را جهت اختصاص 

زمینی مناسب برای این مهم انجام خواهد داد.
 

ایستگاه مبدأ خط 63 اتوبوسرانی اصفهان تغییر کرد
معاون بهره برداری شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: به علت فرونشست زمین، 
ایستگاه مبدأ خط ۶۳ از ابتدای خیابان باغ گلدسته به مقابل کتابخانه مرکزی منتقل شد.سیدمهدی 
کاظمی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: به علت فرونشست زمین در ایستگاه مبدأ خط ۶۳ در ابتدای 
خیابان باغ گلدسته، ایستگاه مبدأ این خط از ابتدای خیابان باغ گلدسته به ایستگاه بعدی مقابل 
کتابخانه مرکزی شهرداری جنب پارک شــهید رجایی انتقال یافت.وی با اشاره به خط ۶۳ گفت: 
شهروندانی که قصد استفاده از این خط را دارند به ایستگاه اتوبوس مقابل کتابخانه مرکزی مراجعه 
کنند.معاون بهره برداری شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: مسیر خط 
۶۳ از میدان امام حسین )ع( آغاز می شود و با گذر از خیابان های فردوسی، پل فردوسی، خیابان 
شیخ صدوق شمالی، خیابان شــیخ صدوق جنوبی، خیابان آزادی و خیابان هزارجریب، به مقابل 

دانشگاه اصفهان می رسد.

پاکسازی پالک 400 مترمربعی در خیابان میرزاطاهر
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با اشاره به اجرای ماده ۱۱۰ قانون شــهرداری ها در این منطقه، گفت: 
به منظور پاکیزگی و جلوگیری از انباشته شدن نخاله های ساختمانی، زمین بایری به مساحت ۴۰۰ متر 
در خیابان میرزاطاهر از هرگونه آلودگی بصری و زیست محیطی پاکسازی شد.سیدسلمان قاضی عسگر  
اظهار کرد: شهرداری موظف است نســبت به زمین های بایری که در محدوده شهر، میدان یا کوچه قرار 
گرفته است و باعث آلودگی می شود، بر اساس ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها پس از صدور اخطار و ابالغ 
قانون به مالک در صورت مراجعه نکردن در زمان مقرر، اقدام به دیوار کشی ملک کند.وی افزود: در نظر 
گرفتن تدابیر موثر برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق، دفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و آسیب زا 
یکی از وظایف شهرداری ها بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شــهرداری به شمار می رود.مدیر منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده ۱۱۰ و بند ۱۴ قانون شهرداری ها در سطح این 
منطقه، عملیات تسطیح و پاکسازی کامل محوطه چهار هزار مترمربعی یک کارخانه متروکه در خیابان 
آتشــگاه پس از صدور اخطار و ابالغ قانون به مالک با پیگیری واحد پیشگیری از تخلفات شهری و در 
راستای پاکســازی کامل محیط از هرگونه آلودگی انجام شــد.وی ادامه داد: به منظور حفظ پاکیزگی و 
جلوگیری از انباشته شدن نخاله های ساختمانی زمین بایری به مساحت ۴۰۰ متر در خیابان میرزاطاهر 

واقع در کوچه ۲۹ از هرگونه آلودگی بصری و زیست محیطی توسط منطقه ۹ پاکسازی شد.

مدیرکلمیراثفرهنگیاستانمعتقداستجانپناهپلخواجو،کمترینخدشهرابردیدپلواردمیکند:

داستان های ادامه دار!

مدیرکل میراث فرهنگی استان گفت: جان پناه نصب شده بر دهنه های 
پل خواجوی اصفهان برای حفظ جان مردم ضروری اســت و کمترین 
خدشه را در دید بنا وارد می کند.علیرضا ایزدی درخصوص جان پناه نصب 
شده بر دهنه های پل خواجو  اظهار کرد: روی همه دهنه های پل خواجو 
جان پناه نصب می شود و میله ها پشت ستون ها کار گذاشته می شود.

وی افزود: این پل امروزه به مکان تفرجگاهی تبدیل شــده، اما برخی 
رعایت نمی کنند و پای شان را آویزان می کنند، ما نمی توانیم روی بحث 
ایمنی و جان افراد ریسک کنیم، به همین دلیل به این تصمیم رسیدیم 
با سازه ای که کمترین تغییر را در دید ایجاد کند، ایمنی پل را تامین کنیم.

ایزدی بیان کرد: در این طرح میله ها پشت ستون ها کار گذاشته می شود 
و سیم کشی هایی انجام می شــود تا کمترین تداخل را با بنا و کمترین 
خدشــه را به دید منظر ایجاد کند.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان گفت: ســتون های فلزی که حدودا ۹۰ 
سانتی متر است را پشت پایه ها کار می گذاریم و فقط مقداری را حفاری 
کردیم تا بتن را تزریق کنیم که به استحکام کمک کند، ستون های فلزی 
با پیچ و مهره به یک صفحه فلزی کوچک وصل و چهار رشته سیم کشی 

می شود و از لحاظ ایمنی برای ما وضعیت بهتری دارد.

استحکام بخشی در پایه پل ها در حال بررسی است
وی با بیان اینکه در کف سی و سه پل و پل خواجو به مرور زمان تغییراتی 

صورت گرفته و بتن ریزی و آســفالت ریزی کف آن هــا، اصالتی ندارد، 
تصریح کرد: در سنوات گذشته برای استحکام سی و سه پل، بتن تزریق 
شده است، در وهله اول به دنبال بتن ریزی نیستیم، اما با برداشتن کف، 
می خواهیم بدانیم الیه پایین چه وضعیتی دارد و برای استحکام بخشی 
در پایه های پل و تغییر قلوه ســنگ های مســیر پل خواجو فکر اساسی 
کنیم، االن در مرحله بررسی و مطالعه هستیم و بحث کف سازی و سونداژ 
را شهرداری ظرف یکی دو هفته آینده شروع خواهد کرد.ایزدی با اشاره 
به فرونشست زمین خاطرنشان کرد: برای پایه پل، به بحث فرونشست 
به عنوان یک چالش نگاه می کنیــم و مطالعه دقیق تــری نیاز داریم، 
ظرف ۲ ماه آینده دستگاه های GPS برای پایش رفتار بنا نصب خواهد 
شد.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان 
با اشاره به کف پل خواجو عنوان کرد: قلوه سنگ های کف خواجو مناسب 
نیستند و گردشــگری که تردد می کند راحت نیســت در همین راستا با 
مجموعه سازمان عمران شهرداری  به توافق رسیدیم تا برای کف، بازسازی 

و مرمت بهتری انجام دهیم تا تردد راحت تر شود.

قرار دادن نگهبان برای پل های تاریخی
وی در پاسخ به این سوال که قرار نیست برای پل ها نگهبان بگذارید یا حتی 
بازدید از پل ها با خرید بلیت انجام شود، گفت: با این پیشنهاد موافقم، اما 
تغییر ایجاد کردن مقداری سخت است و بحث اصلی ما این است که اگر 

این راه را ببندیم شاید عده ای معترض شوند که راه ارتباطی این طرف پل 
به آن طرف که از قدیم االیام بوده، قطع شود و باید برایش فکری کنیم.

ایزدی ادامه داد: اگر یک راه دسترسی دیگری بگذاریم، امکان اینکه دید 
پل را مخدوش بکند، وجود دارد، اما با کلیاتش مخالفتی ندارم و موافقم 
و این پیشــنهاد را به عنوان یک فرضیه در ذهن دارم که بتوانیم یک روز 
اجرایی اش بکنیم، این پــل در حال حاضر یک پل ترددی نیســت، اما 

زمینه سازی می خواهد، چون قاعدتا اعتراضاتی در پی خواهد داشت.

پدیده وندالیسم با شعارنویسی بر پیکره بنای تاریخی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه اغتشاشــات اخیر دودش به چشم صنعت گردشگری 
رفت، افزود: شعارنویسی و دیوارنویسی ها روی پل های تاریخی داریم و 
آسیب جدی برای بنا ها از نظر دید است، از طرفی هم پیامد اغتشاشات 
ناامنی و خلق تصویر اســت این تصویری که با پروپاگاندای بنگاه های 
خبرپراکنی خارجی علیه جمهوری اسالمی صورت می گیرد در همین بازه 
زمانی، ۸ هزار نفر ورودی را از دست دادیم و لطمه بزرگی به پیکره اقتصاد 
گردشگری ماست.وی افزود: مهر و آبان زمان پیک گردشگری است و این 
لطمه اقتصادی در زمان پیک گردشگری اتفاق افتاد و بهانه ای به دست 
رسانه های معاند داده  که علیه ایران خبرپراکنی کرده  و بازار ما را مخدوش 

می کنند، امید است زودتر آرامش برقرارشود.

برایپایهپل،بهبحثفرونشستبهعنوانیکچالش
نگاهمیکنیمومطالعهدقیقترینیازداریم،ظرف۲
ماهآیندهدستگاههایGPSبرایپایشرفتاربنانصب

خواهدشد

با مسئولان

شــهردار اصفهان گفت: با توجه به اینکه در آستانه 
تدوین بودجه ۱۴۰۲ هســتیم، دهه هشــتادی ها 
و نوجوانــان از طریــق تمــاس با ســامانه ۱۳۷ 
شهرداری،مدیران شهری را راهنمایی و کمک کنند.

قاسم زاده اظهار کرد: به شــدت نیازمند همفکری 
جوانان و نوجوانان هســتیم،  دهه هشــتادی ها 
و نوجوانان شــهر از طریق تماس با ســامانه ۱۳۷ 
شــهرداری در زمینه تدوین بودجــه ۱۴۰۲ مدیران 

شهری را راهنمایی و کمک کنند.
وی تصریح کــرد: در صورت همــکاری آموزش و 
پرورش اســتان، مدیریت شــهری آمادگی کامل 
دارد با حضور در مدارس و ارتبــاط چهره به چهره، 
گفت وگو و همفکــری با نوجوانان، پیشــنهادات 

آنان را در راســتای تحقق شهر زیســت پذیر برای 
تمام اقشار جامعه دریافت کند.وی ضمن تسلیت 
سالروز شــهادت حضرت معصومه )س(، اظهار 
کرد: مردم انقالبــی اصفهان با حضور در مراســم 
راهپیمایی یوم ا... ۱۳ آبان، حماسه ای بی بدیل و 
جدید خلق کردند.شهردار اصفهان با اشاره به اینکه 
طی هفته های اخیر در کشور با یک پدیده فرهنگی، 
اجتماعی و تا حدی سیاســی مواجه بودیم، گفت: 
بخش اعظمی از این پدیده کــه ماهیت فرهنگی 
و اجتماعی داشــت، به فعالیــت نهاد هایی مثل 
شهرداری مربوط می شود.قاســم زاده با اشاره به 
نیاز جوانان و نوجوانان به تفریــح، تخلیه هیجان 
و همچنین نیاز های زیست محیطی و بیولوژیکی، 

بیان کــرد: اگر در شــهر و محل زندگــی جوانان و 
نوجوانــان فضا هایی را بــرای تامین ایــن نیاز ها 
پیش بینی نکنیم، به اذعان روان شناســان یا فرد 
افسرده می شود یا به ســمت اعتراض و بزهکاری 

روی می آورد.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

رییسادارهماماییمعاونتدرماندانشگاهعلومپزشکی:مشارکت دهه هشتادی ها در تدوین بودجه 1402
10 مرکز سطح 2 ناباروری در اصفهان راه اندازی می شود

رییس اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تا ســال ۱۴۰۲ باید ۱۰ مرکز سطح ۲ ناباروری در استان اصفهان راه اندازی شود. 
زهرا جوانمردی اظهار داشت: براساس ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احداث مراکز درمانی ناباروری سطح ۲ در دستور کار دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت.
وی بیان کرد: در قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تلسیس ۱۰ مرکز سطح ۲ ناباروری به تصویب رســید که شامل بیمارستان های 
امین، شهید منتظری نجف آباد، ۹ دی خمینی شهر، محمد رسول ا...)ص(مبارکه، شهدای لنجان،  امام خمینی)ره( فالورجان، امیرالمومنین)ع( شهرضا، 
گلدیس شاهین شهر، حشمتیه نایین و شهید رجایی داران است که بر اساس  ابالغیه وزارت بهداشت باید تا سال ۱۴۰۲ راه اندازی شوند.جوانمردی گفت: 
در مراکز سطح ۲ ناباروری، متخصص زنان،  متخصص اورولوژی، کارشناس آزمایشــگاه، متخصص طب مکمل ایرانی، ماما و پرستار مستقر می شوند و 
خدمات تشخیصی اولیه، ارائه خدمات مشــاوره  ای در زمینه داخلی، عفونی، ژنتیکی، تغذیه، طب مکمل و  بررســی اولیه ناباروری  انجام می گیرد  که در 

صورت نیاز و برای دریافت خدمات درمانی تخصصی تر به سطح ۳ ناباروری ارجاع داده می شوند.
رییــس اداره مامایــی معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان افــزود: درحــال حاضــر بــه دلیــل نبــودن مراکــز ســطح 
۲  نابــاروری، افــرادی کــه  نیــاز بــه درمــان نازایــی دارنــد از همــان ابتــدا بایــد بــه مراکــز ســطح ۳ نابــاروری مراجعــه کننــد و ایــن در 
 حالی اســت که عدم توانایــی در فرزنــدآوری گاهی بــا یک مشــاوره تغذیه یا مشــاوره روان شناســی و دور شــدن از اســترس ها بــه راحتی قابل 

درمان است.

مفاد آراء

8/86 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء شــماره 1733 و 1735 و 1736 و 1737  مــورخ 1401/6/5 هيــات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی، مالکيت آقــای قدمعلــی صالحی خوزانــی به شناســنامه شــماره 155 
کدملــی 1141456941  صــادره فرزند مصطفی در  يک دانگ مشــاع از ششــدانگ 
و آقای امير حســين صالحی خوزانــی به شناســنامه شــماره 1273358491 کدملی 
1273358491 صــادره اصفهان فرزنــد مجتبی در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ و 
مالکيت آقای ســهيل صالحی خوزانی به شناســنامه شــماره 1274574919 کدملی 
1274574919 صادره اصفهان فرزند مجتبی در دو دانگ مشــاع از ششدانگ و مالکيت 
 خانم نصرت جعفريان به شناســنامه شــماره 397 کدملی 1141518236 صادره فرزند 
زين العابدين در يک دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ســاختمان   به مساحت 110/62 
متر مربع به استثناء بهای ثمنيه اعيانی، پالک شماره 349 فرعی از 4348  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

)سهم االرث نامبرده از مرحوم مجتبی صالحی خوزانی( مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/15

م الف: 1396746  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/87 شماره نامه: 140185602210005904 - 1401/08/09  تمامت یکدانگ 
مشاع از ششدانگ پالک 30 فرعی از 153 اصلی واقع در بخش 20 ثبت  اصفهان 
که به موجب سند انتقال قطعی بشماره 168438- 1383/9/3 تنظیمی دفترخانه 
اسناد رسمی 56 اصفهان به مالکیت حسین امین موســی آبادی در آمده و ذیل 
صفحه 183 دفتر جلد 14 امالک تحت شــماره ثبت 2541 ثبت و سند مالکیت 
دفترچه ای بشماره 289767 تسلیم ایشــان گردیده سپس بموجب رای شماره 
2298- 1386/11/21 هیات سوم مقدار 16954 متر مربع از مالکیت نامبرده در 
اجرای ماده 147 ق ث، مفروز و بصورت ششدانگ تحت پالک 153/60 در آمده 
و سپس مالک فوق بموجب ســند انتقال قطعی بشماره 34354- 1393/5/28 
دفترخانه 186 اصفهان تمامت 2 ســهم مشاع از 30 سهم یکدانگ مشاع از 180 
سهم ششــدانگ خود را انتقال قطعی نموده ســپس نامبرده با تسلیم یک برگ 
استشهاد شهود بشماره شناســه یکتا 140102155355000759 و رمز تصدیق 
 182665 مــورخ 1401/7/11 تنظیمــی دفترخانه 177 بهارســتان اصفهان، 
اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم بعلت جابجایی مفقود گردیده  و تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت.   لــذا مراتب  به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
 نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمــن ارائه اصــل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه این اداره تســلیم 
و رســید اخذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیت به 
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهی اســت اگر ظــرف مــدت مقرر 
اعتراضی نرســید یا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1405383 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/88 شــماره نامه: 140185602033002719- 1401/08/02 نظر به اینکه  
سند مالکیت 15 سهم مشاع از 14840 سهم ششــدانگ قنوات سه گانه معروف 
باال عبارتند از نو، کنف بزرگ، کنف کوچک بشــماره پــالک 19- اصلی ردیف 
163 واقع در طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت یک صفحه 504 دفتر 
یک - مجاری امالک بنام خورشــید بیگم امیری زاده طاری فرزند سید حسین 
صادر و تسلیم گردیده است که بموجب دادنامه حصر وراثت 341/89 ش 2 مورخ 
1389/04/20 قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حصر وراثت نطنز خورشید 
نامبرده فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از سید عزیز اله امیری زاده طارمی فرزند 
و الغیر در ادامه بموجب دادنامه حصر وراثت 88/224 مورخ 1388/07/09 قاضی 
شورای حل اختالف شعبه دوم حصر وراثت نطنز عزیزاله امیری زاده طاری فوت 
ورثه حین الفوتش عبارتند از ماه بیگم امیری طاری  )همسر(، طیبه، سید محمد 
و  منیره شهرت همگی امیری زاده طاری و ســلطان امیری زاده و پروانه امیری 
و الغیر ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 140009390004668572 مورخ 
1400/04/29 شعبه دوم حصر وراثت شورای حل اختالف نطنز ماه بیگم امیری 
طاری فوت ورثه حیــن الفوتش عبارتند از پروانه امیری و ســید محمد و طیبه و 
منیره و سلطان شــهرت همگی امیری زاده طاری فرزندان و الغیر سپس احدی 
از ورثه  سید عزیزاله نامبرده بنام سید محمد امیری زاده طاری طی درخواستی به 
شماره وارده 140021702033005990 مورخ 1400/10/04 منظم به دو برگ 
استشهادیه شهود منظم به دو برگ استشهادیه شهود المثنی که امضاء شهود آن 
به شماره شناسه یکتا 140102157140000537 و 140002157140000522 
و رمــز تصدیق 329201 و 754295 شــماره 11664 مــورخ 1401/06/09 و 
10733 مورخ 1400/10/05 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 13 نطنز رسیده 
است اعالم نموده که سند مالکیت فوق الذکر در اثر اسباب کشی مفقود گردیده و 
خواستار صدور سند مالکیت سهم االرث خود را نموده و اظهار داشته سند مالکیت 
صدراالشاره مفقود گردیده و خواستار صدور ســند مالکیت المثنی فوق الذکر را 

دارم و همه ورثه )منیره، سلطان، سید محمد( به غیر از دو نفر از ورثه به نام های 
 طیبه و پروانه جهت شــهادت و اقدام بــرای صدور المثنــی در دفترخانه حاضر 
نمی شــوند، که طــی اخطاریــه شــماره 140185602033001867 مورخ 
1401/05/30 به نامبــرده گان اخطار گردیــده که پس از پایــان یافتن مدت 
اعالم شــده در اخطاریه مرقوم مراتب به اســتناد تبصره یــک اصال حی ذیل 
ماده 120 آییــن نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می شــوند تــا چنانچه 
کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشــد  از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائــه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و 
رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت بــه ارائه کننده 
ســند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا 
در صورت اعتراض اصل ســند مالکیــت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1404989 

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

اعالم مفقودی 
کلیه مــدارک ) برگ ســبز، برگ کمپانی، اوراق ســند(  
خودروی ســواری پراید صبــا جی.تی ایکــس  مدل 
 1378 به رنگ ســبز یشــمی متالیک به شماره پالک

 ایــران 53-854  م 41 و شــماره موتــور 00121666 و 
شــماره شاســی S1412278599592 و شناسه ملی 
خودرو IRPC781V102599592 به نام خانم شهین 
بیننده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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گاز مونوکسیدکربن در اصفهان جان 2 تن را گرفت
2 نفر در شبانه روز منتهی به روز شنبه در استان اصفهان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن جان باختند و 16 نفر نیز 
مسموم شدند.بر اساس اعالم  روابط عمومی اورژانس اصفهان، مسمومیت مونوکسیدکربن به دلیل اشکال در 
بخاری در شهر زرین شهر  از توابع شهرستان لنجان مرگ یک مرد 24 ساله و زن 60 ساله را در پی داشت.همچنین 
در حادثه ای دیگر مسمومیت CO به سبب استفاده از زغال چوب برای گرم کردن اتاق در منطقه صنعتی دولت آباد 
سبب مسمومیت یک مرد 56 ساله شد که این فرد پس از اعزام اورژانس به بیمارستان غرضی اصفهان انتقال یافت.

استفاده از پیک نیک برای گرم کردن اتاق نیز در اصفهان مسومیت سه نفر را به دنبال داشت.همچنین استفاده از 
بخاری بدون دودکش و نقص  در دودکش بخاری در شهرستان های فالورجان و تیران و کرون، مسمومیت هشت 
نفر را در پی داشت.اشکال در تخلیه دود آبگرمکن در اصفهان نیز سبب گازگرفتگی چهار نفر شد.از عالئم مسمومیت 
با گاز مونوکسیدکربن می توان به سفتی عضالت، سردرد، ســرگیجه، تهوع و استفراغ و درد شکم، افزایش تعداد 

تنفس، کاهش فشار خون و گاه تنگی مردمک ها اشاره کرد.
 

کاهش 35 درصدی بارش های پاییزی در کشور
بررسی اطالعات پهنه بارش ها نشان می دهد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بارش های پاییزی کشور در مقایسه 
با دوره بلندمدت 35.2 درصد کاهش یافته است.مطابق اطالعات پهنه بارش ها مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکسالی سازمان هواشناسی از ابتدای ســال آبی جاری تا تاریخ 11 آبان ماه میزان بارش ها در مقایسه با دوره 
بلندمدت 35.2 درصد کاهش یافته است. از ابتدای سال آبی جاری تا 4 آبان ماه میزان کاهش بارش ها 54.1 درصد 
بود.تا هفته گذشته در یک سوم استان های کشور بارندگی ثبت نشده بود که در هفته دوم آبان وضعیت بارش ها 
بهبود یافته است. بر این اساس میزان کاهش بارش در استان تهران 84.۹ درصد، در سیستان و بلوچستان ۹4.3 
درصد، خراسان جنوبی ۹6.۹ درصد، کرمانشــاه ۹4.2 درصد، کرمان ۹3.6 درصد، همدان ۹5 درصد، ایالم 88.6 
درصد و قم 8۹.1 درصد کاهش یافته است.این در حالی است که میزان بارش ها در استان اصفهان با افزایش 7۹.5 
درصدی به ۹.3 میلی متر و در استان بوشهر نیز بارش هابا 6۹.8 درصد به 6.۹ میلی متر رسیده است.در چهارمحال 
و بختیاری نیز رشد بارش ها 138.3 درصد رشد و خراسان شــمالی 6۹.4 در مقایسه با بلندمدت افزایش یافته 
است. در خوزستان رشد بارش ها 111.4 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 135.4 درصد و گلستان 20.1 درصد بوده است.

 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی:

آنفلوآنزا در اصفهان در سراشیبی نزول است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از آغاز روند نزولی آمار آنفلوآنزا در استان خبرداد و گفت: از اواسط 
مهرماه با موج اول آنفلوآنزا مواجه شدیم که امروز کاهش تدریجی آن را شاهد هستیم.مرتضی حیدری با بیان اینکه 
انتظار موج دوم آنفلوآنزا در اواخر دی ماه تا بهمن ماه می رود، اظهار داشت: بیمارانی که عالئم حاد عفونت تنفسی را 
داشتند مبتال به آنفلوآنزا شدند.وی به مدیران مدارس توصیه کرد کودکانی که عالئم ابتال به آنفلوآنزا دارند را به والدین 
اعالم و خواستار انتقال کودک به پزشک شوند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: درصورت لزوم 
کودکان مبتال به آنفلوآنزا به جای مراجعه به مراکز درمانی به پزشک متخصص اطفال در مطب ها رجوع کنند.وی 
افزود: واکسیناسیون برای افرادی که دارای بیماری زمینه ای همچون سرطان و دیابت کنترل نشده و دچار نقص 
ایمنی هستند، یک ضرورت است.حیدری، مصرف آنتی بیوتیک را برای مبتالیان که دچار عوارض آنفلوآنزا از جمله 

عفونت داخلی و عفونت گوش میانی هستند ، توصیه کرد در غیر این صورت نیاز به مصرف آنتی بیوتیک نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پاسخ به این سوال که نیروگاه های استان امسال مازوت سوزانده اند یا خیر، پاسخ داد؛

تا االن نه!

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
15 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که سازمان محیط 
زیســت کشــور باید به اداره کل محیط زیست اســتان اصفهان برای 
نوسازی، بهســازی، تقویت و توســعه ایســتگاه های پایش هوای 
اختصاص دهد.منصور شیشــه فروش با اشــاره به اینکه کالن شهر 
اصفهان در هفت ماه نخست امسال ۹5 روز هوای آلوده داشت، گفت: 
با توجه به اینکه مطالعات منشــأ یابی و ســهم بندی آلودگی هوای 
اصفهان توسط دانشــگاه ها انجام شده، وقت آن اســت که سازمان 
حفاظت محیط زیســت کشــور برای اجرای مفاد قانون هوای پاک 
اعتبارات و بســته های حمایتی به اســتان اصفهان بدهد.وی با بیان 
اینکه آلودگی هوای اصفهان در پاییز و زمستان به علت ماندگاری توده 
هوا و تجمیع آالینده های ناشی از خودرو ها و صنایع تشدید می شود، 
افزود: خشــکی رودخانه زاینده رود و تاالب بیــن المللی گاوخونی و 

شکل گیری و فعالیت کانون های نقطه ای گردوغبار در بهار و تابستان 
نفس این شهر را به شماره انداخته است.

گاز نیروگاه های اصفهان به طور مستمر تامین شود

مدیرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان با بیــان اینکه برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی این کالنشهر در راستای مفاد قانون 
هوای پاک، به بودجه نیاز اســت، تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص 
اصفهان که درگیر کم آبی بوده و در احاطه کانون های گرد و غبار است، 
وزارت نفت، شرکت ملی گاز و وزارت نیرو برنامه ریزی کنند که به طور 
مســتمر گاز نیروگاه های اطراف اصفهان تامین شود.شیشه فروش 
خاطرنشان کرد: 2 نیروگاه شهید منتظری و نیروگاه اسالم آباد در شهر 
اصفهان است و در صورت استفاده از ســوخت دوم 3.5 میلیون نفر 
تحت تاثیر قرار می گیرند و از این رو وزارتخانه های نیرو و نفت باید به 

صورت ویژه تامین گاز پایدار برای این نیروگاه ها تدبیر کنند.

وزارت نفت باید از سوخت مازوت گوگردزدایی کند
وی با تاکیــد بر اینکــه وزارت نفت موظف اســت که ســوخت مایع 
مازوت را ســولفورزدایی و گوگرد زدایی کند، اضافه کــرد: نیروگاه ها 
و شــرکت توانیر باید ســامانه های فیلتراســیون خروجی ها را نصب 
کنند تا هوای شهر با آلودگی روبه رو نشــود.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان ابراز داشــت: همچنین شرکت پاالیش نفت باید 
گازوییل یورو پنج را در تمامی جایگاه های ســوخت توزیع و سازمان 
شهرداری های کشــور برای توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر 
اصفهان کمک کند.شیشــه فروش با اشــاره به اینکه ســامانه های 
سنجش آلودگی هوا در شــهر اصفهان مدتی اســت فرسوده شده و 
نیاز به نوســازی دارد، تصریح کرد: 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
که سازمان محیط زیست کشور باید به اداره کل محیط زیست استان 
برای نوسازی، بهسازی، تقویت و توســعه ایستگاه های پایش هوای 
اختصاص دهد.وی ابراز داشــت: برای اجرای قانــون هوای پاک در 
اصفهان الزم است که حمایت های ملی صورت گیرد و سازمان محیط 
زیســت کشــور به اســتان بودجه بدهد و این اداره کل باید اعتباراتی 
 برای تقویت گشت و نظارت بر اجرای قانون هوای پاک در دستگاه ها

 داشته باشند.

نیروگاه های اصفهان امسال مازوت نسوزانده اند
شیشه فروش گفت: از معاونت محیط  زیست انسانی سازمان محیط  
زیست کشور درخواســت داریم که درخصوص جلوگیری از استفاده 
ســوخت مازوت در نیروگاه های اصفهان، تخصیــص اعتبارات برای 
نوسازی سامانه های ســنجش هوا و نیز بودجه مورد نیاز برای اجرای 
قانون هوای پاک در این اســتان توجه ویژه داشته باشند.وی با بیان 
اینکه امســال تاکنون پلمب مشعل های مازوت ســوز نیروگاه های 
اصفهان باز نشــده اســت، تصریح کرد: با وجود این تاکید می کنیم 
به دلیل شــرایط خاص اســتان اصفهان کــه در احاطــه کانون های 
گردوغبار و کم آبی و درگیــر آلودگی هواســت، وزارتخانه های نفت و 
 نیرو تدبیر کنند که ســوخت مازوت امســال در نیروگاه های اصفهان

مصرف نشود.
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