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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

افزایش 50 درصدی روزهای ناسالم در اصفهان نسبت به سال گذشته؛
 

دریغ از یک روز  پاک!

مدیرکل انتقال خون استان:

10 اصفهانی خون نادر 
دارند

پلمب 4 واحد خرید 
و فروش ضایعات در 

اصفهان

 طی کردن هفت خوان رستم برای 
 مصاحبه با برخی مدیران چهارمحال

 و بختیاری؛

 مدیران فراری
 از خبرنگار!

رییس سازمان صمت اصفهان:

باید از فضای نمایشگاه 
بین المللی عمان 

استفاده کنیم

 تقابل ذوب  آهن- پرسپولیس در رقابت های جام حذفی؛

دوئل حساس مرحله یک هشتم نهایی 

گردهمایی ستایشگران و شاعران آیینی اصفهان
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20 هزار حلقه چاه غیر مجاز در اصفهان 
وجود دارد

 23 شهرستان استان اصفهان در 
وضعیت آبی کرونا

سیاهی بی آبی مال من 
تناقضات آبی مال تو!

زاینده رود زیر تیغ انتقال آب بن-بروجن؛

اهتمام شورا به استفاده از 
نسل های جدید وسایل 

حمل و نقل عمومی؛

اصفهان در انتظار 
اتوبوس های 

برقی
7

که بــه نمایــش گذاشــته اند، از  ذوبی ها در بیشــتر بازی هایی 
و به خوبی نیز توپ را در زمین به دوندگی خوبی برخوردار بوده 

ش  در می آورند و با ارائه فوتبالی گرد
هجومی، موقعیت های 
گلزنــی متعددی 
را هــم خلق 

می کنند.

5

یک بــام و دو هوای مســئوالن دربــاره زاینــده رود 
وتخصیص۹۹0میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح انتقال 
آب بن-بروجــن از این رودخانه تایک ســال آینده، کالف 

سردرگم این حوضه پرتنش راپیچیده تر می کند.

حفظ آب حفظ زندگی است

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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 نگرانی های وزیر خارجه مالزی
 درخصوص سفر نخست وزیرکامبوج به میانمار 

وزیر خارجه مالزی گفت که برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا درخصوص سفر رهبر کامبوج به میانمار 
تردیدها و دغدغه هایی داشــتند؛ دغدغه هایی که می تواند به عنوان به رسمیت شناخته شدن حکومت 
نظامیان میانمار تلقی شود. »هون سن«، نخست وزیر کامبوج و رییس جدید »سازمان مجمع کشورهای 
جنوب شرق آسیا« )آسه آن( با ژنرال مین آنگ هالینگ، رهبر حاکمیت نظامی میانمار که دولت منتخب 
آنگ سان سوچی را سرنگون و میانمار را وارد درگیری »خشونت آمیز و فاجعه اقتصادی« کرد، دیدار کرد. 
سیف الدین عبدا...، وزیر امور خارجه مالزی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد که نظرات 
متفاوتی در داخل این مجمع )آسه آن( درخصوص سفر »هون ســن« وجود دارد و برخی از ۱۰ عضو آن 
نگران هستند که این سفر می تواند به عنوان به رسمیت شــناخته شدن »کودتاچیان« تلقی شود. وی 
افزود: افرادی هستند که فکر می کنند او )هون سون( نباید این دیدار را انجام می داد زیرا سفرش به عنوان 
به رسمیت شناختن ارتش میانمار تعبیر شده اســت. مالزی بر این باور است که »هون سن« به عنوان 
رییس دولت کامبوج حق دارد که از میانمار بازدید کند. با این حال، ما همچنین احساس می کنیم که چون 
او پیش تر ریاست آسه آن را برعهده گرفته است، احتماال می توانسته با دیگر رهبران آسه آن مشورت کند. 

هشدار آمریکا به روسیه: 

پرونده اوکراین را به شورای امنیت می بریم
ایسنا نوشت: دو مقام آمریکایی گفتند که اگر روسیه بخواهد بحران اوکراین را تشدید کند، ایاالت 
متحده به شورای امنیت مراجعه خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از این مقامات که 
خواست نامش فاش نشــود در مصاحبه با خبرنگاران گفت: اگر روسیه اقدامی انجام دهد، ما در 
جست وجوی پاسخ مناسب در شورای امنیت و نیز دفاع از اصول منشور سازمان ملل تردید نخواهیم 
کرد. وی افزود: همه گزینه ها برای پاسخ شورای امنیت روی میز است و ما در حال مذاکره با سایر 
اعضای شورای امنیت و شرکای خود هستیم. یکی دیگر از مقامات آمریکایی هم در همین مصاحبه 
گفت: اگر روسیه تنش ها را تشدید کند و اصول و تعهداتی را که همه کشورها در منشور سازمان ملل 
برعهده گرفته اند، هدف قرار دهد مشخصا فرصتی برای بحث در سازمان ملل وجود خواهد داشت. 
وی افزود: شــورای امنیت ســازمان ملل مکانی خواهد بود که اگر روس ها گزینه تشدید تنش را 
انتخاب کنند، می توانید شاهد گفت وگوی علنی بین ایاالت متحده و روسیه باشید، این بسیار واضح 
است. اما ما رویکرد دیپلماتیک را برای حل بحران بین غرب و روسیه بر سر اوکراین ترجیح می دهیم 

و فکر می کنم متحدان مان هم یک صدا در این مورد صحبت کردند. 

سفارت روسیه در ایاالت متحده:

 با جنگ مخالفیم
سفارت روسیه در ایاالت متحده موضع اخیر کاخ سفید درباره تدارکات ادعایی مسکو برای اجرای 
حمله ای علیه اوکراین را فشــار اطالعاتی  توصیف کــرد. به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، هیئت 
دیپلماتیک روســیه در بیانیه ای که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد، تاکید کرده است: چنین 
بیانیه هایی تاییدکننده فشار اطالعاتی بی وقفه بر کشور ما هستند. عالوه بر این، سناریویی تکراری در 
جریان است؛ القای یک حس و سپس تکرار مداوم آن به دست رسانه ها، آن را به اخبار اصلی تبدیل 
می کند.  سفارت روسیه تاکید کرد: به نوبه خود، مایلیم همکاران خود را از چنین ماجراجویی هایی 
برحذر داریم. بار دیگر اعالم می کنیم که اتهام زنی های مســتمر علیه ما در آمریکا )چه در ســطح 
رسمی و چه در سطح رسانه ای( بی اساس هستند و هیچ پشــتوانه ای ندارند. سفارت روسیه در 
ایاالت متحده همچنین از واشنگتن خواست تا برای تضمین های امنیتی و حل و فصل مشکالت 

بین المللی از طریق گفت وگو، کاری اساسی در پیش بگیرد.  

از »وین« چه خبر؟

شروع  فاز مشورتی
پس از دو هفته رایزنی و مذاکرات فشرده و جدی، رؤسای هیئت های 
مذاکره کننده ایــران و ۱+۴ تفاهم کردند تا برای برخی مشــورت ها به 

پایتخت های شان بروند و بعد از چند روز مجدد به وین بازگردند.
بر اساس تفاهم انجام شده میان رؤســای هیئت ها، مذاکره کنندگان 
ارشد جمهوری اسالمی ایران و سه کشور اروپایی برای انجام امور مربوط 
به سمت های سیاسی خود و برخی مشورت ها، موقتا به مدت دو روز 
به پایتخت ها باز خواهند گشــت. با این وجود، مذاکرات کارشناســی 

همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
شایان ذکر است که بازگشت مذاکره کنندگان ارشد به معنی توقف دور 

هشتم مذاکرات نیست.
روز جمعه نیز مذاکرات بــه روال معمول با دیدار رؤســای هیئت های 
مذاکره کننده ایران و ســه کشــور اروپایی و بــا حضور انریکــه مورا، 

هماهنگ کننده گفت وگوها در وین برگزار شد.
پیش از این دیدار نیز علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان و انریکه 

مورا هماهنگ کننده گفت وگوهای وین به طور دو جانبه برگزار شد.
»راستی آزمایی« و »تمهیدات اجرایی« برای رفع تحریم ها دو موضوعی 
بوده که طی روزهای اخیر در اولویت و در دستور کار مذاکره کنندگان در 

وین قرار داشت.
به نظر می آید، طی دو هفته اخیر کــه مذاکرات بدون توقف و با جدیت 
بیشتری دنبال شــده، روند رو به جلو اما کند است. طرف های مختلف 
معتقدند اختالفــات در هر چهار حــوزه رفع تحریم، راســتی آزمایی، 
تضمین ها و موضوعات هسته ای کاهش یافته، هرچند هنوز موضوعات 

مهمی برای حل و فصل باقی مانده است.
دیپلمات های نزدیک به هیئت مذاکره کننــده ایران در رابطه با آخرین 
تحوالت به ویژه رویکرد ایران به لغو تحریم ها اعالم کردند که تحریم های 
ناقض توافق ســال ۲۰۱۵ که مانع عادی ســازی روابط تجاری ایران با 
دنیاست و نیز بخشی از ساز و کار فشار حداکثری است که از زمان دونالد 
ترامپ شکل گرفته است، جدای از اینکه به چه اسمی تحریم ها اعمال 
شده، باید رفع شــوند و این موضع قطعی ایران در مذاکرات به ویژه در 
دولت ابراهیم رییسی است که از سوی تیم مذاکراتی وی در وین دنبال 

می شود.
تحریم هایی که از ســال ۲۰۱۸ به طور گســترده و یک جانبه از ســوی 
آمریکا علیه ایران اعمال شده است و بعضا تحریم های برجامی تحت 
عنوان های دیگری از جمله مبارزه با تروریسم و مسائل حقوق بشری 
قرار گرفته، مانع از اجرای موثر برجام است از این رو ایران تاکید دارد رفع 
تحریم های برجامی طبق توافق ۲۰۱۵ نباید تحت الشعاع تحریم های 

یک جانبه آمریکا بعد از  سال ۲۰۱۸ تحت هر عنوانی مطرح شود. در عین 
حال آمریکا و کشورهای اروپایی سعی دارند ایران را به هر شکل ممکن 
در اتاق مذاکرات و نیز در فضای رسانه ای و سیاسی برای عقب نشینی 

از این موضع خود وادار سازند؛ تالشی که تا کنون بی فایده بوده است.
مقامات اروپایی عالوه بر فشار پشــت درهای بسته مذاکرات به ایران، 
در پشت تریبون های سیاسی و رسمی نیز دست از رجزخوانی و تهدید 

ایران برنمی دارند.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانســه بــرای چندمین بار در یکی 
دو هفته گذشته تالش کرده اســت تا ایران را مقصر به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات وین معرفی کند. اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه در حالی روز 
جمعه مطرح شد که پیش از آن، جوزف بورل رییس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در کنفرانســی خبری پس از نشست غیررسمی شورای 
روابط خارجه در فرانســه گفت که احتمال حصول توافق بر سر برنامه 

جامع اقدام مشترک با ایران وجود دارد.
وی اظهار کرد: جو حال حاضر مذاکرات از زمان پیش از کریسمس بهتر 
است. قبل از کریسمس من بدبین بودم، اما امروز به نظرم حصول توافق 
امکان  پذیر است. ما باید به کارمان ســرعت ببخشیم چراکه اگر ایران 

قدرت هسته ای شود چیزی برای مذاکره باقی نمی ماند، اساسا توافق 
می خواهد جلوی همین کار را بگیرد.

بورل هم چنین خاطرنشــان کــرد: توافق تا زمانی کــه رییس جمهور 
ترامپ تصمیم به خروج از آن گرفت خــوب کار می کرد. پس از آمریکا 

می خواهیم که به توافق بازگردد و ایران آن را اجرا کند.
میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
و رییس هیئت مذاکره کننده روســیه در مذاکرات روز جمعه نسبت به 
فعال تر شدن برخی از مخالفان برجام همراه با پیشروی مذاکرات وین 

هشدار داد.
اولیانوف در توئیتی نوشــت: با پیشــرفت در مذاکرات وین، مخالفان 
برجام در فضای عمومی فعال تر شده و بیشــتر فتنه آمیزی می کنند؛ 
این ناراحت کننده و تاســف آور است. اکثریت کشــورها از جمله گروه 
پنج )۱+۴( هدف شــان احیای توافق هســته ای و برداشــته شــدن 
تحریم هاســت. به نظر می آید، رویکرد نه چندان ســازنده سه کشور 
اروپایی در مذاکرات مثل ریگی در کفش، پای مذاکرات برای اینکه هر 
چه سریع تر به نتیجه رســید را لنگ کرده  تا جایی که صدای یک عضو 

برجام یعنی روسیه هم درآمده است.

ســخنگوی »ســرویس مخفی« آمریــکا )آژانس 
اطالعاتی مخصوص حفاظت از رؤســای جمهوری 
آمریکا و خانــواده هایشــان( اعالم کــرده که این 
ســرویس اطالعاتــی و حفاظتی، تهدیــدات اخیر 
ایران علیه ترامپ را جدی گرفته اســت.این نکته را 
»جاستین ویالن«، سخنگوی »سرویس مخفی« 
آمریکا در مصاحبه با هفته نامه آمریکایی نیوزویک 
مورد تاکید قرار داده است.سخنگوی سرویس مخفی 
آمریکا این اظهارات را در واکنش به پیام های تهدید 
آمیز اخیر علیــه ترامپ همزمان با دومین ســالگرد 
ترور شهید سپهبد قاسم ســلیمانی به دست آمریکا 
و به فرمان ترامپ، گفته اســت.نیوزویک در این باره 

نوشت: دو سال پس از قتل )ترور( ارشدترین مقام 
نظامی ایران به دستور ترامپ، سرویس مخفی ایاالت 
متحده همچنــان به ردیابی و نظــارت بر تهدیدهای 
انتقام جویانه علیه دونالــد ترامپ، رییس جمهوری 
سابق، ادامه می دهد.جاســتین ویالن، سخنگوی 
ســرویس مخفی آمریکا در این رابطه به نیوزویک 
گفت: »سرویس مخفی ایاالت متحده همه تهدیدات 
علیه افراد تحت حفاظت خود را جدی می گیرد.«  اما 
طبق پروتکل، او به جزییات فرآیندهای اجرا شــده 
برای بررســی تهدیدات احتمالی نمی پردازد.ویالن 
افزود: به منظــور حفظ امنیت عملیات، ســرویس 
مخفی درباره ابزارهــا و روش های مورد اســتفاده 

برای انجام عملیات حفاظتی یا موضوعات اطالعات 
حفاظتی صحبت نمی کند.بر اساس گزارش نیوزویک؛ 
از زمان حمله هوایی 3 ژانویه ۲۰۲۰ که منجر به شهادت 
سپهبد قاسم ســلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران 
به همراه معاون فرمانده»حشــد الشعبی« عراق و 
همراهان شان شد، درخواست های آشکار برای انتقام 
از رییس جمهوری سابق آمریکا و مقامات ارشد او به 

طور پیوسته مطرح شده است.

 واکنش سرویس مخفی آمریکا به تهدیدات ایران
 علیه »ترامپ«

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اســالمی گفت: تاکید هیئت رییسه و رییس مجلس شورای اسالمی آن است که برای استیضاح وزرا زود است 
و باید به آنان فرصت دهیم تا برنامه های خود را اجرا کنند. حجت االسالم سید جواد حسینی کیا در واکنش به مطرح شدن زمزمه استیضاح برخی از وزرا،تاکید 
کرد: مردم گله مندی های زیادی به ویژه درباره وضعیت اقتصادی کشور دارند و مطالبه به حق شان آن است که مسئوالن مشکالت اقتصادی و گرانی ها را برطرف 
کنند. وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی، صدای ملت هستند و از آنجایی که می بینند برخی از وزرا از ابتدای کار خود هیچ عملکرد مثبتی نداشتند 
و منجر به نارضایتی مردم شدند، سراغ طرح سوال و در صورت نیاز اســتیضاح این وزرا می روند. عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: گرانی های افسارگسیخته، عدم ساماندهی بازار بورس، دریافت ســودهای کالن بانکی از مردم، کاهش ارزش پول ملی و نبود برنامه برای 
کنترل نقدینگی از جمله عواملی است که باعث شده برخی از نمایندگان به دنبال استیضاح برخی از وزرای اقتصادی باشند. حسینی کیا اظهار داشت: البته تاکید 
هیئت رییسه و رییس مجلس شورای اسالمی آن است که برای استیضاح وزرا زود است و باید به آنان فرصت دهیم تا برنامه های خود را عملیاتی و ایراداتی را که 
به عملکردشان وارد شده است، مرتفع کنند و در صورتی که تغییر مثبتی در عملکردشان مشاهده نشد، نمایندگان می توانند سراغ استیضاح وزرای ناکارآمد بروند.

واکنش یک نماینده به مطرح شدن زمزمه استیضاح برخی وزرا
توصیه »فالحت پیشه« درخصوص 

توافق راهبردی ایران و روسیه: 

بعداز احیای برجام امضا شود  

خبر روز

وز عکس ر

عکس یادگاری 
احمدی نژاد با تیم 

حفاظت ترکیه ای خود
احمدی نژاد با تیــم حفاظت ترکیه 
عکس یــادگاری گرفــت.  رییس 
جمهــور دولت نهم و دهــم که برای 
دریافــت یک دکتــرای افتخاری از 
دانشــگاه بیکنــت اســتانبول بــه 
اســتانبول ســفر کرده بــود، با تیم 
حفاظت خود در این کشــور عکس 

یادگاری گرفت.

هشدار به مسئوالن ارشد نظام:

وضعیت خطرناکی که اکنون متوجه انتصابات است، کشور را 
به پرتگاه نزدیک می کند

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: در روزهای اخیر، چند انتصاب مهم در مسئولیت های کامال نیازمند 
تخصص، سروصدای اعتراضی زیادی را موجب شده اســت. صادرکنندگان احکام این انتصابات 
نیز یاد گرفته اند بنویسند »نظر به تجربه و تعهد شما« به فالن مسئولیت منصوب می شوید ولی به 
هیچ کس و هیچ دستگاهی پاسخ نمی دهند که این تجربه و تعهد را از کجا و چگونه کشف کرده اند. 
کسی که حتی یک ساعت در امور صنعتی سابقه کار ندارد، چگونه در مهم ترین موسسات صنعتی 
تجربه آموخته است؟  کسانی که در مســئولیت های قبلی نشــان داده اند که نظر مردم و منافع و 
مصالح مردم برای شان مهم نیست و سفارشــی عمل کردن را، که راه تجربه شده ای برای حفاظت 
 از مقام و منصب و منفعت شخصی است، برگزیده اند چگونه می توانند »متعهد« باشند؟ کشور ما 
 اکنون فاقد یک نظــام نظارتی بر انتصابات اســت. اگر در مواردی دســتگاه هایی بــرای نظارت

 وجود دارند، به وظایف خود عمل نمی کنند و یا برای عمل کردن به وظایف خود با موانع فرمایشی 
مواجه هســتند. وضعیت خطرناکی که اکنون متوجه انتصابات است، کشــور را به پرتگاه نزدیک 
می کند. مسئوالن ارشد نظام به این اخطار توجه کنند و برای پایان دادن به این وضعیت خطرناک 

چاره ای بیندیشند.

روزنامه اطالعات: 

»بایدن« به توافق با ایران در مذاکرات برجام نیاز دارد
روزنامه اطالعات نوشت: اگر اختالف های مسکوـ  واشنگتن تشدید شود، سایه اش بر گفت وگوهای 
وین درباره »برجام« خواهد افتاد و رســیدن به توافق پایدار را مشکل تر خواهد کرد. از سوی دیگر، 
بایدن در داخل آمریکا با مشکالت عدیده ای مواجه است و آمار مقبولیت او نه تنها افزایش نیافته 
که رو به افول است. اکنون هم با روسیه و هم با چین دچار اختالف های سیاسی شدید شده که تا 
حد مانورهای قدرت نظامی از سوی چین و روســیه همچنین »ناتو« ظهور و بروز یافته است. اگر 
این شرایط تا آینده ای نزدیک تعدیل نشود و یا تشدید شود، رقبای بایدن از »حزب جمهوری خواه« 
تالش خواهند کرد تا ضمن نشــان دادن ضعف های مدیریتی »بایدن« بار دیگر فضای سیاسیـ  
رقابتی برای کسب پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا را در اختیار بگیرند. به همین 
لحاظ برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که »بایدن« اکنون و در این شرایط به دستیابی به 
توافقی در وین، نیازمند است تا آن را به عنوان موفقیت مدیریتی و سیاسی دولت خود نمایش دهد. 
بسیاری در انتظارند تا اوایل ماه آینده میالدی )فوریه( یا تا پایان آن، نتیجه نهایی نشست برجام در 
وین با موفقیت اعالن شود. به همین لحاظ است که »وزیر خارجه« آمریکا »آنتونی بلینکن« مدام 

جمله زمان تنگ است و باید به زودی اعالن نتیجه شود را تکرار می کند.

نگرانی کیهان از به هم خوردن روابط تهران با پکن و مسکو
کیهان نوشت: همزمان با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین و اجرایی شدن توافق ۲۵ ساله با 
چین به عنوان دستاورد بسیار مهم و ارزشمند این سفر، یکی از معاونان وزارت خارجه دولت روحانی 
در گفت وگو با روزنامه اعتماد اظهاراتی بر زبان آورده که هدفی جز خدشــه بر روابط ایران و چین و 
همچنین عصبانیت از احتمال گشایش های اقتصادی برای کشورمان از رهگذر توسعه روابط با این 
کشور متصور نیست. وی در بخش هایی از این گفت وگو مدعی شده است: » این تصور که ما بخواهیم 
در دوران تحریم جهش قابل توجهی در مناسبات تجاری مان با چین داشته  باشیم، خنده دار است. 
چین برای ما ایثار نمی کند. چین به دنبال این نیست که با ما سند همکاری ۲۵ ساله امضا کند، اما 
با عربستان یا قطر یا پاکستان یا کشــورهای دیگر امضا نکند. تصور می کنم که سند ۲۵ ساله چین 
بیش از ظرف خودش صدا داشت و ما در عرصه عمل معادل آن سر و صدا را احساس نمی کنیم.« 

کافه سیاست

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و  سیاست 
خارجی گفت: ســفر رییس جمهور به روســیه 
برای زنده کردن یکســری مناسبات با روس ها 
قابل دفاع است. حشــمت ا... فالحت پیشه در 
خصوص سفر رییس جمهور به روسیه در هفته 
جاری  اظهار کرد: اعتقادم بر این است در دنیای 
امروز کشــورها منع راهبردی برای روابط شان 
ندارند؛ یعنی بــه عبارتی دنیای امــروز دنیایی 
است که کشورها بر اساس منافع ملی شان با هم 
ارتباط بر قرار می کنند و هیچ منع و حصری برای 
ارتباط  هایشــان تعریف نمی کنند.  این نماینده 
پیشین مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
سفر آقای رییسی به روسیه، سفر قابل دفاعی 
است، خاطر نشان کرد: آقای رییسی می تواند به 
عنوان رییس جمهور، یکسری مناسبات سازنده 
را با روس ها شــکل دهد کــه مهم ترین  آن ها 
»توافق راهبردی بین ایران و روسیه« است. وی 
تاکید کرد: »توافق راهبردی ایران و روسیه« قابل 
دفاع است؛ اما  به شرطی که در شرایط اضطرار 
این توافق صورت نگیــرد؛ چرا که ایران به خاطر 
موضوع برجام با تحریم هــای ظالمانه روبه رو 
است و نباید این  توافق را در شرایط تحریم نهایی 
کرد و موافقت برای این سند باید هنگامی نهایی 
شــود که برجام احیا شده باشــد. این نماینده 
پیشین مجلس شورای اسالمی یادآور شد: به 
هنگام امضای »ســند راهبردی ایران و چین« 
هم مطرح کردم که آمدن این ســند به مجلس 
بهتر است بعد از احیای برجام باشد و کشور نباید 
در شرایط اضطراری زیر بار یکسری از توافقات 
راهبردی برود. فالحت پیشــه با اشــاره به این 
که در دنیای امروز کشــورها منافع ملی شــان 
را به یکســری مــوارد راهبردی گــره نمی زنند، 
اظهار داشــت: کشــورهایی که روابط راهبردی 
دارند هیچ گونه موانعی بــرای این روابط ایجاد 
نمی کنند، ایران هم نباید مناســبات خودش را 
محدود به شرق کند. البته از سوی دیگر هم  نباید 
کامال وابسته به غرب باشد، بلکه باید بر اساس 
منافع با شرق و غرب  و کشورهای در حال توسعه 
به ویژه با همسایگان مناســبات خاص خود را 

شکل دهد.

بین الملل
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مدیرکل گمرک اصفهان:

سیاست های اقتصاد مقاومتی جدی گرفته شود
مدیرکل گمرک اصفهان گفت: از مجموع ۴۹ نمایشگاه بین المللی برگزار شده در این استان، فقط 
یک هفتم آن ها با رویکرد صادراتی برگزار شده است در صورتی که بر اساس سیاست های اقتصاد 

مقاومتی باید بیش از نیمی از نمایشگاه ها در استان با رویکرد صادراتی برگزار شود.
به گفته وی، در برگزاری نمایشــگاه ها باید به کاال های که واردات آن ها ممنوع است ، یک غرفه از 
نمایشگاه های بین المللی که با رویکرد صادراتی برگزار می شــوند، اختصاص پیدا کند تا بتوانیم 
به وارد کنندگان و صادرکنندگان بســته های حمایتی ارائه دهیم و آن ها هم از ظرفیت های گمرک 

استفاده کنند.
کوهستانی پزوه گفت:مدت برگزاری نمایشــگاه هایی از جمله سنگ، ماشین آالت و فرش باید 
دستکم پنج تا ۶ روزه شود تا بهره برداری الزم از آن ها به عمل آید. از سوی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی اســتان، در شرایط نابســامان اقتصادی ناشی از شــیوع ویروس کرونا، ۳۴ عنوان 

نمایشگاهی برای برگزاری طی  سال جاری در اصفهان پیش بینی شده است.
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

شرکت های قدیمی فوالد را رها نکنیم
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی  گفت: نباید با ســرمایه گذاری های جدید 
فوالدی، شرکت های قدیمی فوالد همچون ذوب آهن و فوالدمبارکه را که در گذشته سرمایه گذاری 
کرده اند را رها کنیم.مهدی طغیانی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی 
همچنین فوالدی ها، اظهــار کرد: دولت بایــد برای تامین مواد اولیه و ســنگ آهــن مورد نیاز 

فوالدسازان تدبیری بیندیشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه شرکت های معدنی امروز در زنجیره فوالد توسعه پیدا کرده اند، افزود: 
این در حالی است که شرکت های قدیمی همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه اکنون دچار مشکات 
تامین مواد اولیه شده اند، بنابراین ضروت دارد دولت برای تامین مواد اولیه فوالدسازان قدیمی 

اقدامات الزم را انجام دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس توضیح داد: متاسفانه شاهد ورود معادن به حوزه فوالدسازی 
هستیم در حالی که صنایع معدنی باید در حیطه خود توسعه پیدا کنند، اما ورود معدنی ها به حوزه 
فوالد، تولیدکنندگان بزرگ فوالدی کشــور همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه را دچار مشکل کرده 
است. نباید با سرمایه گذاری های جدید فوالدی، شرکت های قدیمی فوالد همچون ذوب آهن و 

فوالدمبارکه را که در گذشته سرمایه گذاری کرده اند را رها کنیم.
طغیانی همچنین با اعتقاد بر اینکه اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی باعث مشکاتی برای 
فوالدسازان از جمله فوالد مبارکه و ذوب آهن ایجاد شد، گفت: متاسفانه این سیاست باعث قطع 
زنجیره تامین مواد اولیه آنها شد و این امر به شرکت های باالدستی یعنی شرکت های استخراج 
ماده معدنی منتقل شد و آنها نیز با توسعه زنجیره خود، در نهایت باعث ایجاد مشکل تامین مواد 

اولیه تولیدکنندگان فوالدی شدند.
 

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای اصفهان:

حجم آب سد زاینده  رود 163 میلیون مترمکعب است
 مدیر روابط عمومــی آب منطقه ای اســتان اصفهــان در خصــوص حجم آب ســد زاینده رود
  توضیحاتی ارائه داد.محمد شــفائی گفت: حجم آب ســد زاینده رود پس از بــارش هابه حدود
  ۱۶۳ میلیون متر مکعب رســیده اســت. مدیر روابط عمومی آب منطقه ای اســتان ادامه داد:
  میزان ورودی ۱۷.۸۰ متــر مکعب بر ثانیه وخروجی ســد زاینــده رود ۱۲ متر مکعــب بر ثانیه

 است.

زاینده رود زیر تیغ انتقال آب بن-بروجن؛

سیاهی بی آبی مال من، تناقضات آبی مال تو!

با وجــود  وعده هــای دولت مبنــی بر رفع  ندا سپاهی
مشــکات و احیای زاینــده رود، در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده؛ هیچ بودجه و سهمی 
برای احیای این رودخانه در نظر گرفته نشده است؛ اما از سوی دیگر نماینده 
مردم شهرکرد در مجلس شورای اسامی از تامین اعتبارات الزم برای انتقال 
آب موســوم به بن- بروجن و تخصیص بودجه ۹۹۰ میلیارد تومانی برای 
تکمیل پروژه تا پایان ۱۴۰۱ خبر داده است.احمد راستینه با بیان اینکه برای 
تکمیل پروژه بن- بروجن اعتباری معادل یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز 
است، گفت: طی ۲ هفته گذشته پیرو جلسات مستمر برای رفع مشکات 
آبی استان، جلسه ای با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار و 
تصویب شد ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای تکمیل این پروژه در سال 
جاری تخصیص یابد که این امر محقق شد. همچنین اعتباری که از محل 
ردیف ملی برای این پروژه برای ســال ۱۴۰۱ تعیین شده ۹۰ میلیارد تومان 
است و از محل صندوق تنش آبی دولت نیز پس از پیگیری های زیاد ۵۰۰ 
میلیارد تومان دیگر برای سال آینده تصویب شد که با جذب این اعتبارات، 
عاوه بر تکمیل اصل پروژه، خطوط آنتنی آبرسانی به ۱۳ شهر و روستای در 
مســیر این پروژه نیز اجرا خواهد شــد.وی افزود: در سال گذشته با سفر 
رییس مجلس شورای اسامی به اســتان و پیگیری های مستمر مجمع 
نمایندگان استان، ۲۲۰ میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافت و با 
تدوین ســند جامعی برای کاهش تنش های آبی استان با حضور رییس 

مجلس و پیگیری های مبســوط، در ســال جاری نیز موفق به تخصیص 
اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه شدیم؛ اما کماکان 
اجرای این پروژه مهم نیازمند اعتبارات قابل توجه دیگری بود که با وجود 
مشــکات فراوان و کســری بودجه دولت پیگیری ها ادامه یافت و نتایج 
ثمربخشی داشت.آنطور که مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری پیش تر 
اعام کرده بودند عملیات اجرایی طرح انتقال آب بن-بروجن در این استان 
بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.به گفته آنان؛ بر اساس این طرح 
ســاالنه بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب آب از حوضه آبریز زاینده رود با طی 

مسافتی به طول ۱۲۸ کیلومتر به حوضه آبریز کارون منتقل می شود.
مسئوالن چهار محال و بختیاری  معتقدند در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد 
منابع آب مصرفی این استان در بخش های شرب، صنعت و کشاورزی از 
منابع زیرزمینی برداشت می شود، بهره برداری از این طرح، آب آشامیدنی و 
بهداشتی بیش از نیمی از مردم در ۱۳ شهر و ۱۱ روستای در مسیر رودخانه را 
در این استان تامین خواهد کرد. خط لوله ای که از بن آغاز می شود و شهرهای 
سامان، فرخ شهر، سفیددشت، شهرکرد، فرادنبه و بروجن را سیراب می کند.

آبان ماه امسال بود که وزیر نیرو از رودخانه زاینده رود و شرق اصفهان بازدید 
کرد و از نزدیک در جریان وضعیت بغرنج معیشتی کشاورزان، فرونشست 
دشت اصفهان- برخوار، خشــکی ۱۰۰ درصدی تاالب گاوخونی و قهقرای 
محیط زیست اصفهان به واسطه خشکی زاینده رود قرار گرفت و وعده داد 
برای حل بخشی از مشکات این حوضه ۲ سال زمان نیاز است.اما در نبود 

شفافیت در میزان دقیق تخصیص ها از زاینده رود و یک بام و دو هوای دولت 
و سازمان برنامه و بودجه در قبال زاینده رود، اکنون بیم آن می رود که تکمیل 
و بهره برداری پروژه بن- بروجن از این حوضــه تیر خاصی بر حیات این 

رودخانه و تمدن اصفهان باشد.

حاکمیت پای مشکل زاینده رود بایستد
عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان با اشاره به اینکه طبق مصوبات 
دهمین جلسه شــورای عالی آب و شــورای هماهنگی زاینده رود هرگونه 
بارگذاری جدید بر رودخانه زاینده رود ممنوع است، می گوید: جای سوال 
است طرحی که وجاهت قانونی ندارد و دادگاه آب های سطحی و زیرزمینی 
آن را غیر قانونی دانســته و حکم بــر توقف آن صادر کــرده و حتی دادگاه 
تجدید نظر نیز رای به توقف این پروژه و ٣٢ طرح دیگر اســتان باالدست 
داده اســت، چرا همچنان بودجه برای آن در نظر گرفته می شود؛ اما برای 
زاینده رودی که آبی ندارد و یک ســال و نیم است آب در آن جاری نبوده در 
حالی که کشــاورزان حقابه دار و صاحبان اصلی آب هستند با این بی آبی 
مشکل معیشتی دارند، زمین اصفهان نشست کرده ودر حال فروریختن 
است و محیط زیست در حال نابودی است و آلودگی هوا بیداد می کند، در 
هیئت دولت انقابی بودجه ای برای زاینده رود در نظر نمی گیرند اما بودجه 
برای انتقال آب از زاینده رود در نظر گرفته می شود؟!حسین محمد رضایی 
می افزاید: موضوع زاینده رود و مشــکات کنونــی رودخانه نیازمند حکم 
حکومتی است که حاکمیت پای آن بایستد و مشکل را حل کند زیرا به نظر 
می رسد اســتان اصفهان و نمایندگان آن به تنهایی نمی توانند برای احقاق 
حق و حقوق اصفهان کاری از پیش ببرند. محمدرضایی می افزاید: درحالی 
که کارون چهار نزدیک ترین منطقه به بروجن است که با حفر ۱۱.۵ کیلومتر 
تونل می توانند آب را ثقلی از ســبزکوه به این شهر و روستاها اطراف انتقال 
دهند؛ اما طرحی که از زاینده رود در حال اجراست با ۲۵۵ کیلومتر خط لوله 
فرعی و اصلی می خواهند از حوضه بی آب و بیمار زاینده رود آب را به حوضه 
پر آب کارون ببرند که آب مازاد آن به خلیج فارس می ریزد.وی می گوید: این 
گونه تصمیمات درقبال زاینده رود ضدیت و اصفهان ستیزی است که قصد 

نابود کردن این دیار را دارند و این مشکل به دست حاکمیت رفع می شود.

قانون، فصل الخطاب موضوع زاینده رود است

 سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســامی نیز  درباره 
تخصیص بودجه برای تکمیل طــرح انتقال آب بــن- بروجن می گوید: 
بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ هنوز در کمیسیون تلفیق شروع نشده و در مرحله 
مقدماتی اســت و اینکه برخی نمایندگان گفته انــد تخصیص هایی را در 
مجلس برای طرح ها تصویب کرده ایم صحبت دقیقی نیست زیرا هنوز در 
مجلستفاقی نیفتاده است. مهدی طغیانی خاطرنشان می کند: بارگذاری 
روی زاینده رود خط قرمز اصفهان است؛ مصوبات شورای عالی آب به ویژه 
مصوبات ۹ ماده ای معروف، فصل الخطاب موضوع زاینده رود است که به 
هیچ وجه بارگذاری جدید از جمله بارگذاری هایی که مصوب بوده اما تا زمان 

این مصوبه شورای عالی آب اجرا نشده بود، پذیرفته نیست.

کافه اقتصاد

هر
: م

س
عک

خبر روز

 واگذاری بیش از 2۵0 پالک زمین
 برای اجرای طرح های  مسکن اردستان

رییس اداره راه و شهرسازی اردستان گفت: افزون بر ۲۵۰ پاک زمین طی ۹ ماهه امسال برای اجرای 
طرح های مسکن شهرستان اردستان از جمله طرح اقدام ملی واگذار شده است.مجتبی پورشفیع اظهار 
کرد: واگذاری بیش از ۲۵۰ قطعه زمین به منظور اجرای طرح های مسکن شهرستان در حوزه اماک و 

حقوقی بوده است.
وی گفت: پیگیری و اخذ افزون بر ۵۰۰ برگ سند تفکیکی زمین، تعیین تکلیف قطعه های تداخلی شهرک 
امام حسن مجتبی )ع(، دریافت مجوز انتقال سند های مالکیت، طرح دعوی و پیگیری قضایی بیش 
از ۲۰ مورد از تصرف اراضی سازمان و برگزاری سه مزایده عمومی در شهرستان از دیگر اقدام های صورت 
گرفته در حوزه اماک و حقوقی است.واگذاری زمین و آغاز طرح اقدام ملی مسکن در منطقه، تامین 
زمین و پیگیری شروع عملیات اجرایی طرح مسکن محرومان، تخصیص افزون بر یک و نیم میلیارد 
تومان اعتبار از سوی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسامی برای مسجد های مسکن مهر 
با الزام تنظیم تفاهم نامه با اداره اوقاف و امور خیریه اردســتان از جمله اقدام های انجام شده در حوزه 

مسکن و ساختمان بوده است.
 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

گازرسانی به روستاهای پشتکوه فریدون شهر موانع اجرایی دارد
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، موانع اجرایی برای لوله کشی شبکه گاز را عامل تاخیر پروژه انتقال 
گاز به مناطق پشتکوه فریدونشهر عنوان کرد.سید مصطفی علوی گفت: شرکت گاز امکانات الزم و پیمانکار 
اجرای پروژه گازرسانی به مناطق پشتکوه فریدون شهر را پیش بینی و آماده کرده بود، اما به دلیل اینکه 
برای انتقال لوله باید از زمین های شخصی و مسیر های جاده ای بگذرد کسب رضایت از مالکان و وزارت 

راه و شهرسازی الزم بود که این موضوع مانع اجرای پروژه شد.
وی افزود: قرارداد قبلی با پرداخت خسارت به پیمانکار فسخ شد و هم اینک پیمانکار جدید انتخاب و 
شرایط برای اجرای آن پروژه فراهم شده است.۱۱۲ شهر و هزار و ۶۵ روستای استان اصفهان به شبکه 
گاز سراسری متصل هستند.به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، روستا های دارای جمعیت 
اندک و یا دور از شبکه اصلی انتقال گاز از این انرژی بی بهره مانده اند و البته با همکاری شرکت پخش 
فرآورده های نفتی سوخت مایع به این دسته از مردم می رسد.منطقه سخت گذر و کم برخوردار پیشکوه 
و پشتکوه با جمعیت ۶ هزار نفر در شهرستان فریدون شهر قرار دارد که حدود ۶۰ روستا در این مناطق قرار 
گرفته است؛ جاده های این روستا ها در فصل زمستان مسدود می شود و امکان رفت وآمد و حمل نفت 
با نفت کش یا انتقال کپسول گاز به این مناطق وجود ندارد بنابراین گازرسانی از اهمیت خاصی برخوردار 
است.۸۵ روستای دارای سکنه و ۲۰ روستای فصلی در شهرستان فریدون شهر وجود دارد که گازرسانی 

به ۲۴ روستا به پیش از این انجام شده و طرح گازرسانی به هفت روستا هم اجرا خواهد شد.
 

اصالح و بهسازی 120 کیلومتر شبکه برق شهرستان نایین
مدیر امور برق شهرستان نایین گفت: برای اصاح و بهسازی ۱۲۰ کیلومتر شبکه برق شهرستان نایین 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.اسماعیل محمدی نصیری اظهار کرد: در مجموع ۴۶۶ کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف در شهرستان نایین وجود دارد که از این رقم ۱۴۰ کیلومتر آن به کابل خودنگهدار تبدیل 
شده و ۳۲۰ کیلومتر آن نیز باقی مانده است.قرار است تا آذر سال آینده حدود ۱۰ هزار کیلومتر از سیم های 
مسی شبکه فشارضعیف سطح استان تبدیل به کابل خود نگهدار شود که در فاز اول ۳۰ کیلومتر از این 
طرح در شهرستان نایین آغاز شده است.وی گفت: هزینه کابل و اجرای ۳۲۰ کیلومتر در حدود ۳۰ میلیارد 
تومان هزینه دارد.امسال بیش از پنج کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق با ۶۰۰ میلیون تومان هزینه، اصاح 

و بهسازی شده است و تا پایان امسال به ۱۷۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت.

رییس سازمان صمت اصفهان:اخبار

باید از فضای نمایشگاه بین المللی عمان استفاده کنیم
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: حضور در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت ها و قابلیت های صادراتی 
استان است.ایرج موفق گفت: در شرایط اقتصادی امروز و تحریم ها، بهترین فرصت داد و ستد با همسایگان و برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی متناسب با نیاز های 
طرفین است.اصفهان از ظرفیت های باالیی در مصالح ساختمانی برخوردار و در این زمینه بسیار فعال است که برگزاری پاویون تخصصی مصالح ساختمانی این استان در 
نمایشگاه عمان ۲۰۲۲ فرصتی برای معرفی مصالح ساختمانی اصفهان به کل جهان است.کشور عمان هیچگونه ممنوعیتی برای تبادل تجاری با کشور های جهان ندارد 
و ارتباطات خیلی خوبی با جمهوری اســامی ایران دارد که این امر فرصتی برای افزایش صادرات استان اصفهان محسوب می شود.به گفته موفق در صورت فراهم کردن 
زمینه های حضور تجار و تولیدکنندگان اصفهانی و در نظر گرفتن مشوق های الزم، آنان می توانند نقش مهمی در توسعه ارتباطات اقتصادی کشور داشته باشند.استان اصفهان 
در زمینه های مختلف تولیدات صنعتی و معدنی از ظرفیت ها و توانمندی های بسیاری برخوردار است که می تواند سهم بسزایی در این زمینه در بازار کشور های همسایه و بویژه 
حوزه خلیج فارس داشته باشد.موفق گفت: کمیسیون مشترک ایران و عمان در آینده نزدیک برگزار می شود که در این اجاس مشترک مواردی مورد نیاز استان اصفهان را در 
قالب توافقنامه بین وزرای ۲ کشور مورد توجه قرار خواهیم داد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان می گوید باید از فضای نمایشگاه بین المللی عمان استفاده 
کنیم و شرکت نمایشگاه ها پاویون تخصصی اصفهان را برای مصالح ساختمانی اختصاص دهد و از این فرصت برای معرفی بخش مصالح ساختمانی اصفهان استفاده کنیم.

مدیر عامل آب منطقه ای استان:

20 هزار حلقه چاه غیر مجاز 
در اصفهان وجود دارد

مدیر عامــل آب منطقــه ای اســتان اصفهان 
گفت:دســتکم ۲۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در 
استان وجود دارد که از این میزان حدود ۱۰ هزار 
و ۵۰۰ حلقه متروکه و بدون آبدهی است.حسن 
ساســانی در دومین جلسه شــورای اسامی 
استان در استانداری اصفهان اظهار کرد:ساالنه 
نزدیک به ۳۸۰ میلیون متر مکعب آب از چاه های 
غیر مجاز در اســتان برداشت می شود.بیش از 
هشت هزار و ۳۰۰ حلقه چاه غیر مجاز از سال ۹۲ 
تا کنون در استان پر شده که کار بسیار سختی بوده 
است.تنها از طریق روش اصاح حریم چاه ها در 
اســتان ۸۱۴ میلیون متر مکعب صرفه جویی 
شده است.وی افزود: آبخوان اصفهان بزرگ و 
برخوار تحت تاثیر مستقیم رودخانه زاینده رود 
اســت و ورودی این آبخوان از طریق رودخانه 
تامین می شــود و در زمان خشــکی رودخانه، 
برداشت های ساالنه در دشــت برخوار به باالی 
۴۵۰ میلیون متر مکعــب از منابع آب های زیر 
زمینی برداشت می رسد و پدیده فرونشست را 
در استان به دنبال دارد.ساسانی گفت: بیشترین 
افت سطح آب های زیر زمینی در کل دشت های 
استان اصفهان در دشت نجف آباد، شامل بخشی 
از فاورجان، نجف آباد و خمینی شهر اتفاق افتاده 
اســت.هدر رفت آب در حوضه زاینده رود وجود 
ندارد، اما در زمان بازگشایی آب حد فاصل چم 
آسمان تا نکوآباد در بعضی مواقع ۱۲ متر مکعب 
بر ثانیه آب ناپدید می شود که میزان باالیی است 
و همه این آب ها در دشــت نجــف آباد هدایت 
می شــود. ساســانی گفت: به دلیل نبود آب در 
رودخانه زاینده رود حفاری چاه های غیر مجاز 
افزایش پیدا کرده اســت.ضریب تعدیل توسط 
آب منطقه ای مشخص نمی شــود و بر اساس 
مطالعاتی که توســط وزارتخانه انجام شده و بر 
اساس ضخامت آبخوان ها و افت شدید آبخوان، 
در هر دشــتی ضریبی اعام شــده است.مدیر 
عامل آب منطقه ای استان اصفهان گفت:میزان 
ذخیره سد زاینده رود به عنوان منبع اصلی تامین 
آب استان اصفهان با کاهش چشمگیری روبه رو 
شده و در حال حاضر ذخیره مخزن این سد به 

۱۶۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: رشد 
اقتصادی کشورمان به زودی به ۶ درصد می رسد و 

این به معنای خروج از رکود و ایجاد اشتغال است.
محمدحســین صفارهرندی ادامــه داد:  با وجود 

تحریم ها، اقتصاد ایران از اقتصاد ترکیه و عربستان 
پیشی گرفته و رشد اقتصادی کشورمان به ۶ درصد 
می رسد.وی این موضوع را در یادواره شهدای سده 
لنجان بیان کــرد. صفارهرندی گفــت:  به گزارش 
صندوق بیــن المللی پــول، ایــران در زمینه تولید 
ناخالص رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده 
است.۱۸ دی ۱۴۰۰ نیز مدیرکل دفتر بازرگانی عربی 
آفریقایی ســازمان توســعه تجارت ایران گفته بود 
صادرات ایران به جهان در ۹ ماه امســال حدود ۳۵ 
میلیارد و ۱۴۴میلیون دالر بوده که نســبت به مدت 

مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.

بــه گفتــه عضــو مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام، تقاضا بــرای خرید نفــت ایران بــه ویژه از 
ســوی کشــور های اروپایی نیز افزایــش یافته به 
 گونه ای کــه ایــن تقاضا از میــزان تولید پیشــی
 گرفته اســت.رییس جمهور  نیز در ارتباط تصویری 
با دوازدهمین اجاســیه علمای بــاد در قم گفت: 
صادرات نفتی ایــران به حدی افزایــش یافته که 
ما دیگر نگران صادرات نیســتیم. صــادرات نفت 
در دولــت ســیزدهم ۴۰ درصــد افزایــش یافته 
 و پــول حاصــل از آن نیــز در حــال بازگشــت به 

کشور است.

در یادواره شهدای سده لنجان مطرح شد:

پیش بینی رشد اقتصادی 6 درصدی ایران

بازار اعراب 
خوزستان در مشهد

بــا آغاز جنــگ، برخــی از مردم 
خوزســتان به مشــهد مقدس 
آمدند. این افراد طی ســال های 
گذشته برای تهیه مایحتاج خود 
در شهرک شــهید بهشتی مشهد 
بازاری ایجــاد کردند که بــه بازار 

عرب ها مشهور است.

عکس روز
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امروزه یکــی از چالش هــای کار خبرنگاری مجاب کــردن مدیر برای 
پاسخگویی به سواالت خبرنگاران است، برخی از مسئوالن مصاحبه گریز 
هســتند و خود را ملزم به پاســخگویی نمی دانند و در برابر این مسئله 
گاهی توجیهاتی مطرح می شود که هیچ عقل سلیمی آن را نمی پذیرد، 
مدیری که در جایگاه مســئولیت قرار می گیرد باید خود را پاسخگوی 
افکار عمومی بداند. عموما دستگاه های اجرایی در مناسبت های مختلف 
نشســت های خبری برگزار می کنند و در این نشســت ها پس از ارائه 
گزارش از عملکرد یک ساله یا شــش ماهه خود به سواالت خبرنگاران 
در حیطه کاری خود نیز پاسخ می دهند، گاهی پاسخگویی برخی از این 
مدیران تنها به نشست های خبری و پاسخ های کوتاه به سواالت خالصه 
می شود و در مابقی ایام ســال ارتباط  گرفتن با آن ها نیازمند طی کردن 

هفت خوان رستم است. 

فرهنگ پاسخگویی مسئوالن به خبرنگاران در استان های کوچک 
ضعیف است

 یکی از خبرنگاران چهارمحال و بختیاری در خصوص پاســخگو نبودن 
برخی مدیــران به اهالی رســانه، اظهار کرد: اکثر مدیران پاســخگوی 
سواالت خبرنگاران هستند، این مدیران به صورت تلفنی و هم به صورت 
حضوری سعی می کنند که جواب سواالت خبرنگاران را بدهند. سمیه 
نظری زاده افزود: امــا در این بین برای برخی مدیران پاســخگویی به 
خبرنگار به عنوان رابط بین مدیر و مردم برای شان تعریف شده نیست 
و یا به صورت جزئی و گذرا به ســوال خبرنگار پاسخ می دهند و یا اصال 
جوابی نمی دهند، بعضی از مدیران و نمایندگان مجلس حتی به تلفن 
خود پاسخ نمی دهند که بخواهند پاســخگوی مطالبه خبرنگار باشند. 
این خبرنگار با بیان اینکه در کل خبرنگاری کار بسیار سخت و پر مشقتی 
است که برخی مدیران یا نمایندگان مجلس با پاسخگو نبودن خود آن را 
سخت تر هم می کنند، تصریح کرد: این در حالی است که یک خبرنگار 
باید در خصوص ماموریت مصاحبه خود به رییس یا مجموعه باالدستی 

خود پاسخگو باشد.

مدیر نباید از پاسخگویی به خبرنگار طفره برود
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه امروز رســانه و مطبوعات یکی از ارکان دموکراســی در کشورها 
شناخته می شــوند، اظهار  کرد: این مسئله بر کســی پوشیده نیست، 
امروزه باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه های اجتماعی 
می توانیم از اتفاقات رخ داده شــده حتی در دورتریــن نقاط جهان در 
کســری از ثانیه اطالع پیدا کنیم. ابراهیم شــریفی افزود: نشر سریع 
اخبار یکی از قدرت های رسانه محسوب می شود و این قدرت روز به روز 
در حال افزایش اســت، مدیران می توانند از این ظرفیت و مزیت برای 
اطالع رسانی، شفاف سازی و ارائه عملکرد خود اســتفاده کنند، گاهی 
برخی از مدیران از پاسخ دادن به ســواالت خبرنگاران طفره می روند، 
این مسئله در بلندمدت تبعات منفی بسیاری خواهد داشت. شریفی 

با بیان اینکه پاسخگو بودن در مقابل افکار عمومی و خبرنگاران نیازمند 
فرهنگ ســازی اســت، تاکید کرد: برخی از مدیران معتقدند که اگر در 
مقابل خبرنگار پاسخگو باشــد، آن خبرنگار امکان دارد او را به چالش 
بکشــد، اما مدیران باید به این نکته توجه داشــته باشــند که در این 
چالش ها قدرت مدیر مشخص می شود، مدیران باید از این چالش ها 

استقبال کنند.
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
مســئوالن باید قدردان خبرنگاران مطالبه گر باشند، اما خبرنگاران نیز 
باید به دور از تخریب و توهین مدیر را به چالش بکشــند، خوشبختانه 
اکثر خبرنگاران استان نیز این گونه هستند، ارتباط مدیر با رسانه بهترین 
ظرفیت برای ارائه عملکرد آن سازمان است. وی با اشاره به انتشار برخی 
از مطالب ناحق و شــایعات در فضای مجازی بر علیــه برخی مدیران، 
گفت: این مدیر می تواند با استفاده از ظرفیت رسانه های مرجع به این 
شایعات پاسخ بدهد و آن شایعه را خنثی کند و در راستای شفاف سازی 
گام بردارد، مدیران باید به این دیدگاه برسند که فضای رسانه مکانی برای 
رشد و بالندگی است. شریفی در ادامه با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها 
نقش موثری در ارتباط بین رسانه و مدیر دستگاه اجرایی دارند، توضیح 
داد: گاهــی مدیر به علت مشــغله در آن لحظه امکان پاســخگویی به 
خبرنگار را ندارد، البته باید دراین موقع با ارسال پیامک این مسئله را به 
اطالع خبرنگار برساند، در این لحظه روابط عمومی پویا و فعال می تواند 

به خبرنگار پاسخگو باشد، روابط عمومی باید اطالعات به روزی داشته 
باشــد تا بتواند  به خبرنگار پاسخ مناســب بدهد. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: روابط عمومی های 
دستگاه های اجرایی نقش موثری در بحث اطالع رسانی دارند، بنابراین 

باید مدیران به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

روابط عمومی نیازمند تجربه، علم و انگیزه است
 روابط عمومی یکی از دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری گفت: 
برخی دستگاه های اجرایی برای ارتباط با رســانه دارای یک چارچوب 
مشخص هستند، مثال تعیین می شود که خبرنگار برای ارتباط به مدیر و 
معاونان باید از کانال روابط عمومی اقدام کند. جاللی با بیان اینکه انگیزه، 
علم و تجربه در موفقیت یک روابط عمومی تاثیرگذار است، عنوان کرد: 
برخی از روابط عمومی ها به اجبار  در این پست قرار می گیرند، بنابراین 
انگیزه الزم را برای پیشبرد اهداف ندارند و نمی دانند باید با اهالی رسانه 

چگونه برخورد کنند. 
جاللی با اشــاره به اینکه برخی از روابط عمومی ها از خبرنگاران فراری 
هستند، گفت: شاید دلیل اصلی این مسئله این باشد که هرچه اطالعات 
کمتری از آن دستگاه در اختیار خبرنگاران قرار بگیرد، نقد نسبت به آن 
دستگاه نیز کمتر می شود، عموما خبرنگاران نسبت به عدم تحقق وعده 

مطالبه  می کنند و مدیر را به چالش می کشند.

رییس اتحادیه شیرینی فروشــان در چهارمحال و بختیاری گفت: در ابتدای 
سال جاری قیمت شیرینی جات ۱۰ درصد و همچنین طی چهارماه گذشته تا 
آبان ماه حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت در حوزه شــیرینی رخ داد، بنابراین 
تاکنون ۲۵ درصد افزایش قیمت اعمال شده اســت و احتمال یک افزایش 
قیمت ۲۵ درصدی درصورت تامین نشدن شکر و روغن مصرفی قنادی ها نیز 
وجود دارد. فرشــاد امینیان در خصوص تاثیر افزایش قیمت شکر بر فعالیت 
قنادی ها، اظهار کرد: تنها مشکل قنادان در خصوص افزایش قیمت شکر نیست 
و طی دو هفته اخیر افزایش قیمت روغن نیز مشــکالتی را برای کار قنادی ها 
ایجاد کرده است. رییس اتحادیه شیرینی فروشان در چهارمحال و بختیاری 
افزود: در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ آخرین قیمت گذاری برای انواع شیرینی انجام 
شــد و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت صورت گرفت، امــا از این تاریخ 
تا امروز شــکر حدود ۱۵ درصد گران شــده و روغن نیز افزایش قیمت حدود 
۱۰۰ درصدی داشته است، یعنی روغنی که در گذشــته حدود ۳۰۰ تومان بود، 

در حال حاضر به ۶۰۰ تومان رسیده اســت. وی ادامه داد: باتوجه به افزایش 
قیمت  شکر و روغن در حال حاضر یک درخواست برای افزایش ۲۵ درصدی در 
قیمت شیرینی به سازمان تنظیم بازار ارائه شده است و در صورتی که حمایت 
از شیرینی فروشان انجام نشود و روغن و شکر با قیمت مناسب دراختیار آن ها 
قرار نگیرد، شاهد افزایش قیمت مجدد درحوزه شیرینی خواهیم بود، زیرا با 
توجه به نزدیک بودن زمان عید و ترافیک باالی کاری در قنادی ها طی دوماه 

آینده، بیشترین میزان مصرف شکر و روغن در این زمان وجود دارد.
امینیان در خصوص میزان افزایش قیمت که تاکنون در حوزه شیرینی صورت 
گرفته است، عنوان کرد: در ابتدای سال جاری قیمت شیرینی جات ۱۰ درصد 
و همچنین طی چهارماه گذشته تا آبان ماه حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت در 
حوزه شیرینی رخ داد، بنابراین تاکنون ۲۵ درصد افزایش قیمت اعمال شده و 
احتمال یک افزایش قیمت ۲۵ درصدی درصورت تامین نشدن شکر و روغن 

مصرفی قنادی ها نیز وجود دارد.

امام جمعه شهرکرد:

انقالب اسالمی بن بست ندارد
 امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه انقالب اسالمی بن بست ندارد، گفت: در مسیر 
حرکت انقالب سنگ اندازی می شود و پیچ و خم زیاد وجود دارد؛ اما این مسائل 
مانع حرکت انقالب نمی شــود. حجت االســالم محمد علی نکونام با بیان اینکه 
اگر انسان زیر پرچم قرآن نرود زیر پرچم افراد مســتکبر خواهد رفت، اظهار کرد: 
مستکبران و آمریکایی ها در دوران پهلوی در ایران تاختند و ملت ما را تحقیر کردند. 
وی با اشاره به اینکه قرآن راه راســت و مطابق با فطرت و حقیقت انسان را نشان 

می دهد، عنوان کرد: مسئوالن باید ارزش های قرآنی را در جامعه حاکم کنند. امام 
جمعه شهرکرد با بیان اینکه نباید به دستورات خدا پشت کرد، ادامه داد: نباید در 
مقابل دستورات الهی شنونده بود بلکه باید به آن عمل کرد. حجت االسالم نکونام با 
اشاره به اینکه برخی افراد عاقالنه تصمیم نمی گیرند و عمل نمی کنند، تصریح کرد: 
این افراد از نظر خدا بدترین جنبندگان هستند. وی به حضرت وفات ام البنین )س( 
اشاره کرد و افزود: ایشــان الگوی تمام عیار صبر، مقاومت، بصیر، زمان شناس و 
والیت پذیری است. امام جمعه شهرکرد حیات امام زمان)عج( را حیات جامعه 
دانست و مطرح کرد: زنده نگه داشــتن راه اباعبدا...الحسین)ع( و انقالب کربال 
نمونه های از بصیرت حضرت ام البنین )س( است. حجت االسالم نکونام با بیان 

اینکه امروز مادران شهدای بسیاری با بصیرت، ثابت قدم و ماندگار در راه انقالب در 
جامعه حضور دارند، گفت: زنان و مادران زیادی در جامعه در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی حضور دارند و نقش آفرینی می کنند. مسئوالن باید جهادی فعالیت 
کنند. وی با اشاره به اینکه شاه خائن با رفتنش از کشور امید را به انقالب بخشید، 
اظهار کرد: در دوران پهلوی ایران به جامعه ای ذلیل تبدیل شده بود. انقالب اسالمی 

دارای یک حقیقت و نورانیت است که به فضل الهی به سمت جلو حرکت می کند.
حجت االسالم نکونام با بیان اینکه انقالب اسالمی بن بست ندارد، تصریح کرد: در 
این مسیر سنگ اندازی می شود و پیچ و خم زیاد وجود دارد؛ اما این مسائل مانع 
حرکت انقالب نمی شود. وی با اشاره به اینکه ذات انقالب اسالمی نور است، ادامه 

داد: انقالب اسالمی ظلمت انحرافات، مشکل ها و استکبار را خاموش می کند.
امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه دشــمنان از تصاویر شهید سلیمانی ترس دارد، 
گفت: دشمن از انتشار تصاویر سردار سلیمانی ترس دارد و مانع انتشار آن می شود.

حجت االسالم نکونام به اهانت به تندیس حاج قاســم اشاره کرد و افزود: فردی 
را فریب می دهند تا به تندیس سردار سلیمانی اهانت کند و بعد آن را بین زمین و 
آسمان رها می کنند. وی با بیان اینکه مسئوالن باید به سالمت و سرعت کار برای حل 

مشکالت بیفزایند، مطرح کرد: مسئوالن باید جهادی فعالیت کنند.
امام جمعه شهرکرد اظهار کرد: برخی مسئوالن حرکت و خدمت به مردم را با مشکل 

مواجه می کنند که باید هرچه سریع تر تغییر کنند.

فرماندار سامان با اشــاره به ظرفیت های بســیار خوب در حوزه گردشگری در 
شهرستان سامان، گفت: ۶۴ کیلومتر از رودخانه زاینده رود از این شهرستان عبور 
می کند، اما متاسفانه زیرساخت های حوزه گردشگری در این شهرستان قوی 
نیست. کمال اکبریان با اشاره به اینکه ســطح باغات در این شهرستان ۱۸ هزار  
هکتار اســت، اظهار کرد: ۵۰ درصد این باغات بادام هستند، سامان با تولید ۲۷ 
درصد بادام کشور، قطب تولید این محصول در کشور محسوب می شود. فرماندار 
شهرســتان ســامان افزود: بادام مامایی یکی از باکیفیت ترین نوع بادام های 
تولیدی در کشور و صادراتی است و ارزآوری باالیی دارد، اولین شهرک تخصصی 
بادام در این شهرستان در حال احداث است و با تکمیل آن زنجیره تولید بادام در 
استان کامل می شود. وی با اشاره به ظرفیت های بسیار خوب در حوزه گردشگری 
در شهرستان سامان، عنوان کرد: ۶۴ کیلومتر از رودخانه زاینده رود از این شهرستان 
عبور می کند، اما متاسفانه زیرســاخت های حوزه گردشگری در این شهرستان 
قوی نیســت و نیازمند سرمایه گذاری هســتیم. اکبریان در ادامه با بیان اینکه 

جاده های شهرســتان ســامان باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: محور حاشیه 
زاینده رود به طول ۵۵ کیلومتر در دست اقدام بوده و هفت کیلومتر آن نیز تعریض 
شده اســت. فرماندار سامان در خصوص وضعیت ســاختمان های اداری این 
شهرستان، توضیح داد: برخی ادارات مانند بنیادمسکن انقالب اسالمی، میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم چنان مستقر نشده اند و برخی ادارات نیز 
با شهرستان های بن و شهرکرد مشترک هستند. وی افزود: در شهرستان سامان 
مجتمع دامداری وجود ندارد، احداث این مجتمع در گرو تخصیص آب است. 
اکبریان با اشاره به مشکل شبکه فاضالب روستاهای حاشیه زاینده رود، بیان کرد: 
باید برای جلوگیری از آلودگی آب شرب این مشکل در اسرع وقت تامین اعتبار و 
تصفیه خانه آن نیز احداث شود. فرماندار سامان در خصوص پروژه های نیمه تمام 
شهرستان سامان، تصریح کرد: اردوگاه دانش آموزی شهید چمران چم عالی از 
حدود ۲۷ سال قبل کلنگ زنی شده، اما هم چنان نیمه تمام مانده، تکمیل پروژه 

فرهنگسرا نیز  یکی از مطالبات اصلی مردم این شهرستان است.

رییس اتحادیه شیرینی فروشان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

احتمال افزایش دوباره قیمت شیرینی جات در پی گرانی روغن و شکر
فرماندار سامان:

زیرساخت های گردشگری در سامان قوی نیست

 تامین ۵ هزار قطعه زمین برای طرح اقدام ملی مسکن
 در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون پنج هزار و ۵۱۴ قطعه زمین در راستای 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن در استان تامین شده است. حسینعلی مقصودی افزود: در مجموع 
۵۲ هزار و ۸۳۴ نفر برای طرح اقدام ملی و طرح نهضت ملی مسکن در استان ثبت نام کردند که از 
این تعداد ۲۶ هزار و ۱۳ نفر حائز شرایط اعالم شده و از مجموع متقاضیان دارای شرایط، پنج هزار و 
۳۰۹ متقاضی تایید نهایی شدند. مقصودی از افتتاح حساب چهار هزار و ۴۸۰ نفر از متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن در استان خبر داد و گفت: از این تعداد چهار هزار و ۳۷۵ نفر، ۴۰ میلیون آورد اولیه 
را واریز کرده اند. مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اختصاص پنج هزار و ۵۱۴ 
قطعه زمین برای متقاضیان اقدام ملی مسکن در استان، اظهار داشت: تاکنون ۱۳۶ طرح در قالب 
۶ هزار و ۶۳۷ واحد در استان در حال اجراست. مقصودی گفت: تاکنون چهار هزار و ۲۷۰ متقاضی 
به طرح  اقدام ملی مسکن متصل شده اند که به عبارت دیگر نسبت تخصیص زمین به متقاضیان 

حائز شرایط ۲۱.۲۰ درصد است.

ارتفاع برف در کوهرنگ به ۵0 سانتی متر افزایش یافت
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان گفت: 
با فعال شدن این سامانه، ارتفاع برف در کوهرنگ به ۵۰ سانتی متر رسید. مهران چراغپور تاکید کرد: 
با فعالیت ســامانه اخیر ۱۰۴.۸ میلی متر بارش در کوهرنگ ثبت شد. وی افزود: به دنبال فعالیت 
سامانه بارشی اخیر، ۱۲.۵ میلی متر بارش در شهرکرد، ۱.۵ میلی متر در بروجن و ۹.۴ میلی متر در 
ایستگاه لردگان ثبت شده است. چراغپور،  میزان بارش در اردل را ۲۶.۷ میلی متر اعالم و تصریح 
کرد: این سامانه منجر به ثبت ۴۴.۲ میلی متر بارش در فارسان، ۲۳.۴ میلی متر در سامان، ۳۴.۷ 
میلی متر در بن و ۲۰.۴ میلیمتر در شلمزار مرکز شهرستان کیار شد. وی یادآور شد: میزان بارش های 
ناشی از فعالیت ســامانه اخیر در سورشــجان شــهرکرد ۲۸.۳ میلی متر، در فرخ شهر شهرکرد ۸ 
میلی متر، در ایلبگی سامان ۲۸.۵ میلی متر، در مال خلیفه  لردگان ۵.۹ میلی متر، در بلداجی بروجن 

۵.۴ میلی متر و در دوآب صمصامی کوهرنگ ۵۴.۶ میلی متر گزارش شده است.

 امکان وجود رانش مجدد روستای افسرآباد 
در صورت ادامه بارش

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت: رانش اخیر  در روســتای افسرآباد خسارت 
جانی و مالی نداشت، اما به علت رانشــی بودن و جنس زمین در این روستای با بارش و افزایش 
رطوبت، امکان رانش مجدد وجود دارد. خسرو کیانی با اشاره به رانش رخ داده در روستای افسرآباد 
در شهرستان اردل، اظهار کرد: به علت بارش بخشــی از این روستا دچار رانش شد، اما خوشبختانه 
این حادثه تلفات جانی و مالی نداشــت. مدیرکل مدیریت بحران چهارمحــال و بختیاری افزود: 
به علت رانشی بودن و جنس زمین در روستای افسرآباد در شهرستان اردل با بارش و رطوبت امکان 

رانش مجدد وجود دارد.

تمامی اراضی ملی چهارمحال و بختیاری کاداستر می شود
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه اجرای طرح کاداستر 
اراضی ملی و دولتی در راستای طرح جامع کاداستر از سال ۹۳ در استان آغاز شد و امسال اجرای 
این طرح به اتمام خواهد رسید، گفت: اجرای کاداستر ۱۷۰ هزار هکتار اراضی ملی استان باقی مانده 
است.  احمدی افزود : از یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی ملی استان تا ابتدای امسال ۸۰۰ هزار 

هکتار آن کاداستر شد که این میزان معادل ۶۰ درصد بود.

بام ایراناخبار

تحدید حدود اختصاصی
10/106 شــماره نامــه : 140085602024012287-1400/10/19 نظر به 
اینکه به موجب رای شــماره 140060302024001767 مورخ 1400/06/11 
هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 79/60 متر مربع تحت شماره فرعی 4931  از 
اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم ندا علوی طاقانکی فرزند ســید محسن 
مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره 
ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1400/11/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم می گردد تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدید حــدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 

 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1400/10/26  م الف: 1258185 مهدی شبان رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/107 خانم محبوبه یزدان فرزند مصطفی به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که 
هویت وامضاء شهود رسماگواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک 
دستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 1732 فرعی از 671 اصلی ) 13 / 667 و671(  واقع 
دربلوار شفق  بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سریال 226464 – 83 / ب درصفحه 
32 دفتر 325 امالک ذیل ثبت 4357 به نام نامبرده ثبت وسندمالکیت صادر وتسلیم 
گردیده است وبموجب سند شماره 20412 مورخ 18 / 11 / 1386 دفتر 58 اصفهان 
در رهن بانک مسکن قرار گرفته وســپس مفقود شده است . بنابراین چون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشــود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک موصوف و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا  10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســندمالکیت به ارائه 
دهنده مسترد گردد. ودر صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

 متقاضی تسلیم خواهد شد . تاریخ انتشار : 26 / 10 / 1400 - م الف: 1259566 
محمد علی ناظمی اشنی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان  

ابالغ رای
10/108 شماره دادنامه: 140009390011343200 ، تاریخ تنظیم :1400/10/12، 
شماره پرونده :14000920004240791 ،     شــماره بایگانی شعبه :0000809 ، 
دادنامه : پرونده کالسه 140009920004240791شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان کاشان تصمیم نهایی شماره، خواهان : آقای سید حسین کریمی فرزند 
سید حسن به نشانی  استان اصفهان – شهرستان کاشان – شهر کاشان – آیت اهلل 
سعیدی سه راه ش چمران ک مســجد باب الحوائج پ /27 ، خوانده : خانم نسرین 
علی اصغرنیا ارجقی فرزند علی به نشــانی مجهول المکان ، خواسته ها : 1. مطالبه 
خسارت دادرسی، 2. مطالبه وجه چک  3. مطالبه خســارت تاخیر تادیه ، دادگاه با 
برسی محتویات پرونده ،ختم دادرسی را اعالم وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای 
می نماید . رای دادگاه:  درخصوص دعوی آقای سید حسین کریمی به طرفیت خانم 
نسرین علی اصغرنیا ارجعی به خواسته مبلغ  800000000ریال وجه یک فقره چک 
عهده بانک توسعه تعاون به شماره3333471 به انضمام مطالبه خسارات دادرسی 
و خسارت تادیه  ،با این توضیح که خواهان مدعی است که خوانده به نمایندگی از 
شرکت نظیر ســدید ایرانیان مبادرت به صدوریک فقره چک فوق الذکر نموده که 
منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است لذا وفق خواسته تقاضای رسیدگی 

نموده است . حال با توجه به دادخواســت تقدیمی و تصویر مصدق چک به شماره 
فوق خواسته تقاضای رسیدگی نموده است . حال با توجه به دادخواست تقدیمی و 
تصویر مصدق چک به شــماره فوق وگواهینامه عدم پرداخت آن وبا توجه به عدم 
حضور خوانده وعدم ارسال الیحه علی رغم ابالغ قانونی و اینکه قانون صدور چک 
نماینده ومدیر عامل شرکت متضامنا مسئول پرداخت وجه چک می باشند لذا دعوای 
خواهان وارد تشخیص ،مستندابه مواد 307،309،310و313 قانون تجارت و مواد 
198،503،502،522قانون آئین دادرسی دادگهای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و قانون استفســاریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور 
چک ،حکم به محکومیت خوانده به پرداخــت مبلغ 800000000ریال بابت اصل 
خواسته واز باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهی به طرح دعوا 
و تحمیل هزینه دادرسی به وی شده است به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم 
به و تعرفه خدمات الکترونیک قضایی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرسید چک 
تازمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که توسط اجرای احکام مدنی موقع اجرا محاسبه خواهد شد صادر می 
نماید.رای صادر شده غیابی وظزرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم 
 محترم تجدید نظر اســتان اصفهــان اســت. م الف : 1258736 حمید رضا 

مهره  چی کاشانی رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشان   

 طی کردن هفت خوان رستم برای مصاحبه با برخی مدیران چهارمحال و بختیاری؛

مدیران فراری از خبرنگار!
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مراکز بهداشتی شهرضا با کمک خیران توسعه می یابد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به فرســوده بودن و کمبود تجهیزات پزشکی در 
شهرستان شهرضا امیدواریم با مشارکت خیران بتوانیم بخش قابل توجهی از مراکز قدیمی این شهرستان 
را توسعه دهیم و بهســازی کنیم.به گفته شاهین شیرانی، در دهه فجر امســال با کمک خیران عملیات 
ساختمان مرکز جامع سرطان، بخش شیمی درمانی، توسعه آزمایشگاه آغاز و ۲ دستگاه چشم پزشکی 
و جراحی نیز در این شهرستان راه اندازی می شود.هم اکنون ۵۳ متخصص در شهرستان شهرضابه غیر 
از بخش خصوصی فعال هستند که فوق تخصصان گوارش، آندوسکوپی، کلیه، جراحی کودکان، چشم و 

نوزادان نیز از اول بهمن کار خود را آغاز می کنند.
شیرانی افزود: در تالش برای جلب مشــارکت نیکوکاران و ارتقای روند خدمت رسانی به مردم در حوزه 
سالمت در شهرستان شهرضا هســتیم.به گفته سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان،  اگر بخش 
خصوصی قصد ورود در بخش بیمارســتان در جهت توسعه حوزه ســالمت را دارد ما استقبال می کنیم.

شهرستان شهرضا هفت پایگاه اورژانس فعال دارد که از این تعداد پنج پایگاه بین جاده ای و ۲ پایگاه شهری 
است که سال آینده قرار است یک پایگاه در حوزه شهری ایجاد شود.

مراکز نیکوکاری؛محلی برای تجمع خیران
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، با اشاره به اینکه انجام امور خیر، کاری مردمی 
همراه با توکل به خداوند است، بیان داشت: نیکوکاران، با اتکا به آیه ۲۸۶ سوره بقره که می فرماید:»هیچ 
کس را جز به اندازه توانایی هایش تکلیف نمی کنیم« به این باور رسیده اند که برای حمایت از محرومان 
نیاز به داشتن مال و ثروت نیست.عباسعلی زارعان با بیان اینکه ایجاد مراکز نیکوکاری از جمله اعجاز این 
آیه در بین خیران است، ادامه داد: در ۹ ماهه سال جاری، با راه اندازی ۹۴ مرکز جدید، مجموع این مراکز 
در استان به ۵۱۳ مرکز رسیده و بالغ بر ۲۹۷ میلیارد تومان در قالب کاال، خدمات و وجوه نقد، فرهنگ انفاق 
را به تصویر کشیدند.وی با تاکید بر اینکه اغلب مراکز تخصصی در حوزه فرهنگی فعالیت دارند، افزود: در 
حال حاضر ۱۳۱ مرکز تخصصی در حوزه های مختلف از جمله فرهنگی، اشــتغال، زکات، سرپناه، دانش 

آموزی و...، به مددجویان خدمت می رسانند و ۲ مرکز به صورت تخصصی در حوزه بانوان فعال هستند.

ناشنوایان نیازمند توجه بیشتر
عضو هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان استان اصفهان گفت: ارگان های دولتی باید روش های ارتباطی 
با ناشنوایان را آموزش ببینند. رحیمی  اظهار کرد: ارگان های دولتی باید روش ارتباطی با ناشنوایان را آموزش 
ببینند و برای آن ها سامانه مترجم راه اندازی شود تا درصورتی که ناشنوایی به آن ها مراجعه کرد بتوانند به 
خوبی خدمات بدهند.ولی ا... نصر، مدیرکل بهزیستی اصفهان پیش از این گفته بود  برخی از نهاد ها برای 
برطرف کردن چالش های  جامعه معلوالن همکاری ندارند و  سهم اعتبارات محدود مانع از رفع نیاز ها شده 
است.به گفته عضو هیئت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان استان اصفهان، در بیمارستان ها و درمانگاه ها 
آگاهی پزشکان و پرستاران برای ارتباط اولیه با ناشنوایان بسیار مهم و حیاتی است.طی  سال های اخیر 
اقدامات خوبی برای ناشنوایان در جهت دسترسی به آمبوالنس، آتش نشانی و پلیس ۱۱۰ انجام و خط 
مخصوص ارتباط با ناشنوایان راه اندازی شده است .طبق الیحه حمایت از حقوق معلوالن باید رسانه حداقل 

در هفته چهار ساعت به ناشنوایان اختصاص دهد.

گازگرفتگی 2 مرد در محمدآباد شهرستان جرقویه
دو مرد ۲۰ ساله بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن در منزل مسکونی در منطقه محمدآباد شهرستان جرقویه 
مسموم شدند. با اعالم حادثه گاز گرفتگی در محمدآباد شهرستان جرقویه به سامانه ۱۱۵، یک دستگاه 
آمبوالنس به محل حادثه اعزام و  دو مصدوم را به بیمارســتان امام خمینی )ره( نیک آباد منتقل کردند.

استفاده از چراغ نفتی برای گرم کردن اتاق علت بروز این حادثه بوده است.

الکترونیکی شــدن پرونده بیماران و عدم صدور کاغذی دفترچه های 
بیمه مقدمه ای برای اجرای نســخه های الکترونیــک بود؛ طرحی که 
از تولد تا اجــرای عملیاتی آن ۷ ســالی می گذرد اما بــا وجود اجرای 
آزمایشی طرح نسخه الکترونیک، اجرای عملیاتی آن از ابتدای دی ماه 
با مشکالتی مواجه بوده که بیمار، پزشک و داروخانه هر ۳ از این موضوع 

گالیه مند هستند.
حذف نســخ کاغذی مزیت هایی را برای بیمار و چرخه درمان کشــور 
به همراه خواهد داشت که برای رســیدن به این مزایا نیاز است هزینه 
استفاده از این امکان جدید را کاهش داد. در این میان برخی پزشکان 
برای کوتاه کردن زمان مراجعات و ویزیت تعداد بیشتر بیمار، همچنان 
از ثبت دارو در سیستم خودداری می کنند، اتفاقی که موجب سرگردانی 
بیماران میان داروخانه و مطب ها می شود. این در حالی است که بخشی 
از این مشکالت به دلیل عدم اطالع رسانی درست متولیان اصلی اجرای 
نســخه های الکترونیک به خدمات گیرندگان پیش  آمده، مشکلی که 

داروخانه داران نیز در مورد پزشکان به آن اشاره می کنند.
در این میان پزشــکان نیز در زمینه عدم تعهد به ارائه خدمت در قالب 
نسخه الکترونیک در برخی از مراکز خدماتی همچون آزمایشگاه ها اشاره 
می کنند. عدم پای بندی برخی از افراد در جامعه درمان به اجرای کامل 

نسخه های الکترونیک و همچنین ضعف های سیستمی و زیرساختی 
نشــان می دهد تا اجرای کیفی طرح ۸۰-۲۰ و تبدیل شــدن ۸۰ درصد 
نســخه های بیماران به الکترونیک راه زیادی باقی مانده است، راهی 

که با در نظر گرفتن مزیت های این طرح چندان هم طوالنی نیست.

کاهش خطاهای دارویی با الکترونیکی شدن نسخه ها
دبیر انجمن داروسازان استان اصفهان با اشــاره به تجربه اجرای این 
طرح از ابتدای دی ماه امسال اظهار داشــت: تجربه ما در این زمینه به 
بیش از این یک ماه برمی گردد و نزدیک به یک سال است که ما درگیر 
موضوع نســخه الکترونیک شــده ایم، اما اتفاقی که از ابتدای دی ماه 
افتاد این اســت که پذیرش نســخ کاغذی برای برخی از سازمان های 
بیمه همچون سازمان بیمه سالمت ممنوع شده و داروخانه   ها فقط باید 
نســخ الکترونیک را بپیچند ولی در رابطه با نسخ سازمان بیمه تامین 
اجتماعی، در حال حاضر محدودیت قائل شدند، یعنی بیش از ۲۰ درصد 
پزشکان نمی توانند نسخ کاغذی داشته باشند و موسسات هم بیش از 

این نمی توانند پذیرش کنند.
سیدعلی فاطمی افزود: البته در عمل بیش از این است، یعنی همچنان 
نسخ بیمه سالمت وجود دارد که به صورت کاغذی به داروخانه می آید 

که بعضی از آنها مربوط به ماه  قبل است. نسخ آذرماه توسط داروخانه ها 
پذیرفته می شود ولی نسخ این ماه را نمی توانند قبول  کنند.

وی بــا بیان اینکه قانــون ۲۰ -۸۰ درصــد تنها مربوط بــه بیمه تامین 
اجتماعی است، تصریح کرد: در عمل فعال بیش از ۲۰ درصد و حدود ۳۰ 
تا ۴۰ درصد از نســخی که از بیمه تامین اجتماعی به داروخانه می آید، 
همچنان نسخ کاغذی است. عمدتا پزشکانی که زیر بار نسخ الکترونیک 
نمی روند، پزشکانی بوده اند که ممکن است سن و سال باالیی داشته و 
یا آشنایی با رایانه نداشته باشند. برخی از پزشکان سرشناش و معروفی 
هستند که شاید نیازی به داشتن قرارداد با بیمه احساس نمی کنند، زیر 
بار موارد دستوری نمی روند و حاضر به نوشتن نسخ الکترونیک نیستند.

دبیر انجمن داروسازان اســتان اصفهان در خصوص نسخ الکترونیک 
برای داروخانه ها گفت: در مجموع  این طرح بــرای داروخانه ها طرح 
خوبی است و داروسازان در کل اســتقبال می کنند، این امر به موجب 
حذف کاغذ از سیســتم  و کاهش عملیات در ســازمان های بیمه برای 
سازمان های بیمه و دولت ما صرفه جویی زیادی به همراه دارد. در این 
کار خطاهای دارویی بسیار کاهش پیدا می کند، خطاهای دارویی در دنیا 
معضلی است و بسیاری از موارد بســتری در بیمارستان ها نیز به دلیل 
خطاهای دارویی و تداخل دارو با دارو یا دارو با غذا و یا بیماری اســت 
که با این طرح خطاهای این چنینی حذف می شود. همچنین ممکن 
است در داروخانه  ها، داروها به اشــتباه قرائت شود و داروی صحیحی 
در اختیار بیمار قرار نگیرد. در مجموع مزایای این طرح بیش از معایبی 
است که اکنون با آن دست به گریبان هستیم و امید است که در ماه های 
آینده این مشــکالت به حداقل برســد. وی، پیرامون الزام مراجعه به 
داروخانه های خصوصی با نسخه الکترونیک تصریح کرد: داروخانه های 
خصوصی نمی توانند نسخه های کاغذی را دریافت کنند، مزیتی که نسخه 
بیمه سالمت نسبت به تامین اجتماعی دارد این است که کد ملی و کد 
رهگیری صادر می شود و در سیســتم هر ۲ کد درج می شود. این امر 
ممکن است برای داروخانه و سازمان مشــکل باشد، اما این حسن را 
دارد که ما مطمئن می شویم نسخه دیجیتال در سامانه ثبت شده است.

مشکلی که پیرامون  بیمه تامین اجتماعی به همراه داریم این است که 
بیمار به صرف داشتن کد ملی به داروخانه مراجعه می کند و این درحالی 
بوده که همچنان نسخه بیمار در سیستم درج نشده است.فاطمی با بیان 
مشکالت سرعت سامانه عنوان کرد: زمان بر بودن سامانه باعث کاهش 
رغبت پزشکان نسبت به نسخه های الکترونیک شده است، رمز عبور و 
دسترسی گاهی در اختیار منشی پزشکان قرار می گیرد و شاهد تجویز 
داروهایی هستیم که به دلیل اشتباه فردی غیرپزشک در سامانه دارویی 
رخ داده است. به عنوان مثال در نســخه همکار دندان پزشکی به جای 
تجویز مفنامیک اسید که داروی مسکن است، دارویی با نامی مشابه 
که برای قلب تجویز می شود وجود داشت که خوشبختانه مسئول فنی 
داروخانه متوجه این اشتباه شد و جلوی این اتفاق را گرفتند. اگر طرح 
امضای دیجیتال پزشکان اجرایی شــد و تا آن زمان رمز عبور در اختیار 

فردی غیرپزشک نباشد، بدون شک این خطاها کاهش پیدا می کند.

خبر خوان جامعه

مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: ســاالنه 
بیش از ۱۵۰ هزار نفر برای اهدای خون مراجعه می کنند 
و از این تعداد حــدود ۱۳۰ هزار نفر موفــق به اهدای 
خون می شوند. از ۱۳۰ هزار مراجعه اهداکننده خون، 
حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هــزار فرآورده تهیه می شــود و به 
مصرف بیمارســتان ها و بیماران خاص می رسد. ۵۶ 
تا ۵۸ درصد اهداکنندگان خون استان اصفهان، اهدا 
کنندگان مستمر خون هســتند و تالش ها در جهت 
افزایش این درصــد اســت.جذب اهداکنندگان بار 
اولی به خصوص جوانان و خانم هــا  اهمیت زیادی 
دارد. خانم ها ســه درصد اهداکنندگان خون استان 

اصفهان را تشــکیل می دهند که این عدد در جهان و 
سایر استان ها بیشتر است. ذخایر خون باید هفت روز 
باشد، اما در حال حاضر ذخیره خون استان اصفهان 
کمتر از سه روز است. در شــرایط فعلی تا حدودی از 
شدت شیوع کرونا کاسته شده است، اما عالوه بر نیاز 
دائمی مصرف کنندگان ذخایر خونی، برای جراحی های 
الکتیو نیز از ذخایر خونی اســتفاده می شود و نیاز به 
 مراجعه بیشتر اهداکنندگان از همه گروه های خونی

 وجود دارد.علــی فتوحی می گویــد در حال حاضر 
بیشــترین اهداکننــدگان خون در محدوده ســنی 
۲۵ تا ۳۵ ســال افزایش یافته و برای متصور شدن 
آینده ای خــوب برای اهــدای خون، بایــد تالش بر 
ترغیب اهداکنندگان جوان باشد.وی گفت: در استان 
اصفهان ۱۰ نفر خون نادر بمبئــی دارند که از این تعداد 
پنج نفر اهداکننده خون هستند و در زمان نیاز سریعا 

درخواست به آن ها صادر شده و افراد اقدام به اهدای 
خون می کننــد. خون های نادر بــه خون هایی اطالق 
می شــود که آنتی ژن متفاوت تری نســبت به سایر 
گروه های خونــی دارند و معروف تریــن آن ها گروه 
خونی بمبئی است. این فنوتیپ خونی برای اولین بار 
در شهر بمبئی )مومبای( توسط ی.م. بهنده در سال 
۱۹۵۲ کشف شد. افرادی که دارای این گروه خون نادر 
هستند فاقد پادتن اچ )ماده اچ( در سرم خود هستند. 
ماده اچ در سرم گروه خونی او )O( وجود دارد؛ لذا آنان 
قادر به تولید پادتن A و B )ماده A و ماده B( بر سطح 
گلبول های قرمز خود نیستند. به همین دلیل این گروه 
خونی قادر اســت به کلیه گروه های خونی اهدا کننده 
باشد. اما این گروه نمی توانند از هیچ یک از گروه های 
خونی حتی O منفی خون دریافت کنند و فقط از گروه 

خونی اچ اچ یا بمبئی پذیرش دارند. 

مدیرکل انتقال خون استان:

10 اصفهانی خون نادر دارند

دیدار استاندار اصفهان 
با جانباز 70درصد دفاع 

مقدس در شهرضا
ســید رضــا مرتضوی،اســتاندار 
اصفهــان و هیئت همــراه در ادامه 
دیدار خود از شهرســتان شهرضا با 
حضور در منزل »حسین جابری« 
از جانبــازان دالور ۷۰ درصــد دفاع 
مقدس از مقام رفیع جانبازان و از 
مجاهدت های این جانباز فرهیخته 
و خانواده صبور و شکیبای آن عزیز 

تقدیر کردند.

 رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان خبر داد:

پلمب 4 واحد خرید و فروش ضایعات در اصفهان
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس استان اصفهان بیان داشــت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس امنیت عمومی در ادامه طرح های کنتــرل و نظارت بر واحدهای صنفــی،  از  ۲۴ واحد صنفی 
ضایعاتی بازدید کردنــد که در نهایت برای  
۱۲ واحد صنفی اخطاریــه پلمب صادر  و 
۴ واحد صنفی نیز به صورت آنی با دستور 
مقام قضایی پلمب شدند.سرهنگ جواد 
درستکار با بیان اینکه ضایعاتی ها یکی از 
مکان هایی هستند که سارقان خرد اموال 
مسروقه خود را به آنان می فروشند ،گفت: 
مســلما  وقتی ســارقان ببینند که کسی 
خریدار اموال مسروقه آنان نیست دیگر 
مرتکــب این عمل نمی شــوند.این مقام 
انتظامی با هشدار به ضایعاتی هایی که اقدام به همکاری با سارقان می کنند، تاکید کرد: پلیس فعالیت 
این افراد را  به صورت هوشــمندانه زیر نظر دارد و در صورت کشف اموال مسروقه از واحدصنفی آنان با 

برخورد قانونی و جلوگیری از ادامه فعالیت خود مواجه خواهند شد.

 فرمانده انتظامی شهرستان لنجان خبر داد:

مرگ پدر  بعد از نجات کودکش 
فرمانده انتظامی شهرستان لنجان از جان باختن مردی ۴۲ ساله که برای نجات پسر ۴ ساله اش وارد 
چاله آب به عمق ۲ متر شــده بود، خبر داد. ســرهنگ احمد نیکبخت بیان بیان داشت: در پی تماس 
تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد غرق شدگی در پارک ساحلی، 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان بالفاصله در محل حاضر شدند.وی افزود: در بررسی های 
صورت گرفته مشخص شد پسر بچه ای ۴ ســاله که در حال بازی بوده در چاله آب تشکیل شده از آب 
باران در وسط رودخانه می افتد و پدرش هم به قصد نجات جان پسرش وارد این چاله آب که عمق آن ۲ 
متر بوده می شود.فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با بیان اینکه متاسفانه در این حادثه مرد ۴۲ ساله 
پس از نجات جان فرزندش براثر خفگی فوت می کند از شهروندان خواست زمانی که برای تفریح به دل 
طبیعت می روند مراقب فرزندان خردسال خود باشند و از نزدیک شدن آنها به رودخانه ها، چاله های آب، 

استخرهای آب کشاورزی و ... جلوگیری کنند تا شاهد این گونه حوادث ناگوار نباشیم.

 جانشین فرمانده انتظامی شهرستان برخوار خبر داد:

تولید ارز دیجیتال در کوره آجرپزی
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از کشف ۲۳ دستگاه ماینر خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد 
ریال  در عملیات  ماموران این فرماندهی خبر داد. سرهنگ مجید حاتمی بیان داشت: ماموران اداره جرائم 
اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان برخوار از تولید غیر مجاز ارز دیجیتال در یک کوره آجرپزی واقع در 
حاشیه شهرستان مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران پس از 
کسب اطالعات الزم و شناسایی محل نگهداری ماینرهای غیرمجاز  طی هماهنگی  با مقام قضایی به همراه  
کارشناسان اداره برق شهرستان به محل اعزام و از این مکان بازرسی کردند. جانشین فرمانده انتظامی 
شهرستان برخوار  اظهار داشت: در این عملیات  ۲۳ دستگاه ماینر که به صورت غیر مجاز در حال  استخراج 
ارز دیجیتال بودند  کشف  و یک نفر در این رابطه نیز دستگیر شــد. این مقام انتظامی ارزش ماینرهای 
مکشوفه را برابر اعالم کارشناســان مربوطه بالغ بر  ۱۰ میلیارد  ریال اعالم کرد و افزود : در این خصوص 
پرونده مربوطه تشکیل شد و فرد خاطی نیز برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.

وز عکس ر

ناـجاـ

 افزایش ۵۰ درصدی روزهای ناسالم 
در اصفهان نسبت به سال گذشته؛

دریغ از یک روز پاک

خبر روز

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: آلودگی هوا در استان اصفهان 
منابع ثابت و متحرک دارد و با وجود ۱۰ هزار 
صنعت فعال علل آلودگی در شش ماهه اول 
سال با شش ماهه دوم متفاوت است.طی 
شش ماهه نخست سال، ۵۷ درصد از عامل 
آلودگی هوا حمــل و نقل عمومی و ۱۲ درصد 
صنعت اســت و در شــش ماهه دوم سال 
۳۳ درصد حمل و نقــل عمومی و ۳۷ درصد 
بخش صنایع عامل آلودگی هوا هســتند به 
نحوی که بخشــی از آلودگی حمل و نقل به 
واســطه فعالیت واحد های صنعتی است.

ایرج حشــمتی افزود: قوانین بسیار زیادی 
در قانون هوای پاک وجود دارد و ۲۲ دستگاه 
به واسطه تصویب این قانون درگیر می شدند 
به طوری که در یک بخش از آن اســتفاده از 
بنزین یورو ۴ بوده که اقدامات خوبی صورت 
گرفت، اما خودروی استاندارد کم تولید شده 
است.سوخت استاندارد در حوزه تولید روغن 
و مازوت یا نفت کوره استاندارد های آن انجام 
نشــده و مراکز معاینه فنی در کالن اســتان 
اصفهان به میزان کافی پیش بینی نشــده و 
در حوزه به کارگیری انرژی خورشــیدی نیز 
پیشرفتی نداشــته و قوانین هوای پاک به 
نوعی معطل مانده اســت.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان اظهار کرد: هیچ 
دســتگاهی در حوزه کاهــش آلودگی هوا و 
اجرای قوانین هوای پاک پیشرفتی نداشت 
و فقط در بخش بهینه ســازی سوخت که در 
حوزه وزارت نفت بوده پیشرفت داشتیم، اما 
در ســایر بخش ها نظیر وزارت نیرو، صمت، 
مسکن و شهرسازی، سازمان استاندارد و ... 

نتوانستند کار خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: به طور کلی در استان اصفهان 
روز های هوای ناسالم نسبت به سال گذشته 
۴۶ تا ۵۰ درصد افزایش داشتیم و روز هوای 
پاک در استان اصفهان تاکنون نداشته ایم و 
تقریبا می توان گفت نســبت به سال گذشته 

وضعیت ما بدتر شده است.

وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان بر اساس اعالم وزارت بهداشت روند رو به بهبودی دارد به گونه ای که ۲۳ شهرستان استان در وضعیت آبی کرونا ثبت شده 
است. وزارت بهداشت وضعیت شهرستان های استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا را اعالم کرد. بر اساس این گزارش روند شیوع این بیماری در استان اصفهان 
رو به بهبودی است به گونه ای که شهرستان های وضعیت آبی کرونا در استان اصفهان به ۲۳ شهرستان افزایش یافته است.از این رو از روز شنبه شهرستان های 
اصفهان، کاشان، اردســتان، آران و بیدگل، خمینی شهر، شــهرضا، مبارکه، فالورجان، گلپایگان، ســمیرم، نائین، خور و بیابانک، چادگان، فریدن، فریدون شهر، 
دهاقان، بوئین میاندشت، تیران و کرون، شاهین شهر و میمه، برخوار، خوانسار، نجف آباد و لنجان در وضعیت آبی و کم خطر کرونا قرار گرفته اند.همچنین نطنز 
تنها شهرستان استان اصفهان است که در وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا ثبت شده است. خوشبختانه ازروز  شنبه هیچ یک از شهرستان های استان اصفهان 

در وضعیت نارنجی و پرخطر و قرمز و خیلی پرخطر در زمینه شیوع کرونا قرار ندارد و آمار ها بیانگر شرایط رو به بهبود بیماری کرونا در استان است.

23 شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی کرونا

جزئیات اجرای طرح نسخه های الکترونیک بیمه در اصفهان؛

ازکاهشخطادرنسخهنویسیتاشفافیتهزینهها



دروازه بان تیم ملی فوتبال زنان:

حواشیتمامشدهوبهآیندهفکرمیکنم
دروازه بان تیم ملی فوتبال زنان در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال زنان به جام ملت های آسیا  گفت: خدا را شکر زمانش رسید و ان شاءا... به هند می رویم تا دوباره 
تاریخ سازی کنیم . کل تیم سرحال است و امیدوارم از آنجا بتوانیم با نتایج بهتری برگردیم. انرژی مثبت بفرستید تا تیم دوباره تاریخ سازی کند.زهره کودایی در مورد 
آخرین اردوی تیم ملی در کیش اظهار کرد: اردوی خوبی بود. ما ۸-۹ روز در کیش تمرین کردیم و باالخره به پایان رسید. خدا را شکر اردوی خوبی بود و جا دارد از مسئوالن 
کیش تشکر کنم. امیدوارم این روند ادامه دار باشد و بتوانیم بهترین عملکردمان را داشته باشیم.وی در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار به تکرار نتایج مقدماتی جام 
ملت ها هستید، گفت: کار در جام ملت ها سخت است؛ اما تالش می کنیم و برای سربلندی کشور می جنگیم. امیدوارم نتیجه بگیریم و دل مردم را شاد کنیم. کودایی در 
پاسخ به این سوال که در جام ملت ها کلین شیت می کند، گفت: کار سختی است ولی  همه تالشم را می کنم. بازیکنان همه خوب و آماده هستند. می رویم تا با بهترین 
نتایج برگردیم.وی در مورد حواشی پیش آمده بعد از مرحله مقدماتی جام ملت ها و ادعای اردن بیان کرد: خدا را شکر آن قضیه تمام شد و باید فکرمان رو به جلو باشد. 
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فشارPSGبر»امباپه«؛پیشنهادتمدیددوساله
قرارداد  امباپه با پاری سن ژرمن در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و این بازیکن آماده است تا 
به عنوان بازیکن آزاد از این باشگاه جدا شود.شایعات بسیاری درباره آینده این بازیکن فرانسوی 
به گوش می رسد؛ اما به نظر می آید که تصمیم نهایی او پیوستن به رئال مادرید است.با این حال 
پی اس جی همچنان از تمدید قرارداد با  این ملی پوش فرانســوی ناامید نشده و آخرین تالش 
خود را برای متقاعد کردن او پیش از جدایی در تابستان نیز به کار گرفته است.مدیران این باشگاه 
فرانسوی باور دارند که امباپه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته و شاید آنها با ارائه پیشنهاد مناسب 

بتوانند نظر او را برای ادامه حضور در پارک دو پرنس جلب کنند. 
این در حالی اســت که این بازیکن تمامی پیشــنهادات پــی اس جی تا به این جــا را رد کرده 
اســت.تله فوت خبر داده که ناصر الخلیفی در آخرین تالش خود برای حفظ امباپه، پیشــنهادی 
باورنکردنی و هنگفت را برای تمدید قرارداد  دو ســاله به این بازیکن ارائه کرده است. با این حال 
به نظر می رسد که این موضوع باعث نگرانی رئال مادرید نشده و آنها اطمینان دارند که امباپه در 
تابستان سال آینده به سانتیاگو برنابئو منتقل خواهد شد.تله فوت همچنین مدعی شده که امباپه 
و مدیربرنامه هایش به این باشگاه خبر داده اند که هیچ تصمیمی تا تابستان نخواهند گرفت چون 
او می خواهد تمام تمرکزش را روی ادامه این فصل و درخشــش در زمیــن بازی بگذارد.با توجه 
به این که رئال مادرید بر اساس قرعه کشــی باید در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان به مصاف 
پی اس جی برود، تصمیم امباپه برای عدم اعالم تصمیمش منطقی و حرفه ای به نظر می رسد.

حمایت»رانگنیک«ازحملهرونالدوبهبازیکنانیونایتد
رالف رانگنیک، ســرمربی منچســتریونایتد، از اظهارات تند کریســتیانو رونالــدو خطاب به هم 
تیمی هایش حمایت کرد. رونالدو چند روز قبل در مصاحبه ای مدعی شده بود که اگر رفتار و نگرش 
بازیکنان یونایتد تغییر نکند، این تیم فصلی کابوس وار را پشــت سر خواهد گذاشت.این بازیکن 
پرتغالی همچنین از این که بازیکنان جوان حاضر در این تیم به بازیکنان باتجربه در رختکن گوش 
نمی دهند انتقاد کرده بود.حاال رانگنیک از این اظهارات رونالدو دفاع کرده و از رونالدو خواسته که 
این توصیه ها را به صورت کامال مســتقیم با هم تیمی هایش در میان بگذارد.رانگنیک در آستانه 
دیدار این تیم برابر استون ویال اظهار داشــت:» بازیکنان مسن تر و جوان تر باید به عنوان یک تیم 

بازی کنند و در زمین متحد باشند.
 مــا بازیکنان درجــه یک و بــا اســتعداد بســیاری داریم و ایــن موضوع 

آنچه رونالدو گفــت را به من یــادآوری می کنــد، ما باید تــالش کنیم و 
به عنــوان یک تیــم در کنار هم پیشــرفت کنیــم.« این مربــی آلمانی 
 در ادامــه بــه تمجیــد از اظهــارات رونالــدو پرداختــه و اضافــه کرد:

» اگر الزم باشد باید به صورت مســتقیم با این پسرها حرف زد. 
این کار می   تواند بســیار به ما کمک کند.  اگر کریستیانو یا هر 
بازیکن دیگری این موضوع را به هــم تیمی هایش به صورت 
مستقیم در زمین یا در رختکن گوشــزد کند، آنها از انجام این 
کار استقبال خواهند کرد.« سرمربی موقت یونایتد با اشاره به 
حضور بازیکنان باتجربه در رختکن این تیم ادامه داد:» ما به 
اندازه کافی بازیکن باتجربه داریم، بازیکنان مسن تری که 
نمی توانند فقط در تمرینات و در زمین مسابقه الگو باشند. 
آنها می توانند این کار را در تمامی مکالمات رختکن یا وقتی 
در کنار هم در هتل هســتند انجام دهند. این اتفاق باید در 
تیمی متحد به صــورت خودکار رخ دهــد. از همه بازیکنان 

دعوت می کنم که این کار را به صورت مرتب انجام دهند.«

 تقابل ذوب  آهن- پرسپولیس در رقابت های جام حذفی؛

دوئل حساس مرحله یک هشتم نهایی 

رقابت های یک هشتم نهایی جام حذفی  سمیهمصور
فوتبال کشور عصر فردا در شرایطی برگزار 
می  شود که در یکی از حساس ترین دیدارهای این مرحله تیم ذوب 
آهن میزبان تیم پرسپولیس اســت. ذوب آهن برای رسیدن به این 
مرحله از سد تیم رایکای بابل با سه گل گذشــته و تیم پرسپولیس با 
چهار گل تیم ویستاتوربین تهران را شکست داده تا پا به این مرحله از 

رقابت های یک جام حذفی بگذارند.
دو تیم با شــرایط متفاوتی نســبت بــه یکدیگر آمــاده برگزاری این 
دیدار می شــوند، تیم پرســپولیس با قــرار گیری در جایــگاه دوم 
جدول رده بنــدی رقابت های لیــگ برتر فوتبال کشــور در پایان نیم 
فصل اول این مســابقات شــرایط بهتری نســبت به تیم ذوب آهن 
دارد. سرخ پوشــان پایتخت که یکــی از مدعیان اصلــی قهرمانی در 
رقابت های لیگ برتر به شــمار می روند، به دنبال قهرمانی در رقابت 
های جام حذفی نیز هســتند و تنها بــرای برتری در ایــن میدان پا 
به این مســابقه می گذارنــد. در آن ســو سبزپوشــان اصفهانی در 
پایان نیم فصــل اول رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور با کســب 
1۸ امتیاز در رده یازدهم جــدول رده بندی قرار گرفتــه اند تا از لحاظ 
امتیازی فاصله زیادی با تیم پرســپولیس داشته باشند و روی کاغذ، 

کفه ترازو به ســمت شــاگردان گل محمدی ســنگینی کند.  بررسی 
عملکرد تیــم ذوب آهن در دور رفــت فصل جــاری رقابت های لیگ 
برتر نشــان می دهد این تیم اســیر فرصت ســوزی های پرشــمار و 
 کمبود مهاجم اســت؛ تیم تارتار خوب بازی می کند اما نمی تواند گل 
 بزنــد و همیــن ضعــف دلیــل اصلــی ناکامی هــای سبزپوشــان

 اصفهانی است.
 ذوبی هــا در بیشــتر بازی هایــی که بــه نمایــش گذاشــته اند، از 
دوندگی خوبــی برخوردار بــوده و به خوبــی نیز تــوپ را در زمین به 
گــردش در می آورنــد و با ارائــه فوتبالــی هجومــی، موقعیت های 
گلزنی متعــددی را هم خلــق می کنند ولی فقدان یــک مهره خالق 
در کنــار بی دقتــی مهاجمــان در زدن ضربــات نهایی، باعث شــده 
حمالت این تیــم دارای آهنــگ مناســبی نباشــد و موقعیت های 
ایجاد شــده نیز به راحتی از دســت برود.بازیکنان ذوب آهن از نظر 
روحی قــادر به دیکته بــازی خود به حریف نیســتند و با اســترس 
زیادی پا به میــدان مســابقه می گذارنــد و همین ذهنیــت منفی 
 و ناآمادگــی روحــی از دالیــل مهــم در اشــتباهات پرشــمار 
سبزپوشــان اســت.  با این حال ذوبی ها یکی از تیم های عنوان دار 
در رقابت های جام حذفی محســوب می شــوند، آنها موفق شــده 

اند چهار عنــوان قهرمانی و یک نایــب قهرمانی در این مســابقات را 
نصیب خود کننــد و همین موضوع باعث شــود تا شــاگردان مهدی 
تارتار انگیزه های زیــادی برای برتــری در مقابل تیم پرســپولیس 
داشته باشند. سبزپوشــان که در رقابت های لیگ برتر شرایط چندان 
خوبی ندارند به دنبال درخشــش در مســابقات جام حذفی هستند 
 تا یکی از نماینــده های ایران در رقابت های لیــگ قهرمانان در فصل

آتی باشند.
آنها از فرصــت میزبانی در این دیدار نیز بهره مــی برند  و می خواهند 
با شکست شــاگردان یحیی گل محمدی در فوالد شــهر پا به مرحله 
یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال کشــور بگذارند. تیم 
پرسپولیس نیز یکی از تیم های عنوان دار در رقابت های جام حذفی به 
شمار می آید، این تیم که در رقابت های لیگ برتر با کسب پنج عنوان 
قهرمانی به یک رکورد قابل توجه دســت یافته، ســه عنوان قهرمانی 
در مســابقات جام حذفی را نیز در کارنامه دارد. ســرخ پوشان که در 
فصل گذشــته تا مرحله نیمه نهایی پیش آمده بودنــد به هیچ عنوان 
نمی خواهند در این مرحله از این مسابقات کنار بروند و همین مسئله 
موجب شــد تا یکی از زیباترین دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی 

رقابت های جام حذفی در اصفهان شکل بگیرد.

خبر روز

بعدازتیمملی؛لیگهمباتماشاگرمیشود
با برگزاری دو دیدار تیم ملی با حضور تماشــاگر در بازی های بهمن ماه، مجوز حضور تماشــاگر در 
بازی های لیگ برتر هم از سوی وزارت بهداشت و ســازمان لیگ صادر می شود. پیش تر هم وزیر 
بهداشت وعده داده بود واکسیناسیون عمومی بهمن ماه به پایان می رسد و فدراسیون فوتبال در این 
زمان می تواند برای حضور تماشاگر در اســتادیوم ها برنامه ریزی کند. اخیرا هم مدیر کل حراست 
وزارت ورزش اعالم کرد حضور 30 درصدی تماشاگر در  استادیوم  های فوتبال از سوی وزارت کشور 

به استانداری ها ابالغ شده است. 
البته فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته بازی تیم ملی در برابر عراق و امارات در روزهای 7 و 12 بهمن 
را با حضور 10 هزار نفری تماشاگر در استادیوم آزادی برگزار کند که این 12 درصد از ظرفیت استادیوم 
آزادی خواهد بود. البته در این دو بازی بانوان هم می توانند با حضور در استادیوم آزادی بازی های 
تیم ملی را تماشا کنند و به نظر می رسد فدراســیون فوتبال برای مدیریت و نظارت بهتر بر عملکرد 
تماشاگران تصمیم گرفته برای 12 درصد از ظرفیت اســتادیوم آزادی بلیت فروشی کند. خبرهای 
رسیده حاکی از آن است به زودی از سوی سازمان لیگ نحوه حضور تماشاگر در بازی های لیگ برتر 

در دور برگشت هم ابالغ می شود. 
دو موضوع مهم در این بین وجود دارد؛ اینکه تیم ها باید سامانه بلیت فروشی اینترنتی راه اندازی 
کنند و به هیچ وجه جلوی درب استادیوم نباید بلیت فروشــی کرد و از سویی همه تماشاگران که 
موفق به خرید بلیت می شوند باید از گیت های الکترونیکی وارد استادیوم شوند. هر باشگاهی این 
دو موضوع را رعایت کند می تواند جهت بازی های دور برگشت برای 30 درصد از ظرفیت استادیوم 
بلیت فروشی کند و هر تیمی در اجرای این پروسه دچار تخلف شود و نتواند حضور تماشاگران در 
استادیوم ها را برنامه ریزی و مدیریت کند با حکم سازمان لیگ در ادامه مجبور می شود بازی های 
خود را بدون حضور تماشاگر برگزار کند و در این بین نحوه جانمایی تماشاگران هم در سکوها مهم 

خواهد بود؛ به واقع تماشاگران باید با فاصله در سکوها مستقر شوند.

بمبمیلیاردیاستقاللکهبمبنبود!
پرســرو صداترین انتقال فصل بیست ویکم لیگ برتر امین قاســمی نژاد بود که بعد از گذشت نیم 
فصل هنوز نتوانسته عملکرد خاصی از خود به نمایش بگذارد.در یکی- دو فصل گذشته بارها اسم 
امین قاســمی نژاد، مدافع پدیده به عنوان گزینه مد نظر اســتقالل 
مطرح شــد که او به این تیم نیامد تا در تابستان امسال باالخره به 
اردوگاه آبی ملحق شود. قاســمی نژاد که با استقبال آبی ها به این 
تیم آمد تا مهره ثابت مجیدی در خط حمله باشــد، تنها سایه ای از 
عملکرد خود در فصل های گذشته را نشــان داد و نتوانست در این 
تیم به موفقیتی برســد. این بازیکن در 13 هفته ابتدایی لیگ 
نتوانست برای اســتقالل گلزنی کند و به نیمکت زنجیر 
شــد تا انتقادات از او باال بگیرد. بغض او اما در هفته 
چهاردهم مقابل مس رفسنجان ترکید و در حالی 
که به عنوان یار تعویضی وارد زمین شده بود، روی 
غفلت بازیکنان مس توپ ربایی کرد و با عبور از 
سد دروازه بان باالخره اولین گلش را برای آبی ها 
به ثمر رساند.  گلی که کمی بار انتقادات را از دوش 
او برداشت؛ اما مطمئنا انتظارات از مهاجم گران قیمت 
استقالل با این یک گل رفع نمی شود و او برای ماندن در این 
تیم و حضور در ترکیب اصلی، تالش بیشتری انجام دهد و بتواند 
دوباره به گلزنی عادت کند. عادتی که به نظر می رسد از یادش رفته 

و باید دوباره آن را انجام دهد.

مستطیل سبز

قهرمانپارالمپیکتوکیوبه
دنبالرکوردشکنی
درپاراآسیاییچین

قهرمان پارالمپیک توکیو در پرتاب نیزه درباره 
علت عدم حضــورش در اردوی دوومیدانی 
کاران در اهــواز اظهــار کرد: بــه دلیل بزرگ 
بودن ویلچر من چــون امکان اســتفاده از 
سرویس بهداشتی هتل اهواز )مکان استقرار 
دوومیدانی کاران( برای من وجود نداشــت، 
همین مسئله ســبب شــد تا تمریناتم را به 
تنهایی و زیر نظر مربــی اختصاصی خود در 

خرم آباد پیگیری کنم. 
حامــد امیــری با اشــاره بــه حمایت های 
فدراسیون جانبازان و معلوالن از او، گفت: با 
وجود این که در اردو نیستم، اما حمیدی دبیر 
فدراسیون و بهمن رضایی سرمربی تیم ملی 
پارادوومیدانی مرتب با من در تماس هستند 

تا کمبودی را در خرم آباد احساس نکنم.
امیری خاطرنشان کرد: در این دوره از بازی 
ها فدراسیون جانبازان و معلوالن به حدی از 
مدال آوران خود حمایت می کند که اگر مکان 
اردوها در کویر هم باشد، حضور پیدا می کنم 

تا زحمات آنها را تا حدودی جبران کنم.
قهرمان پارالمپیک توکیو در پرتاب نیزه با بیان 
این که به دنبال رکوردشکنی و کسب 3 مدال 
طال در بازی های پاراآســیایی چین هستم، 
خاطرنشان کرد: بعد از پارالمپیک توکیو بدون 
وقفه و شــبانه روز تمرین می کنم تا ابتدا در 
مسابقات بین المللی فزاغ که اسفندماه در 
امارات برگزار می شود، ضمن رکوردشکنی در 
هر سه ماده پرتاب نیزه، دیسک و وزنه به 3 
مدال طال نیز دست پیدا کنم. پس از ارزیابی 
و محک خود در این مسابقات، خود را برای 
مســابقات جهانی ژاپن و سپس بازی های 
پاراآســیایی چین آماده خواهم کرد. در این 
دوره از بازی ها تمام تالشــم بر این است که 
برای نخســتین بار رکوردشکنی و به 3 مدال 
طال در هر 3 ماده دســت پیــدا کنم. امیری 
در پایان پیرامون این پرســش که آیا از نظر 
امکانات و تجهیزات مشکل خاصی در خرم 
آباد ندارید، خاطرنشــان کرد: شرایط راضی 

کننده است و مشکل خاصی وجود ندارد.

ذوبی ها یکی از تیم های عنوان دار در رقابت های جام 
حذفی محسوب می شوند، آنها موفق شده اند چهار 
عنوان قهرمانی و یک نایب قهرمانی در این مسابقات 
را نصیب خود کنند و همین موضوع باعث شود تا 
شاگردان مهدی تارتار انگیزه های زیادی برای برتری 

در مقابل تیم پرسپولیس داشته باشند

فوتبال جهان

وز عکس ر

مهمانویژهتمرینات
تیمزنانملوان

در روزهای که لیگ برتر به واســطه 
حضور زنــان ایران در جــام ملت ها 
تعطیل شده، زنان قوی سپید انزلی 
در کنار ســاحل تمرینات فشرده ای 
را انجــام می دهنــد کــه تصاویــر 
جالب توجهی از این تمرینات شکار 
شــده اســت.به ویژه تصویر عکس 
تیم ملوانی ها که همزمــان با پرواز 

کاکایی ها خورده است.

قهرمان کشــتی فرنگی جهان در مــورد وعده هایی 
که در اســتان فارس بعد از قهرمانی اش داده شــد، 
اظهار داشت: در استان خودم غریبم، انگار من اصال 
جزو استان فارس نیستم. تنها کاری که انجام شد، 
بحث استخدامم بود که البته قبل از جهانی هم من 
کارمنــد اداره ورزش و جوانان شــیراز بــودم و حاال 
به شــهرداری منتقل شــده ام.میثم دلخانی ادامه 
داد: تقریبــا می توانــم بگویم هیچ وعــده ای برایم 
عملی نشــد، نه وعده خانه، نه زمین و نه هیچ چیز 
دیگری. کشتی گیر جوان شــیرازی با تاکید بر اینکه 
این مســائل اوایل خیلی بر روحیه اش تاثیر منفی 
گذاشته بود، خاطرنشــان کرد: اوایل خیلی ناراحت 
بودم، این بی توجهی اذیتم می کرد و داشتم افسرده 
می شــدم. این خیلــی ناراحتم می کرد کــه مدالم 
آنقدری که باید دیده می شد، نشد و از این بابت خیلی 

ناراحت و عصبانی بودم اما حاال با خودم کنار آمده  و 
درگیر تمرینات شده ام. دلخانی می گوید تکلیف هر 
کشــتی گیری با چرخه انتخابی تیم ملی مشخص 
اســت و همه می دانند باید چطور مسیر را طی کنند: 
از اسفندماه که اردو شروع می شود در تمرینات تیم 
ملی شرکت خواهم کرد. فکر می کنم تیم آسیایی از 
جام تختی انتخاب شود. دوســت دارم در آسیایی 
کشــتی بگیرم ولی فکر می کنم قرار باشد تیم جوان 
به مســابقات برود. بعد هم هر جا کادرفنی تیم ملی 
بگوید کشــتی می گیرم، می خواهد تورنمنت باشد، 
مســابقه درون اردویی یا انتخابی تیــم ملی، فرقی 
برایم نمی کند.  دلخانی درخصــوص اینکه تصمیم 
دارد در سال 2022 که کشتی ایران بازی های آسیایی 
و جهانی را در پیش دارد، در چه وزنی کشتی بگیرد، 
گفت: هنــوز در این رابطه هیچ صحبتــی با کادرفنی 

انجام ندادم، دوست دارم در بازی های آسیایی کشتی 
بگیرم ولی خب اگر صالح دانســتند این کار را انجام 
می دهم. اگر قرار به حضورم در این رقابت ها باشد، یا 
به وزن المپیکی 60 کیلو می روم و یا 67 کیلو. قهرمان 
وزن 63 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان در سال 2021 
در خاتمه خوشــحالی مردم را ارزشمندترین دارایی 
خود دانســت و تصریح کرد: من دیگر هیچ توقعی 
از مسئوالن اســتان ندارم. از این لحاظ آسیب دیدم 
و فکرم که درگیر باشــد نمی توانم خوب تمرین کنم. 
به عقیده من هیچ افتخاری باالتر از این نیســت که 

کشتی های ما دل مردم را شاد کند. 

قهرمان کشتی فرنگی جهان: 

دراستانخودمغریبم

م
سنی

: ت
س

عک

عکس: ؟؟؟
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مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

اولویت بندی پروژه های محله محور در منطقه 3
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: در جلسه هم اندیشی مدیران شهری با معتمدان محالت 
شهشهان و دردشــت، پروژه های مورد نیاز این دو محله اولویت بندی شد.حسین کارگر اظهار کرد: 
با توجه به اینکه تصمیم تیم جدید مدیریت شهری بر این اســت که اکثر پروژه های شهری در دل 
محالت اجرا شــود، برقراری ارتباط با ســاکنان محله و کمک فکری آنها راهنمای خوبی در اجرای 
پروژه های مورد نیاز محله محســوب می شود.وی افزود: آزادســازی گلوگاه ها، احداث پارکینگ، 
ایجاد فضای ســبز و محیط های مفرح و شــاد برای اهالی محل، احداث ورزشگاه و فرهنگسرا از 
جمله مطالبات مردم این محله است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: طبق تصمیم 
مدیران شهری و تایید یونیسف در محله دردشت چند پروژه از جمله خانه کودک و نوجوان، توسعه 
پارک دوستدار کودک و ورزشــگاه مادر و کودک برنامه ریزی شده اســت و در این راستا عملیات 
احداث خانه کــودک و نوجوان با اعتباری بالغ بــر ۴۰ میلیارد ریال به زودی آغاز خواهد شــد.وی 
خاطرنشان کرد: طرح آزادسازی گلوگاه ها هر ساله مورد توجه منطقه سه قرار گرفته است. این محله 
در چند نقطه با مشکل گلوگاهی مواجه است که به زودی آزادسازی آن انجام می شود.کارگر اظهار 
کرد: احداث پارکینگ یکی دیگر از مطالبات اهالی این محله بود که با توجه به آزادسازی پارکینگ 
میدان شهدا و طراحی پارکینگ طبقانی، عملیات اجرایی این پروژه نیز در دست بررسی است.وی 
با بیان اینکه پارکینگ مشارکتی سنبلستان در ضلع جنوبی این محل در دست احداث است، گفت: 
با توافقات اولیه ای که بین منطقه سه و بیمارســتان امین انجام شده است قطعه زمینی متعلق به 
این بیمارستان، جهت تصمیم نهایی تحت بررسی دانشــگاه علوم پزشکی برای احداث این پروژه 

قرار گرفته است.

 آمادگی سازمان پسماند اصفهان
 برای مشارکت با نهادهای دولتی و غیردولتی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از آمادگی این سازمان برای تعامل با همه 
دســتگاه ها و مجموعه های فعال در حوزه محیط زیست به منظور پیشــبرد برنامه های آموزشی، 
فرهنگی و اجرایی خبر داد. غالمرضا ساکتی اظهار کرد: ایجاد فضای همراهی و آگاهی بخشی به 
منظور اعتمادسازی در میان مردم می تواند به دغدغه مند کردن آنها در حوزه محیط زیست و به طور 
خاص مدیریت بهینه پسماندها کمک کند که الزمه رسیدن به این اهداف ایجاد شبکه ای گسترده 
و تعاملی با حضور دستگاه ها و مجموعه های علمی و اجرایی مختلف است؛ در این راستا سازمان 

مدیریت پسماند آمادگی الزم برای برقراری تعامل سازنده و موثر را دارد.
وی با تاکید بر تاثیرگذاری حوزه محیط زیست در زندگی شــهروندان، تصریح کرد: محیط زیست 
مهم ترین بستر الزم برای سالمت شهروندی است و از این رو مطالبه گر کردن مردم نسبت به محیط 
زیست و افزایش مشارکت آنها، یک ضرورت تلقی می شود که در این راستا حوزه مدیریت پسماند 
به عنوان یکی از بخش های کلیدی می تواند با مشارکت شهروندی دستخوش تحوالت مثبتی شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بر ضرورت ایجاد دغدغه های زیست محیطی 
در میان مسئوالن، دانشگاهیان و نخبگان تاکید کرد و افزود: به منظور تحقق این همراهی در صدد 
آن هســتیم تا با راه اندازی اتاق فکرهای تخصصی در زمینه مدیریت پسماندها با نهادهای دولتی 
و غیردولتی مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیســت، دانشگاه ها و سازمان های مختلف 
شهرداری در مسیر رسیدن به شهر زیست پذیر حرکت کنیم و تحقق شعار »اصفهان من شهر زندگی« 

در حوزه های زیست محیطی شهر را امکان پذیر کنیم.
وی با اشاره به نقش سازمان ها و دستگاه های مختلف در این مسیر، گفت: این مشارکت می تواند 
زمینه ساز وقوع اتفاقاتی سازنده در شهر شــود و فرصتی برای رفع آسیب های اجتماعی و زیست 

محیطی شهر را فراهم آورد.

اهتمام شورا به استفاده از نسل های جدید وسایل حمل و نقل عمومی؛

اصفهان در انتظار اتوبوس های برقی

گسترش حمل و نقل عمومی و نقش آن   سمیه مصور
در کاهــش آلودگــی هــوا و مصــرف 
سوخت های فسیلی در شهرهایی که با معضل آلودگی هوا و نداشتن 
روزهای پاک دســت و پنجه نرم می کنند از ضــرورت های غیر قابل 
چشم پوشی در کالن شهرهاســت. از این رو توجه به استفاده از نسل 
های جدید وسایل حمل و نقل عمومی طی ســال های اخیر جایگاه 
ویژه ای در تصمیمات مدیران شــهری در اصفهان داشته به طوری که 
تاکنون اقدامات زیادی برای تامین منابع مالی پروژه های حمل و نقل 

شهری انجام شده است.
در شهر اصفهان زمانی از تاکســی و مینی بوس هایی استفاده می شد 
که استاندارد الزم را نداشــت، اما به مرور زمان گونه های جدید حمل 
و نقل عمومی در نظر گرفته شد؛ قطار شــهری یکی از ابعاد گسترش 
حمل و نقل عمومی است، اما یکی از مهم ترین وسایلی که در حمل و 
نقل عمومی شــهر اصفهان تحول ایجاد کرد، اتوبوس های بی. آر. تی 
بود که حدود ۱۱ سال پیش با انجام مطالعات بســیار زیاد، اقدامات 
 گسترده و با اعمال حساسیت به ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان 

اضافه شد.
ورود» بی. آر. تــی« تحولی در عرصه حمل و نقل عمومی کالن شــهر 

اصفهان ایجاد کرد، به نحوی که میزان جابه جایی مسافر در این خطوط 
به روزانه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار نفر رســید در حالی که متروی اصفهان 
هنوز با وجود تمامی هزینه های صرف شــده ظرفیت جابه جایی این 
تعداد مسافر را ندارد. با گذشت زمان طرح ها و نمونه های جدید حمل 

و نقلی نیز در دستور کار مدیران شهری قرار گرفت.
اصفهان در حال حاضــر پروژه خط دو مترو را پیــش روی خود دارد، 
طرحی عظیم و هزینه بر که به ســرانجام رســاندن آن نیازمند انجام 
برنامه ریزی دقیــق و همکاری و تعامل کارای ســازمان های محلی و 
ملی است؛ این طرح در کنار ســایر پروژه های حمل و نقل شهری در 

دستورکار مدیریت شهری اصفهان است.
آن طور که نایب رییس شــورای شــهر خبر داده اســت اســتفاده از 
اتوبوس های برقی نیز یکی از اهداف شورای ششم است که قرار است 

در سال آینده به مجموعه ناوگان اتوبوس رانی اصفهان اضافه شود.
ابوالفضل قربانی در این بــاره گفت: اســتفاده از اتوبوس های برقی 
نیازمند ایجاد زیرساخت است که باید فراهم شود؛ البته عالوه بر فراهم 
ساختن زیرساخت ها، اتوبوس نیز باید خریداری شود تا به تدریج این 

نوع از حمل و نقل را توسعه دهیم.
 به گفتــه نایب ریس شــورای شــهر اصفهان، برخــالف خودروهای 

هیبریدی که هــر لحظه نیاز بــه تامین انــرژی از طریق بــرق دارد، 
اتوبوس های برقی پس از رسیدن به ایســتگاه، انرژی مورد نیاز خود 
را از طریق برق دریافت و مســیرش را برای رسیدن به ایستگاه بعدی 

طی می کند.
اوایل تیرماه گذشــته، نخســتین دســتگاه اتوبوس برقی محصول 
مشترک معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، دانشگاه تهران 
و کارخانه زرین خودروی اصفهان که وابســته به وزارت دفاع اســت، 
رونمایی  شــد. وســایل حمل ونقل برقــی، از جمله اتوبــوس برقی، 
اگرچه با چالش هایی ازجمله شــارژ باتری روبه رو هستند، اما نقش 
آنهــا در کاهش آلودگــی هوا و مصرف ســوخت های فســیلی قابل 
چشم پوشی نیست. اکنون بسیاری از کشــورهای صنعتی و توسعه 
یافته حرکت به ســمت برقی کردن اتوبوس های درون شهری را آغاز 
کرده و تولیدکنندگان بزرگ وارد این حوزه شده اند. به عنوان نمونه، از 
شنزن چین به عنوان شهری یاد می شــود که آمریکا می تواند در مورد 
آن فقط رویاپردازی کند. تعدادی از کشــورهای اروپایی و آمریکایی 
هم تالش هایی برای برقی کردن اتوبوس های شــهری کرده اند. این 
درحالی است که چند ســال پیش بعضی از خطوط اتوبوسرانی تهران 

به نسل پیشین اتوبوس های برقی مجهز شده بود.

استفاده از اتوبوس های برقی نیازمند ایجاد زیرساخت 
است که باید فراهم شود؛ البته عالوه بر فراهم ساختن 
زیرساخت ها، اتوبوس نیز باید خریداری شود تا به 

تدریج این نوع از حمل و نقل را توسعه دهیم

شهردار  در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« خبر داد:

برگزاری جلسات همفکری برای ارتقای کیفی 
شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، اظهار کرد: با توجه به بارندگی های اخیر، پاکبانان 
در سطح شهر مشغول فعالیت و برطرف کردن آب گرفتگی های جزئی هستند.علی قاسم زاده با بیان 
اینکه طبق آخرین گزارش ها، آب گرفتگی که مانع از تردد شهروندان در سطح شهر باشد را نداریم، افزود: 
با توجه به شناسایی نقاط و برطرف کردن مشکالت بارندگی قبلی، در حال حاضر شهروندان بدون هیچ 
مانعی در شهر رفت و آمد دارند.شهردار اصفهان از شــهروندان درخواست کرد چنانچه در معابر اصلی 
یا فرعی شهر مواردی از آب گرفتگی مشــاهده کردند، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ اعالم و 
شهرداری را در جریان قرار دهند تا اکیپ های رفع آب گرفتگی در محل حاضر شوند.وی با بیان اینکه 
یکی از رویکردهای مدیریت شهری محله محوری است، گفت: این روزها تیم های مدیریتی شهرداری 
در محالت با مردم جلســات همفکری و برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفی محالت برگزار می کنند.

قاسم زاده ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان تعدادی از محالت شهر که شهروندان ساکن در 
آن به لحاظ معابر یا برخی مشکالت شهری شرایط سخت تری دارند، در اولویت کاری شهرداری قرار 
می گیرند بنابراین شهروندان چنانچه نکاتی در ارتباط با محله خود دارند می توانند از طریق سامانه های 

شهرداری ما را در جریان قرار دهند.

همه فرمانداران استان اصفهان تا هفته آینده منصوب می شوند
معاون سیاسی، امنیتی استانداری اصفهان پیرامون فرآیند انتخاب فرمانداران شهرستان های استان 
اصفهان اظهار داشــت: نیمی از تعیین تکلیف فرمانداران شهرستان های استان اصفهان انجام گرفته 
و  مابقی آن نیز با سرعت بیشتری نسبت به قبل در حال انجام اســت.محمدرضا جان نثاری افزود: 
امیدواریم که اکثر 5۰ درصد باقی مانده تعیین فرمانداران اســتان اصفهان در هفته آینده با ســرعت 
بیشــتری انجام پذیرد.معاون سیاسی، امنیتی اســتانداری اصفهان پیرامون رویکرد استانداری در 
انتخاب و انتصــاب فرمانداران بیان کرد: برخی معیارهای عمومی همچون انطباق شــغل و ســطح 
تحصیالت وجود دارد، اما از سوی دیگر معیارهای اختصاصی وجود دارد که ما آن را در نظر می گیریم که 

این معیارها باید منطبق با سیاست های دولت سیزدهم باشد.

 نزدیک شدن دیدگاه های دولت و بخش خصوصی 
درعرصه میراث فرهنگی اصفهان ضروری است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اصفهان گفت: ضروری است تا دیدگاه های 
دولت و بخش خصوصی در پهنه فرهنگی اســتان به ویژه در حوزه میراث فرهنگی به یکدیگر نزدیک 
شود.  علیرضا ایزدی در نشست کمیسیون برند گردشگری شهر تاریخی اصفهان در اتاق بازرگانی این 
شهر افزود: در این راستا تمام تالش این دستگاه فرهنگی برای تحقق نزدیکی این ۲ دیدگاه به منظور 
پیشرفت صنعت گردشگری در این استان به کار گرفته می شود.وی اظهار داشت: الزمه تحقق این مهم 
در فضای تنوع دیدگاه ها، رســیدن به باور فضای احترام متقابل است زیرا صنعت گردشگری نیازمند 
تعامالت مثبت فرهنگی اســت. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان افزود: 
اگر امروز حال اصفهان خوب نیست، به این دلیل است که به این باور نرسیده ایم که می توان در فضای 
احترام متقابل با وجود تنوع دیدگاه ها از طریق صنعت گردشگری در استان اصفهان به پیشرفت دست 
 یابیم.وی بر لزوم شکسته شدن مرز میان بخش دولتی و خصوصی در حوزه گردشگری تاکید کرد و 
گفت: در راستای حفاظت از مواریث فرهنگی، هنری و همچنین توسعه گردشگری نیازمند فهم و درک 
متقابل از یکدیگر هستیم. ایزدی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر به این نتیجه رسیده ایم که از 
یک سو توسعه صنعت در استان اصفهان به بن بست خورده و نتیجه بارز آن، آلودگی هواست و از سوی 
دیگر اقلیم خشک فالت مرکزی ایران و تداوم خشکسالی های سال های گذشته می طلبد تا همچون 

نیاکان، نگاه مان به گردشگری سنتی تغییر کند. 

با مسئولان

خبرخوان

عضو هیئت رییسه شورای شهر اصفهان:

شورای ششم برای تحقق طرح 
شفافیت اهتمام ویژه دارد

خبر روز

 عضو هیئت رییســه شــورای اســالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: فساد اداری گریبانگیر اکثر 
سیستم های اداری کشور شده و مسئوالن در 
صدد مبارزه با آن بوده اند، اما در بعضی از دوره ها 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. فرزانه کالهدوزان 
با بیان اینکه شــورای ششــم با توجه به وجود 
فساد در سیستم های اداری از جمله شهرداری 
که باعث رنجش خاطر شهروندان شده، اولویت 
اصلی خود را فساد گریزی و مبارزه با فساد قرار 
داد، افزود: در این راستا جلسات کارشناسی و 
آسیب شناسی برگزار و پس از انجام بررسی ها، 
راهکارهایــی حاصل شــده با عنــوان »طرح 
شفافیت و ارتقای سالمت اداری« به تصویب 
اعضای شورای اسالمی شــهر اصفهان رسید. 
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: اجزای طرح شفافیت شامل مواردی 
همچون منع به کارگیری و استفاده از بستگان 
درجه یک شخصی که در شورای اسالمی شهر 
و شهرداری مسئولیت گرفته اند، شفاف شدن 
مراحل اداری که با مردم در تماس اســت )به 
عنوان مثال صدور پروانه ها الکترونیکی شود(، 
تشکیل کمیته سالمت اداری تا اگر فردی رشوه 
ای دریافت کرد قابل پیگیری و دسترسی باشد 
و ایجاد سامانه سوت زنی است تا مردم بتوانند 
موارد فســاد را گزارش دهند و برای آن کارگروه 
تشکیل شده و بررسی و رســیدگی الزم انجام 
شود. وی با اشــاره به ضمانت اجرایی و تحقق 
طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری، تاکید 
کرد: موارد حقوقی و اجرایی کارشناسی شده، 
به طوری که کمیســیون پایش شورا جلسات 
کارشناســی آن را برگــزار و طــرح را به لحاظ 
حقوقی، اداری و فرآیندی بررسی کرده و سایر 
کمیسیون ها نیز نظرات کارشناسی خود را اعالم 
کرده و با صاحبان فرآیند بررسی الزم را انجام 
داده اند. کالهدوزان با بیان اینکه شورای ششم 
برای تحقق طرح شــفافیت و ارتقای سالمت 
اداری اهتمام ویژه دارد، تصریح کرد: ابزارهای 
دســتیابی به این هدف مهم میز هوشــمند یا 
سامانه سوت زنی است که زمینه تحقق طرح را 

فراهم می کند.

آگهی مزایده  

دهیاری روستای قهساره

با توجه به مصوبه شماره ۴۰۰/۱۱۴ مورخه ۱۴۰۰/۰9/۱8 شورای اســالمی روستای قهساره و مجوز شماره ۴۷۳9 مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ کمیته تطبیق 
دهیاری روستای قهساره در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمینی واقع در جنب نانوایی روستا با شرایط ذیل از طریق مزایده واگذار نماید.

1- مشخصات زمین:

آدرسمبلغ سپرده به ریالقیمت کل کارشناسی پالک به ریالقیمت کارشناسی هر مترمتراژنوع کاربریردیف

جنب نانوایی روستا۱۱6/۴۰۰/۰۰۰ ریال۲/۳۲8/۰۰۰/۰۰۰ ریال9/۷۰۰/۰۰۰ ریال۲۴۰مسکونی۱

۲- متقاضیان جهت شــرکت در مزایده از جمعه 1400/10/24 با مراجعه 
به دهیاری روســتای قهســاره به آقای هادی فقرایی به شــماره تماس  
۰9۱۳۷۴۲۳۰۱5 مراجعه و نســبت به اخذ فرم قیمت پیشنهادی اقدام و 
پس از تکمیل به همراه فیش واریزی ســپرده شرکت در مزایده در پاکت 
دربسته و در موعد مقرر تحویل نمایند. ) به درخواستهایی که مخدوش و 

ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 
۳- متقاضیــان بایســتی حداکثر تا پایــان وقت اداری روز پنج شــنبه 
1400/10/30 نسبت به تحویل مدارک مزایده طبق بند ۲ بصورت کامل و به 
دهیاری روستا تحویل نمایند. )به درخواست هایی که بعد از تاریخ مقرر 

ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 
۴- متقاضیان بایســتی جهت شــرکت در مزایده نســبت به واریز وجه 
ســپرده طبق جدول باال بــه میزان 5 درصد به حســاب جاری شــماره 

3875142440519519 به نام دهیاری قهســاره نزد پست بانک واریز 
و فیش واریزی مربوطــه را همراه مدارک طبق بند ۲ به دهیاری ارســال 

نمایند.
5- برندگان مزایده در صورت انصراف از شرکت در مزایده سپرده واریزی 

آنها به نفع دهیاری ضبط و وصول خواهد شد. 
6- در خواست های متقاضیان در کمیسیون معامالت بررسی و دهیاری 

قهساره در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 ۷- تاریخ بازگشایی پاکتها و اعالم اسامی برندگان روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳

می باشد.
 8- متقاضیان شــرکت در مزایده بایســتی پس از تکمیل فرم شماره ۲ 
) اعالم قیمت پیشنهادی( ذیل فرم مربوطه نسبت به امضاء قبول شرایط 

شرکت در مزایده اقدام نمایند.

 گردهمایی ستایشگران
 و شاعران آیینی اصفهان

گردهمایی ستایشگران و شاعران آیینی 
اصفهان با حضور جمعــی از پیرغالمان، 
مداحــان و شــعرای اســتان اصفهان 
برگزار شد.در این مراسم که حاج مهدی 
منصــوری، کربالیــی مهــدی رعنایی، 
کربالیی ســید رضا نریمانی و جمعی از 
مداحان اصفهان حضور داشتند، از کتاب 
آداب و فنون نیایش به قلم دکتر رسول 

میرباقری رونمایی شد.

عکس روز

عکس: عتیق
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آیا تا به حال به خودتان دروغ گفته اید تا از پذیرش حقیقتی 
که برای تان غیــر   قابل  تحمل اســت طفــره بروید؟ طبق 
تحقیقات جدید، شــما در این مــورد تنها نیســتید. طبق 
تحقیقات انجام شده و با شناسایی چهار اصل دروغ گفتن به 
خود یا خودفریبی، به نظر می رسد این مسئله بسیار رایج و 
قابل پیش بینی است. براساس این تحقیقات، چهار مرحله  
اصلی وجود دارد که هنگام دروغ گفتن به خود پشــت  سر 

می گذاریم.
 سازماندهی مجدد باور های مان: اولین مرحله دروغ گفتن به 
خود که توسط محققان توصیف شده ،»سازماندهی مجدد 
باور  ها« است. این مرحله متقاعد کردن خود در مورد چیزی 
است که تمایل داریم واقعی باشــد. به عنوان مثال، آلبرت 
نیوئن، استاد فلسفه توضیح می دهد اگر پدری متقاعد شود 
که پســرش دانش آموز خوبی اســت، روزی که پسرش با 
نمرات بد به خانه بیاید، ممکن است ابتدا بگوید که موضوع 
مهمی نیست یا معلم مطالب را به خوبی توضیح نداده  است، 

چون تمایل دارد واقعیت به این شکل باشد.
 انکار هدفمندانــه  حقایق: این مرحله را نیوئن و نویســنده 
همکارش، دکتر فرانچســکو مارکی »گزینش هدفمندانه  

حقایق« نامیده اند. این مرحله  دروغ گفتن به خود شــامل 
پرهیز از افراد، مکان ها و چیز هایی اســت کــه می توانند با 
ارائه حقایقی که خالف باور های شــما هستند، ناهماهنگی 
شناختی ایجاد کنند. براساس مثال باال، این مرحله می تواند 
به این صورت باشد که پدر از شرکت در جلسه  اولیا و معلمان 
اجتناب می کند؛ زیرا نمی خواهد بــا حقیقتی که تمایلی به 
روبه رو شدن با آن ندارد، مواجه شود. در این مثال، حقیقت 

این است که فرزندش دانش آموز خوبی نیست.
 تردید در باور کردن: وقتی قابل باور بودن چیزی زیر سوال 
برود، به راحتی می توان به آن شک کرد.  به همین دلیل است 
که  سومین مرحله  شناسایی شده در این تحقیق »تردید در 
باور کردن« است. از این گذشته دیدن به نوعی مساوی است 
با باور کردن. بنابراین در مواجهه با چیزها یی که قابل رویت و 
لمس کردن نیستند، برای افراد بسیار ساده است که حقایق 

مشکل ساز و آزاردهنده مربوط به آن چیزها را انکار کنند.
 تولید حقایق از ابهام: و در آخر، ما مرحله  ای از خودفریبی را 
داریم که محققان از آن به عنوان »تولید حقایق از موقعیتی 
مبهم« یاد می کنند. این مرحله شامل تفسیر نادرست یک 
موقعیت اســت براساس داستانی ســاختگی که همیشه 

در ذهن داشــته اید .با توجه به مثال باال، اگر معلم مهربان 
ریاضی متواضعانه و  غیرمســتقیم به پدر بگوید که پسرش 
از عهده  درس ریاضی بر نمی آید، پیش فرض ذهنی پدر این 
است که اگر مشکلی وجود داشته  باشد با اظهار نظری صریح 
و مستقیم مواجه می شــود؛ پس ممکن است مهربانی  و 
توصیف مالیم معلم ریاضی را به عنوان یک ارزیابی مثبت 
از توانایی های پسرش تفســیر کند و اینگونه به خود دروغ 

بگوید.
ما دوست داریم فکر کنیم با خودمان صادق هستیم و برای 
انکار حقایق یا راحتی به خودمان دروغ نمی گوییم. اما طبق 
تحقیقات این  کار نه تنها رایج اســت، بلکه تقریبا همه  ما به 
یک روش یکســان خودفریبی را انجام می دهیم. بنابراین 
دفعه  بعد که احساس کردید ممکن است حقیقت را از ذهن 
خودآگاه خود دور نگه دارید، مراقب این چهار مرحله  دروغ 
گفتن به خود باشید و سعی کنید خودتان را برای مواجهه با 

حقایق آماده کنید.
با توجه به این مطلب، آیا برای شما هم اتفاق افتاده است که 
با انکار حقیقت به خودتان دروغ بگویید تا احساس بهتری 

داشته باشید؟

آشپزی

سیب زمینی متری 
مواد الزم: سیب زمینی متوسط3 عدد، نشاسته ذرت2 قاشق غذاخوری، 

روغن مایع به مقدار کافی،نمک، پودر سیر و فلفل سیاه به مقدار کافی
طرز تهیه : ابتدا سیب زمینی ها را می شوییم، سپس درون دستگاه بخار پز قرار می 

دهیم و اجازه می دهیم سیب زمینی کامال بپزد. حاال پوست سیب زمینی ها را جدا  کرده و با 
گوشت کوب می کوبیم تا سیب زمینی پوره شود. در ادامه نمک را به همراه پودر سیر و فلفل سیاه 
به پوره سیب زمینی اضافه می کنیم.  در این مرحله مقداری نشاسته ذرت درون پوره سیب زمینی 

اضافه می کنیم و پوره سیب زمینی را با دست ورز می دهیم. در ادامه یک کیسه فریزر روی سطح کار 
قرار می دهیم و مخلوط پوره سیب زمینی را روی کیسه فریزر قرار می دهیم. حاال مجددا یک کیسه 

فریزر روی پوره سیب زمینی قرار می دهیم و پوره را با وردنه باز می کنیم. در ادامه کیسه فریزر را از روی 
پوره سیب زمینی بر می داریم، سپس مقداری نشاسته ذرت روی پوره سیب زمینی می پاشیم و 
با دست پخش می کنیم.در این مرحله سیب زمینی را با چاقو به اندازه دلخواه برش می کنیم، 

سپس یک تابه مناسب انتخاب می کنیم و روی حرارت متوسط قرار می دهیم. در ادامه 
مقداری روغن مایع درون تابه می ریزیم و اجازه می دهیم روغن گرم شود. در نهایت 

برش های سیب زمینی را درون تابه قرار می دهیم و کامال سرخ می کنیم. در 
ادامه زمانی که سیب زمینی ها کامال سرخ شدند از تابه خارج می 

کنیم، سپس روی دستمال حوله ای قرار می دهیم تا 
روغن اضافی اش کشیده شود. 

4 مرحله اصلی که هنگام دروغ گفتن به خود پشت سر می گذاریم!

 »شهرک« آماده نمایش
 در جشنواره  فجر شد

 فیلم سینمایی »دسته دختران«
 آماده نمایش شد

فیلم سینمایی »شهرک« که دومین تجربه بلند سینمایی علی حضرتی 
پس از »سازهای ناکوک« است، پس از طی آخرین مراحل فنی آماده 
نمایش در چهلمین جشنواره فیلم فجر شد.داستان این فیلم ، درباره 
جوان عالقه مند به بازیگری است که در تست یک فیلم سینمایی بزرگ 
قبول می شود و برای پیوستن به این پروژه و رسیدن به آرزوی خود یعنی 
بازیگر شدن، باید شرایط ویژه در شهرکی ایزوله شده را بپذیرد.

فیلم سینمایی »دسته دختران« تازه ترین ساخته منیر قیدی به 
تهیه کنندگی محمدرضا منصوری به تازگی آماده نمایش شده است.

با نزدیک شدن به جشنواره فجر، خالصه داستان رسمی این فیلم 
منتشر شد:»دسته دختران« قصه زنان جنگ است. نیکی کریمی، 
پانته آ پناهی ها، فرشته حسینی، هدی زین العابدین و صدف عسگری 
گروه زنان مبارز را شکل می دهند.

با هدف آموزش مدیریت مصرف آب به روســتاییان، ویژه برنامه »دوشنبه 
های آبی« در روستاهای اســتان اصفهان آغاز شــد.این طرح توسط دفتر 
مدیریت مصرف آب شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان از نیمه دی ماه 
جاری برنامه ریزی و در آن کارشناســان معاونت بهره برداری و توسعه آب، 
معاونت خدمات مشترکین، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی به همراه 
مدیران آبفای مناطق خودگردان با حضور در روستاهای منتخب، روش های 
صرفه جویی در مصرف آب را به روســتاییان آموزش می دهند.در نخستین 
هفته از اجرای طرح »دوشنبه های آبی« روستاهای »ورپشت« و »جالدران« 
میزبان کارشناسان آبفای اســتان اصفهان بودند. در روستای »ورپشت« از 
توابع شهرستان تیران نزدیک به 200 نفر از بانوان و در روستای »جالدران« از 
توابع شهر قهجاورستان بیش از 50 نفر از روستاییان با حضور در مسجد روستا، 
پای صحبت مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضالب نشستند و با روش 

های مدیریت مصرف آشنا شدند.
چگونگی اســتفاده از لوازم کاهنده مصــرف آب نظیر پرالتورها، ســردوش 
ها، فالش تانک های کم مصرف، شــیرآالت فشــاری زمــان دار، اهرمی و 
الکترونیکی و همچنین شرایط اســتفاده از معافیت طرح ملی »آب امید« 
در قالب مشــترکین خانگی کم مصرف از جمله مســائلی است که در طرح 
»دوشنبه های آبی« به روســتاییان آموزش داده می شــود.گفتنی است؛ 
طرح »دوشنبه های آبی« تا پایان سال جاری در 20 روستای شهرستان های 
اصفهان، تیران و کرون، جرقویه، هرند، چادگان، خوانسار، دهاقان، شاهین 
شهر و میمه، ورزنه و سمیرم که سرانه مصرف برخی از ساکنان آن ها بیش از 
الگوی مصرف است، اجرا می شود.حاطرنشان می شود، در حال حاضر 98 
شهر و 949 روستا از خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان استفاده 

می کنند.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: فوالد مبارکه در سال های 
گذشته توسعه کمی وکیفی را در راســتای تامین نیازهای داخلی در دستور 
کار خود قرار داده است؛ این شرکت به رغم افزایش تولید و محصوالت خود 
توانسته مصارف انرژی را کاهش داده و حجم محصوالت تولیدشده را از نظر 

کیفیت و تنوع بهبود دهد.
عباس اکبــری محمدی در ادامه افــزود: به عنوان مثال، فــوالد مبارکه به 
تازگی محصول تختال گرید APIX۷۰ با ضخامت 300 میلی متر را به تولید 
انبوه رساند تا بخش عمده ای از نیاز صنعت کشور را تامین و صنایع مربوطه 
را از واردات آن بی نیــاز کند؛ همچنین با تامین ورق رنگــی مورد نیاز صنایع 
تولیدکننده لوازم خانگی توانســته کشــور را به خودکفایی برساند و تمامی 
گریدهای ورق های رنگی لــوازم خانگی که از حساســیت، دقت و کیفیت 
زیادی برخوردار اســت را به مرحله تولید برساند.معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در ســال گذشته توانست بیش 
از 550 هزار تن محصوالت ویژه را با کیفیــت باالیی تولید کند که تمامی این 

محصوالت در سال های گذشته از کشــورهای دیگر وارد می شد؛ تولید این 
محصوالت عالوه بر این که کشــور را از واردات بی نیاز می کند، موتور محرکه 

اشتغال، خودکفایی و بهبود شرایط اقتصادی در صنایع کشور خواهد بود.

ارتقای تنوع و کیفیت محصوالت و بهره وری در تولید
وی اذعان داشــت: امیدواریم در برنامه  ســال های آینده با توجه به این که 
تقریبا تمام زنجیره تولید فوالد در فوالد مبارکه وجود دارد، با متعادل سازی 
آن، حجم تولید محصوالت در قســمت های مختلف این زنجیره را متوازن 
کنیم؛ عالوه بر این، قرار اســت بــا برنامه ریزی هــای صورت گرفته، تنوع و 
کیفیت محصوالت و بهــره وری در تولید فوالد مبارکــه را ارتقا دهیم.اکبری 
محمدی با بیان این که فــوالد مبارکه در حال حاضر از نظــر مصارف ویژه و 
مطلق حامل های انرژی و مواد مصرفی در وضعیت بســیار خوبی قرار دارد، 
تصریح کرد: این بنگاه عظیم صنعتی از نظر مصرف آب نیز در وضعیتی است 
که کمترین میزان برداشت از آب خام را دارد و با اقداماتی که انجام داده طی 
ســال های آینده نیز همین مقدار اندک را با سرمایه گذاری هایی توسعه ای، 

به صفر می رساند.

فوالد مبارکه در مسیر تامین پایدار مواد اولیه و انرژی
وی عنوان داشــت: فوالد مبارکه برنامه هایی برای ایجاد پایداری در زنجیره 
تولید شامل تامین پایدار مواد اولیه و انرژی در دســت اقدام دارد تا بتواند 
در طول ســال، به صورت پایدار و تاب آور محصوالت مورد نیاز صنایع کشور 
را تامین کند؛ امیدوارم روندی که از ابتــدای بهره برداری فوالد مبارکه در 23 
دی ماه سال 1371 آغاز شــد و تاکنون رو به رشــد بوده با برنامه ریزی های 
صورت گرفته ادامه پیدا کند.معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در پایان 
اضافه کرد: ایران رتبه دهم تولید فوالد جهان را داشته و شرکت فوالد مبارکه 
نیز در میان 50 شــرکت برتر فوالدســاز جهان قرار دارد که با همت و تالش 
یکایک کارگران و کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی، جایگاه این شرکت را 

در دنیا ارتقا خواهیم داد.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دفتر ستاد منطقه با شورای شهر ورنامخواست 
زرین شهر دیدار کرد.اسماعیل قربانی در این دیدار با شورای شهر ورنامخواست 
با اشــاره به طرح های اجرایــی مخابرات در ایــن مناطق گفــت: تاکنون به 
همت مخابــرات منطقه اصفهان طرح های توســعه ای بســیاری در مناطق 
این شهرستان، در بخش ثابت و سیار عملیاتی شــده که با حمایت نهادهای 

حاکمیتی و مردمی این روند ادامه خواهد یافت.
وی، شورای شهر را یکی از نهادهای مردمی تصمیم ساز در عرصه شهر و روستا 
دانست و گفت: شوراهای شهر و روستا می توانند با اتخاذ روش های عملکردی 

موثر و همکاری با مجموعه هایی مانند مخابرات ، تاثیر بسزایی در روند توسعه 
شهر و روستا داشته باشند.گفتنی است؛ در این جلسه حضار به بحث و تبادل 
نظر در مورد راه های کاهش مشــکالت پیش روی توســعه زیرساخت های 

ارتباطی در این شهرستان پرداختند.
ورنامخواست، شهری در شهرستان لنجان از توابع استان اصفهان است که در 
محور ارتباطی زرین شهر- مبارکه روی جلگه رسوبی زاینده رود واقع شده است  .

این منطقه از شهرهای حاشیه زاینده رود محسوب می شود  که از چشم انداز 
بسیار زیبای شالیزارهای برنج لنجان برخوردار است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تولید محصوالت جدید، بومی سازی 
تجهیزات و دیگر دستاوردهای فوالد مبارکه نویدبخش ابرقدرت شدن جمهوری 
اسالمی ایران است . محمدحسین صفارهرندی در بازدید از شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: آنچه که در بازدید از فوالد مبارکه مشاهده کردم، نشان دهنده دغدغه 
مدیران فوالد مبارکه برای حل مسائل مختلف، از مسائل زیست محیطی گرفته 
تا کاهش مصرف آب اســت که همه و همه در جهت منافع عمومی است؛ طبق 
گفته های مسئوالن فوالد مبارکه، عالوه بر ٩ شــهر که از پساب آن ها برای تولید 
فوالد در این شرکت استفاده می شود، در حال برنامه ریزی برای طراحی سیستم 
انتقال و تصفیه پساب های ٦ شهر دیگر نیز هستند؛ این کار باعث می شود فوالد 
مبارکه از مصرف آب خام بی نیاز شــود.وی افزود: اگر این مسیر ادامه پیدا کند 
و فوالد مبارکه از میزان برداشت آب رودخانه کم کند، در افق ١٤٠٤ این صنعت از 

مصرف آب خام به طور کامل بی نیاز می شود؛ این وعده بسیار شیرینی است که 
من در خالل بازدید از فوالد مبارکه دریافت کردم.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خاطرنشان کرد: صنایع کشور بر حســب ضرورت به خاطر شرایط تحریم 
به خودکفایی روی آوردند. وقتی از نزدیک این عرصه هــا را می بینیم با افتخار 
می گوییم ایرانی تواناِی دانشمنِد اهل فناوری های نوین با اتکا به خود توانسته از 
ناامیدی در جامعه جوان جلوگیری کند.وی با اشاره به توان داخلی جوانان کشور 
برای رفع تحریم ها گفت: ما یا باید یوغ بندگی دشمنان را به گردن می انداختیم و 
همه شرایط تحمیلی آن ها را می پذیرفتیم و البته مشخص نبود که در آخر چیزی 
به ما بدهند یا اینکه باید به اندیشه و زور بازوی ایرانی و همت ایرانی با شرف رو 
می آوردیم که این کار را انجام دادیم و االن به خاطر این استغنا در حال پیشرفت 
هستیم.صفار هرندی تصریح کرد: حتی کسانی که ما را تحریم کردند بابت این 
تحریم ها و اقدامات خود پشیمان هستند. چون یک فرصت را از دست دادند و 
کشوری که می توانست از آن ها به صورت عادالنه دریافت هایی داشته باشد به 
جایی رسیده که اعالم می کند نیازی به آن ها ندارد.وی با اشاره به دستاوردهای 
فوالد مبارکه برای بومی سازی قطعات و استقالل از نیاز به دیگر کشورها اذعان 
داشت: البته ما هیچ وقت دروازه های کشور خود را برای ارتباط با کشورهای دیگر 
نبسته ایم و دروازه های کشور گشوده خواهد بود و داد و ستدها با دیگر کشورها 
ادامه دارد ولی به طور مثال این باعث افتخار است امروز که حدود ٩٥ درصد از 
تجهیزات فوالد مبارکه که در گذشته، پیچ و مهره مورد نیازش از خارج کشور تامین 
می شده، با حمایت بخش های دیگر صنعت، در داخل کشور تامین می شود.وی 
در پایان ضمن تمجید از موفقیت های فوالد مبارکه تصریح کرد: این ها خبرهای 
خوبی است که شنیده می شود و نوید از ابرقدرت شدن جمهوری اسالمی ایران 

می دهد.

با هدف آموزش مدیریت مصرف آب به روستاییان صورت گرفت؛
اجرای طرح»دوشنبه های آبی« در 20 روستای استان اصفهان

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:
فوالد مبارکه در مسیر تامین پایدار مواد اولیه و انرژی

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با شورای شهر ورنامخواست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از فوالد مبارکه:
دستاوردهای فوالد مبارکه، نویدبخش ابرقدرت شدن ایران است

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