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8 صفحه
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قیمت: 3000 تومان

هشدارها و اعتراضات به مازوت سوزی در اصفهان رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است؛

مرگ در هوای مازوتی!

کاهش ورودی آب به 
سد زاینده رود در نیم 

قرن اخیرکم سابقه است

تعیین مهلت برای 
 پرداخت معوقات 

کارگران تونل کوهرنگ 3

مدیرکل غله استان:

مشکلی در زمینه تامین 
آرد و نان استان اصفهان 

وجود ندارد 

برنامه ریزی های گسترده 
برای توزیع خدمات عادالنه 

میان شهروندان؛

 جان دوباره 
در کالبد محالت 

اصفهان

ایران- عراق؛
 در آستانه ششمین صعود

 به جام جهانی
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افزایش 20 درصدی قیمت گل 
در بازار اصفهان

اصفهان، مهیای ویژه برنامه های 
ایام دهه فجر می شود

رج به رج غم!
سقوط آزاد بازارهای صادراتی فرش اصفهان؛

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  
شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد کاال و خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت، از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحلــه ای از بین تولید کنندگان و 

فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید. 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

خرید انواع سکسیونر تابلویی گازی قابل قطع زیر بار 630  آمپری / 24 کیلو ولت

شماره 
مناقصه 

مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

دریافت 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری وتحویل 

پاکات

بازگشایی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

1400/11/24688/373/000 ساعت 4001104220000012110000641400/11/71400/11/121400/11/2312

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https:www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر 

تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1400/11/23 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکات الف_ ضمانت نامه( 

خود رابه نشانی : اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه  

همکف- دبیرخانه،  تحویل نمایند.به پیشنهادهایی که بعداز مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
شماره تلفن واحد مناقصات 34121484-031 آقای فاخران- شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسی: 34121448-031 آقای 

مهندس آقابابایی جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 
تماس حاصل فرمائید.

نوع  و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:در اسناد درج شده است
 شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت 72 ســاعت   قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از  آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند،در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

 پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد 

به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ،مخدوش ،مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

 شركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرایی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين)ريال (برآورد )ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

6.956.495.385339.000.000جاریاجرای نما و محوطه سازی ساختمان اداری آبفا دهاقان400-4-239/2

16.684.155.309630.500.000جاریعملیات سفت کاری احداث ساختمان بحران چشمه توتی400-4-240/2

400-4-269
تکمیل باقیمانده کارهای ساختمانی ، تاسیساتی 

و تجهیزاتی ایستگاه پمپاژ فاضالب زیباشهر
4.454.432.345222.700.000جاری

9.318.478.168409.600.000جاریعملیات اجرای حوضچه های پهنه بندی فشاری فوالدشهر400-4-272

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/11/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/11/24

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

7

 هفته فرهنگی اصفهان 
در کشورهای خارجی 

برگزار می شود
افراد شایسته فقط از محیط 
خانواده دولت، دانشگاه 
امام صادق و خراسان 

بیرون می آیند؟

م
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س
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   نام روزنامه: زاینده رود

  تاريخ انتشار:1400/11/07

نوبت اول

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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»بایدن« شخص »پوتین« را تهدید کرد
بایدن، رییس جمهور آمریکا اعالم کرد که در صورت حمله روســیه به اوکراین، ممکن است شخص 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را تحریم کند.بایدن در اظهاراتی که رویترز منتشر کرد، گفت که 
اگر پوتین به اوکراین حمله کند، ممکن است شخص وی، هدف تحریم های آمریکا قرار گیرد.بایدن 
اشاره کرد که ایاالت متحده ممکن است به زودی بخشی از ۸۵۰۰ نیروی آمریکایی را جابه جا کند و در 
عین حال افزود که هیچ تغییری در وضعیت نیروهای روسیه در مرز اوکراین ایجاد نشده است.رییس 
جمهوری آمریکا خاطرنشان کرد که ایاالت متحده قصد ندارد نیروهای آمریکایی را وارد اوکراین کند.
وی افزود: اگر پوتین به اوکراین حمله کند، عواقب جدی و جهانی در پی خواهد داشت!کی یف و غرب 
طی ماه های اخیر روسیه را به جمع آوری نیرو در مرز با اوکراین جهت آمادگی برای حمله نظامی متهم 

کرده اند، در حالی که کرملین بارها اعالم کرده است که روسیه هیچ کس را تهدید نمی کند.

مسکو: 

اوکراین لبریز از تسلیحات آمریکا و ناتو شده است
به نقل از اسپوتنیک، هیئت دائمی نمایندگی روسیه در سازمان ملل در بیانیه ای اعالم کرد که اوکراین 
مملو از تسلیحات ایاالت متحده و ناتو و همچنین تعداد بی شماری از مشاوران از کشورهای غربی 
شده است.هیئت روسیه در این بیانیه که در وب سایت خود منتشــر کرد، نوشت: آمریکا با القا و 
دامن زدن به روســیه هراسی در میان شهروندان و کشــورهای همفکر خود و همچنین صحبت از 
تجمع نیروهای روسیه به عنوان تقریبا علت اصلی همه مشکالت، فراموش می کند که درباره این 
مسئله که همه این صحبت ها در مورد نیروهای روسیه در خاک روسیه است، شفاف سازی کند.در 
ادامه این بیانیه آمده است: این مسئله )شفاف سازی( برخالف سیل تسلیحات آمریکایی و ناتو و 
مستشاران بی شماری است که به اوکراین و برخی از کشورهای نزدیک به مرزهای روسیه روانه شده 
اند. همچنین هیچ توضیحی برای آنچه نیروی دریایی آمریکا در حال انجام اســت یعنی افزایش 

تنش در منطقه دریای سیاه و در نزدیکی سواحل روسیه، وجود ندارد.

انگلیس، روسیه را به اعمال سخت ترین تحریم ها تهدید کرد
نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام این کشور در مورد وضعیت اوکراین گفت: ما به دنبال ترکیب 
گفت وگو با بازدارندگی هســتیم و اینکه چگونه غرب متحد و ائتالف برای هر گونه تهاجم روسیه به 
اوکراین از جمله اعمال تحریم های اقتصادی سنگین بهایی بسیار باال را تعیین می کنند.جانسون  
افزود: جلســه ای مجازی با حضور جو بایدن رییس جمهور آمریکا، امانوئل مکرون رییس جمهور 
فرانسه، شولز صدراعظم آلمان و استولتنبرگ دبیرکل ناتو برگزار شد. وی تصریح کرد: ما توافق کردیم 
که به هر حمله روســیه به اوکراین، به صورت متحد با اعمال تحریم های هماهنگ و شدیدتر از هر 
کاری که قبال علیه مسکو انجام داده ایم، پاسخ دهیم.ما در انگلیس از تشدید تحریم ها علیه روسیه 

در پاسخ به هر کاری که پوتین ممکن است انجام دهد، تردید نخواهیم کرد.

مکرون: 

هزینه حمله به اوکراین بسیار زیاد است
به نقل از فرانسه ۲۴، »امانوئل مکرون«، رییس جمهور فرانسه روز سه شنبه در یک نشست مطبوعاتی 
پس از گفت وگو با »اوالف شولز«، صدراعظم آلمان در برلین گفت: فرانسه و آلمان آماده ادامه گفت وگو با 
روسیه هستند، اما اگر مسکو به اوکراین حمله کند، هزینه این اقدام بسیار زیاد خواهد بود. مکرون  ادامه 
داد: »اروپا و متحدانش در مورد اوکراین از جمله نیاز به تنش زدایی متحد هستند، اما در صورت تجاوز 
روسیه یک واکنش مشترک را خواهند داشــت.« رییس جمهور فرانسه گفت: »اگر حمله ای صورت 

گیرد، انتقام خواهند گرفت و هزینه این حمله ]برای روسیه[ بسیار زیاد خواهد بود.«

تازه ترین بهانه  غرب در مذاکرات؛ سرعت پیشرفت هسته ای ایران

هردم از این باغ، بهانه ای می رسد!
ســخنان مقامات غربی درمورد لزوم کاهش سرعت برنامه هسته ای 
ایران حاکی از عدم پذیرش مسئولیت است، آمریکا نقض کننده برجام 
و مقصر وضعیت موجود است و باید هزینه بازســازی آنچه که ویران 

کرده را بپردازد.
دیپلمات های حاضر در مذاکرات وین از مســیر درســت مذاکرات و 
پیشرفت های حاصل شده سخن می گویند، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امــور خارجه کشــورمان نیز  در حاشــیه همایش ملــی ایران و 
همسایگان در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و 
در جمع خبرنگاران تصریح کرد: »فعال مذاکرات را در سطح کارشناسان 
ارشد، مدیران کل سیاسی و معاونین وزرا تنظیم کردیم. امیدواریم در 
همین سطح بتوانیم وارد پروسه اجرا شویم و نیاز به دیدارهای سطح 
باالتری نباشد. آنچه برای ما مهم اســت این است که زمانی مردم در 
جریان جزییات قرار بگیرند که در میز مذاکرات به نتیجه مشــخصی 

رسیده باشیم و امیدوارم به آن نقطه نزدیک شویم.«
امیرعبداللهیــان دربــاره مذاکره مســتقیم ایــران و آمریــکا  گفت: 
»آمریکایی ها دائما درخواست مذاکره مستقیم را مطرح می کنند؛ اما 
ما هنوز در جمع بندی های خود به این نقطه نرسیده ایم.« اما با وجود 
روند مثبت مذاکرات، برخی از مقامات غربی و رسانه های همسو با آنها 
با طرح مسائلی انحرافی در جست وجوی اهرم فشار تازه ای هستند. 
مطرح کردن موضوعاتی مانند لزوم کاهش ســرعت برنامه هسته ای 
ایران، بخشی از پروژه ضرب االجل های مصنوعی است که اخیرا مطرح 
شده و ادعا می شــود که در صورت کاهش ســرعت برنامه هسته ای 
فرصت برای گفت وگوها افزایش می یابــد. مذاکره کنندگان غربی در 
حالی بر این موضوع اصرار می کنند که به گفته بسیاری از کارشناسان، 

عامل اصلی طوالنی شدن مذاکرات غرب است.
مقامــات غربی با قــرار دادن ادعای غیرواقعی وقت کشــی ایران در 
کنار پیشــرفت برنامه هســته ای اصرار مــی کنند که ایــران به نقطه 
گریز هســته ای نزدیک اســت. تــا به جامعــه جهانی القــا کنند که 
به دلیــل قصد ایران برای وقت کشــی برای رســیدن بــه نقطه گریز 
 هســته ای برای دســتیابی به توافــق پایــدار، محدودیــت زمانی 

وجود دارد.
چنین ادعاهایی در حالی مطرح می شود که جمهوری اسالمی ساخت 
سالح هســته ای را در دکترین دفاعی خود مشــروع نمی داند، موضع 
ایران درباره منع تولید و اســتفاده از سالح های هسته ای به وضوح در 
فتوای رهبر معظم انقالب اســالمی بیان شده است. ایشان در جریان 
سخنرانی در میان سران و مقامات کشــورها در شانزدهمین اجالس 

 جنبش عدم تعهد در تهران، تاکید کردند: »جمهوری اسالمی به لحاظ
 منطقی، مذهبی و عقیدتی، داشــتن سالح های هســته ای را گناهی 
کبیره می داند و بر این باور اســت که گســترش چنین ســالح هایی 
بیهوده، مخــرب و خطرناک اســت.« ایشــان افزودند کــه »ایران 
 پیشنهاد خاورمیانه عاری از سالح های هسته ای را مطرح کرده و به آن

 متعهد است.«
با این وجود آنتونی بلینکــن، وزیر خارجه آمریکا چنــد روز پیش در 
راستای دامن زدن به ادعاهای غیرواقعی، گفته است که در زمان برجام، 
زمان گریز هسته ای ایران برای دستیابی به مواد الزم برای ساخت بمب 
هسته ای یک سال بود، اما اکنون این زمان به چند هفته کاهش یافته 
است. اکنون بهترین گزینه، بازگشت به تعهدات هسته ای برجام است.

همزمان با بلینکــن، یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشــده اما به 
نوشته پایگاه خبری آکســیوس از اعضای هیئت مذاکرات هسته ای 
وین است، ادعا کرد که برای دستیابی به احیای برجام یا باید ایران در 
مذاکرات شتاب کند یا این که از سرعت برنامه هسته ای خود بکاهد تا 
فرصت برای دیپلماسی فراهم باشد. ما هم به نقطه ای نزدیک شده ایم 
که توافق فوری در دسترس است و هم این که مذاکرات می تواند به هم 

بریزد و برجام را نابود کند.

عالوه بر این نشریه آمریکایی هیل در یادداشتی همسو با این ادعاها 
نوشت: در حدود یک دهه آینده، ایران به باشگاه انحصاری کشورهای 
دارای سالح هســته ای خواهد پیوســت و واقعیت سخت این است 
که ایاالت متحده و هیــچ قدرت دیگری کاری بــرای جلوگیری از آن 

نمی توانند صورت دهند.
ادعاهای طرف غربی در حالی مطرح می شــود که ایران تا یک سال 
پس از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش در این توافق عمل 
کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می دادند آثار خروج واشنگتن از 
توافق را جبران می کنند، فرصت دهد تا بــرای تحقق این وعده تالش 
کنند. اما هیچ تحولی به وقوع نپیوســت، ایران در چند گام تعهداتش 
را ذیل برجام کاهش داد و اعالم کرد در صــورت لغو تمام تحریم های 
آمریکا به نحوی که قابل راســتی آزمایی باشد، به اجرای تعهداتش در 

برجام باز می گردد.
متهم کردن ایران به تالش برای عبور از نقطه گریز هسته ای، بیانگر فرار 
آمریکا از تعهدات و فرار رو به جلو از قرار گرفتن در شرایط راستی آزمایی 
و ارائه تضمین است. اما اکنون زمان آن رســیده که طرف های غربی 
تصمیم های سخت سیاســی اتخاذ کرده و با گام های معنادار و اقدام 

محور، مسیر دستیابی به توافق نهایی و پایدار را هموار کنند.

وهــاب عزیــزی فعــال سیاســی اصول گــرا و 
دبیرکل جهادگران ایران اســالمی کــه در انتخابات 
ریاســت جمهوری از ابراهیم رییسی حمایت کرده 
بــود، در واکنش به ســخنان اخیــر رییس جمهور 
گفت: انتصابات فامیلــی و حزبی در همه دولت ها 
مورد ســوال بوده ولی در دولت سیزدهم عریان تر 
و با شیب تندتری صورت گرفت. اصول گرایان بعد 
از هشت ســال دوری از قدرت چنان به زمین بازی 
قدرت هجوم آوردند  که انگار کشور بیگانه ای را فتح 
کرده باشــند. وی ادامه داد: انکار کردن رســانه ای 
موضوع انتصابات فامیلی و حزبی از سوی ابراهیم 
رییسی، خود دلیل محکمی بر وجود داشتن پدیده 

انتصابات فامیلی در سراسر کشور است. اگر چنین 
پدیده ای وجود واقعی نداشت، قطعا رییس دولت 
زحمت مطرح کــردن آن را به خــود نمی داد. چون 
رسانه ای شدن یک موضوع از زبان رییس دولت به 
آن رسمیت می دهد. پس اصل موضوع جای بحث 

ندارد در کم و کیف آن می توان صحبت کرد.
این کنشگر سیاسی اصول گرا همچنین تصریح کرد: 
متاسفانه تب انتصابات فامیلی و شراکتی در دولت 
ســیزدهم چنان باال گرفت که بخار آن از رسانه ها به 
مشام رییس دولت نیز رسید. هر چند آقای رییسی 
معتقد است که انتصابات بر اساس شایسته ساالری 
بوده ولی سوال افکار عمومی و اصحاب رسانه این 

است که آیا شایسته ها فقط از محیط خانواده دولت، 
دانشگاه امام صادق و خراسان بیرون می آیند؟

عزیزی در پاسخ به سوال رییس جمهور از رسانه ها 
پیرامون مطرح کردن برخــی از مصادیق انتصابات 
فامیلی و نام بردن از آن ها، گفت: متاســفانه تعداد 
انتصابات فامیلی و حزبی در مجموعه دولت خارج 
از شمارش است بنابراین ما از رییس جمهور محترم 
درخواست می کنیم خودشان به عنوان نمونه چند 
انتصاب غیرفامیلی و غیرحزبــی نام ببرند تا مردم 

امیدوارتر شوند.

فعال سیاسی اصول گرا: 

افراد شایسته فقط از محیط خانواده دولت، دانشگاه امام 
صادق و خراسان بیرون می آیند؟

پاسخ رییس مجلس به انتقاد یک نماینده:

 از نظر حقوقی قراردادی با چین و روسیه بسته نشده است
رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به انتقاد نماینده مهریز و بافق از بی اطالعی نمایندگان مجلس در خصوص جزییات قراردادهای ایران با چین و روسیه، 
تاکید کرد: از نظر حقوقی قراردادی بسته نشده است.محمدرضا صباغیان طی تذکری شفاهی در جلســه علنی مجلس بیان کرد: گفته می شود که بین ایران با 
چین و ایران با روسیه قراردادهایی بسته شده؛ اما مجلس اصال در جریان جزییات این قراردادها نیست. بر اساس قانون اساسی هر قراردادی که با سایر کشورها 
بسته می شود باید در مجلس به تصویب برسد.وی در ادامه اظهار کرد: امروز اگر مردم از نمایندگان خود در خصوص جزییات این قراردادها سوالی کنند ما پاسخی 
برای گفتن نداریم. انتظار داریم رییس مجلس در این زمینه روشن سازی کند. آقای قالیباف رییس مجلس مقتدری است و در آغاز به کار مجلس یازدهم نیز 
اعالم کرد که جایگاه مجلس را ارتقا می دهد. اما بی اطالعی مجلس از جزییات این قراردادها به تدریج منجر به نزول جایگاه مجلس در سطح جامعه می شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر صباغیان بیان کرد: از نظر حقوقی قراردادی بسته نشده است، وگرنه مجلس در جریان آن قرار می گرفت.

خبر روز

وز عکس ر

ازسرگیری روابط 
عربستان و تایلند 

پس از 30سال
»پرایوت چان اوچا« نخست 
وزیــر و وزیر دفــاع تایلند که 
به ریاض ســفر کرده است، با   
»محمد بن سلمان« ولیعهد 
عربســتان دیدار و گفت و گو 

کرد.  

 انتقاد تند مدیر مسئول روزنامه کیهان
 از امیرعبداللهیان  و شمخانی

مدیرمسئول روزنامه کیهان در واکنش به اظهارات وزیر خارجه و دبیر شورای امنیت ملی نوشت: این پرسش 
از آقایان امیرعبداللهیان و شمخانی در میان است که چرا و با کدام تحلیل منطقی و قابل قبول از احتمال 
مذاکره مستقیم با آمریکا سخن می گویید؟! در قسمتی از یادداشت شریعتمداری آمده است: آیا فکر 
نمی کنید که تالش آمریکا برای مذاکره مستقیم با هدف افزودن مواد دیگری به برجام صورت می گیرد؟! 
آیا تن دادن شما به مذاکره مستقیم فرورفتن در باتالقی که برای کشورمان تدارک دیده اند نیست؟! تردید 
نکنید که چنین است. فدریکا موگرینی یک هفته پس از خروج آمریکا از برجام و زمانی که روحانی می گفت 
»شر یک مزاحم از سر برجام کم شد«! فاش کرد که »من از روحانی ضمانت گرفتم که حتی در صورت خروج 
آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران، به برجام پای بند بماند«! شواهدی که به آن اشاره شد 
حکایت از آن دارند که آمریکا مطمئن بود بعد از خروج از برجام، دور تازه ای از مذاکرات با موضوع برنامه 

موشکی ایران و حضورش در منطقه آغاز می شود و برجام ۲ و ۳ و ...  شکل می گیرد!
 

واکنش »پژمانفر« به اقدام کانادا: 

ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست
یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی خواستار ورود وزارت خارجه به استفاده کانادا 
از واژه خلیج عربی برای خلیج فارس در دســتگاه های خود شد. حجت االسالم نصرا... پژمانفر در 
تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: دولت  حقیر کانادا که هنوز در یوغ 
بردگی دولت بریتانیا قرار دارد در اقدامی از واژه خلیج عربی در واژگان دســتگاه های خود استفاده 
کرده است. وزارت امور خارجه حتما باید با این موضوع برخورد کند.وی در ادامه اظهار کرد: تا تاریخ 
بشــریت بوده نام خلیج فارس، فارس بوده و متعلق به ایران اســالمی است. »ای مگس عرصه 

سیمرغ نه جوالنگه توست« انتظار می رود وزارت خارجه به این موضوع رسیدگی کند. 
 

عضو کمیسیون آموزش:

 استادان مدعی اخراج، استخدام نشده بودند
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اســالمی  گفت: در همه دنیا آیین نامه جذب 
و ارتقای اساتید وجود دارد، زمانی که یک استاد دانشگاه از نظر وظایفی که به او سپرده شده دچار 
رکود و پسرفت شــود طبق این آیین نامه باید با او برخورد مناســب به صورت بگیرد.مهرداد ویس 
کرمی افزود: وزارت علوم هم قانونی برای جذب هیئت علمی دارد که این قانون، جذب اســاتید و 
شاخص های ارتقای اساتید را به صورت کامل پیش بینی کرده است.وی، شانتاژهای خبری اصالح 
طلبان مبنی بر اخراج اساتید دانشــگاه ها را فرار رو به جلو خواند و گفت: این افراد به جای اینکه به 
دیوان عدالت اداری و مراجع ذی ربط شکایت و پیگیری کنند موضوع را در رسانه ها دنبال می کنند.

  
نماینده تهران: 

این ما هستیم که برای دیگران ضرب االجل تعیین می کنیم
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با برخی اظهارنظرات طرف مقابل مذاکرات 
مبنی بر اینکه باید برای ایران ضرب االجل مشخص شــود، گفت: هیچ قدرتی نمی تواند برای ایران 
ضرب االجل تعیین کند؛ این ما هستیم که برای دیگران ضرب االجل تعیین خواهیم کرد. یک سوی 
این مذاکرات ما هستیم و ادعای طرف های دیگر مبنی بر اینکه باید برای ایران ضرب االجل مشخص 
شود مورد پذیرش ما قرار نمی گیرد و ایران چنین چیزی را قبول نخواهد کرد.احمد نادری تاکید کرد: 
مذاکرات را تا جایی ادامه خواهیم داد که منافع کشــور و ملت ما به طور کامل تامین شود، بنابراین 

ایران هیچ خط قرمزی در مذاکرات درخصوص بحث ضرب االجل زمانی ندارد.

کافه سیاست

گزارش »فرانس 24« از 
نقش مهم نماینده ارشد 

چین در مذاکرات وین
»فرانس ۲۴« درباره نقش مهم وانگ کون، 
نماینده ارشد چین در مذاکرات وین گزارشی 
را ارائه کرده اســت.فرانس ۲۴ نوشــت: در 
حالی که مذاکرات در وین برای احیای توافق 
هســته ای ایران در ســال ۲۰۱۵ ادامه دارد، 
چین تــالش می کند خود را بــه عنوان یک 
بازیگر کلیدی در منطقه نشــان دهد و دلیل 
خوبی هم دارد. به نفع پکن است که برای لغو 
تحریم های آمریکا علیــه ایران که با آن یک 
قرارداد مشارکت دوجانبه امضا کرده، تالش 
کند.در ادامه این مطلب آمده اســت: گفت 
وگو ها بــرای احیای توافق هســته ای ایران 
وارد مرحله ســخت بحث در مــورد مفاد آن 
شده است. زمانی که ایرنا، خبرگزاری رسمی 
ایران اعالم کرد که طرفین به مرحله جزییات، 
ســخت ترین بخش مذاکرات رســیده اند، 
در واقع شــرایط را توصیف کرد.پس از ادامه 
مذاکرات در روز دوشنبه، دیپلمات های درگیر 
در مذاکرات به وال استریت ژورنال گفتند که 
یکی از بزرگ ترین موانع، درخواســت تهران 
برای ارائه تضمینی در مورد عدم خروج مجدد 
آمریکا از برجــام و اعمال مجدد تحریم ها از 
سوی واشنگتن اســت.وانگ کون، نماینده 
ارشــد چین با عینک و پاپیون در مذاکرات 
حاضر شد. وانگ محتاط تر از همتای روسی 
خود، میخائیل اولیانوف است که به توئیت ها 
و بیانیه های مطبوعاتی عالقــه دارد. با این 
وجود نقشــی کلیدی در مذاکرات ایفا کرده 
اســت.در رســانه های چینی، وانگ بار ها بر 
نقش منحصر به فــرد و ســازنده چین در 
مذاکرات و ارتباطش با همــه طرف ها برای 
تشــویق به ازســرگیری روند مذاکــره بین 
آمریکایی ها و ایرانی ها در اسرع وقت تاکید 
کرده اســت.وانگ با کنار گذاشتن تنش ها 
با واشــنگتن بر ســر رقابت های تجاری یا 
اختالفات بر ســر تایــوان و دریــای چین، 
ساعت ها با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایــران در وین مذاکره کرده اســت تا 

بتواند توافق هسته ای ۲۰۱۵ را نجات دهد.

بین الملل
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افزایش 20 درصدی قیمت گل در بازار اصفهان
رییس اتحادیه گل فروشــان اســتان اصفهان گفت: قیمت گل و گیاه نســبت به سال گذشته ۲۰ 
درصد افزایش پیدا کرده است.جعفر دالل باشی اظهار کرد: وضعیت بازار گل و گیاه امسال نسبت 

به سال گذشــته، به علت سرمای زیاد، 
تورم باال و سوخت رسانی کمتر به گلخانه 
مطلوب نبود و بازار گل تفاوت چندانی با 
سال گذشته نداشت.وی گفت: رشد  ۲۰ 
درصدی قیمت گل و گیــاه  در برابر تورم 
باالیی که به وجود آمده، بســیار ناچیز 
است و اگر بیشتر نشده فقط برای این 
اســت که  مردم  توانایی خرید داشــته 
باشــند.رییس اتحادیه گل فروشــان 
اســتان اصفهان معتقد است استقبال 

مردم برای خرید گل و گیاه کمتر شده ، در حال حاضر از میان گل و گیاه های موجود در بازار، شاخه 
گل ارکیده باالترین قیمت را در اختیار  دارد که با قیمت هر شاخه ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد، 
البته گل ارکیده فقط برای مراســم های خاص و جشن ها استفاده می شــود و  گلی نیست که هر 
کس راغب به خریدن یک دسته گل آن باشد.او  افزود: همچنین  قیمت شاخه گل رز ساده از ۳۰ 
هزار  تومان شروع می شود تا شاخه ای ۶۰ هزار تومان گل های رز جاویدان که در دراز مدت ماندگاری 

باالیی دارند، است.
رییس اتحادیه گل فروشــان اســتان اصفهان ادامه داد: اکنون در بازار با کمبود گل و گیاه مواجه 
هستیم، چرا که تولید نسبت به گذشته کمتر و به موازات آن خریدار هم کمتر شده است، همچون 
سال گذشته مشتری نداریم، مردم بیشتر راغب شده اند که برای جشن ها و مناسبت ها کاال های 

اساسی مورد نیاز خودشان را خریداری کنند.
 

مدیر بهره برداری سدها و نیروگاه های شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 کاهش ورودی آب به سد زاینده رود در نیم قرن اخیر
کم سابقه است

مدیر بهره برداری و نگهداری سدها و نیروگاه های شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: میانگین 
ورودی به سد زاینده رود از ابتدای ســال آبی جاری)مهر ۱۴۰۰( تاکنون ۹۷.۶ میلیون متر مکعب 
درثانیه بوده است که طی  ۵۰ سال اخیر رقم کم سابقه ای محسوب می شود.سید مجتبی موسوی 
افزود: تنها یک سال بدتر از امسال از حیث میزان ورودی آب به سد گزارش شده که مربوط به سال 
آبی ۹۷-۹۶ با ۸۵.۴ میلیون متر مکعب است و دیگر ســال ها مقدار ورودی بیشتر بود.وی ادامه 
داد: میزان ورودی به مخزن از ابتدای پاییز تاکنون در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل ۳۷ و 
نسبت به متوسط بلند مدت ۵۴ درصد کاهش دارد.مدیر بهره برداری و نگهداری سدهای شرکت 
آب منطقه ای خاطرنشان کرد: مقدار ذخیره کنونی سد زاینده رود به عنوان اصلی ترین منبع تامین 
آب اســتان به ۱۶۳ میلیون متر مکعب معادل حدود ۱۳ درصد گنجایش کل مخزن رسیده است.

موسوی تصریح کرد: پارسال در چنین روزهایی بالغ بر ۱۸۴ میلیون متر مکعب آب در سد ذخیره 
شده بود و این رقم در متوسط دراز مدت بالغ بر ۶۱۸ میلیون متر مکعب ثبت شده است که نشان 
می دهد نسبت به پارسال ۱۱ و در مقایسه با متوسط بلند مدت با افت ۷۳ درصدی ذخیره آب مواجه 
هستیم.وی ادامه داد: ورودی فعلی به سد زاینده رود ۱۰.۶ و خروجی از آن ۱۰.۸ متر مکعب بر ثانیه 
است. رودخانه زاینده رود بیش از یک سال است که خشکانده شده و ذخیره آب در سد زاینده رود 
اکنون به بحرانی رسیده و تنها برای تامین آب آشامیدنی کفایت می کند و امکانی برای رهاسازی 

آب برای کشت و کار کشاورزان وجود ندارد.

سقوط آزاد بازارهای صادراتی فرش اصفهان؛

رج به رج غم!

صادرات فرش دســتباف به یک درصد رســیده و علــت عقب ماندن 
صادراتی این هنر صنعت، موانعی است که بر ســر راه تولید و صادرات 

فرش دستباف ایران قرار گرفته است.
  اصفهان یکی از قطب های مطرح تولید فرش دستباف ایران محسوب 
می شــود که با موانع پیش رو، صادرات آن به یک درصد رسیده است. 
ایرانی که روزگاری رتبه اول صادرات فرش دســتباف را در دنیا داشت، 

امروز جایگاهش پنجم است.
فعاالن این حوزه می گویند ابریشم داخلی از نظر کمیت و کیفیت به کار 
فرش صادراتی نمی خورد. تعرفه واردات ابریشم هم در بهمن ۹۹ از ۱۵ به 
۲۶ درصد افزایش یافت که با اعتراض مرکز ملی فرش ایران این رقم به 
کاهش ۲۰ درصد مصوب شد. مسئله دیگری که فعاالن حوزه فرش روی 
آن پافشاری می کنند انتقال مرکز ملی فرش زیر نظر ریاست جمهوری 
است. بیش از ۲ میلیون نفر در حوزه فرش فعال هستند که با احتساب 
خانواده نزدیک به ۱۰ میلیون می رسند. بیش از تحریم خارجی، تحریم 
داخل یا همان موانع تولید و صادرات فرش دستباف است که به این هنر 

صنعت پاک زیان وارد کرده است.
عضو ســتاد راهبری فرش ایران و نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
فرش دستباف اصفهان با اشاره به علت از رونق افتادن فرش صادراتی، 

 اظهار داشت: مشــکالت فرش بسیار اســت ولی یکی از مشکالتی که 
 برای صــادرات داریــم موضوع بازگشــت ارز اســت؛ تعهــدی که در 
 قبال صادرات ارز برگشــتی داشــته باشــیم که حداکثر درعرض یک 

سال  ارز را برگردانیم.
عصاچی افزود: نمی توان در طول این مدت ارز را برگرداند چرا که  یک بار 
برای خرید فرش و یک بار برای نمایشگاه یا بازاریابی رفته است. این ارز 
باید به سیستم بانکی برگردانده شود و این موضوع یکی از بزرگ ترین 

مشکالتی است که در مقابل روی صادرکنندگان فرش قرار دارد.
 وی بــا بیــان اینکه تعرفــه گمرکــی واردات ابریشــم یکــی دیگر از 
 مشــکالت اســت، گفت: این تعرفه  از ۱۵ درصد به ۲۶ درصد افزایش 
 پیدا کرده و هر چند ســال گذشــته مصوب کردند که به ۲۰ درصد برسد 
 ولی باز هم مشــکل وجود دارد.نایب رییس اتحادیــه تولیدکنندگان 
 فــرش دســتباف اصفهــان ادامــه داد: بعــد از نفت، فــرش ایران
  بیشــترین صادرات را داشــته و بیشــترین افرادی که در این مسیر

  ارتزاق می کنند در مسیر فرش است و جا دارد  یک متولی خیلی قوی 
 در حد وزارت خانه داشــته باشــد. اگر این امکان وجود نــدارد حتما 
در حد یک سازمان باشد که ریاست سازمان به عهده ریاست جمهوری 

قرار بگیرد.

رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان با اشــاره به 
کاهش نــرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت طال و ســکه، 
گفت: با توجه به نتایج مثبــت احتمالی مذاکرات 
وین، معامله گران در بازار با احتیاط خریدوفروش 
می کنند.هوشنگ شیشه بران با اشــاره به آخرین 
وضعیت بازار جهانی طال، اظهار کــرد: اخیرا قیمت 
اونس جهانی تغییــر چندانی نداشــت و به ۱۸۴۱ 
دالر رســید، در حالی که ســرمایه گذاران در انتظار 
جلســه فدرال رزرو و تصمیم بــرای افزایش نرخ 
بهره در سیاســت های پولی ایالــت متحده بودند 

که با بیانیه جروم پــاول، رییس فدرال رزرو همراه 
بود.وی افزود: از طرفی نــرخ ارز در صرافی ملی با 
کاهش چشمگیری مواجه شد، به طوری که قیمت 
فروش دالر در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۴۰۱ تومان و 
قیمت فروش یورو ۲۸ هزار ۸۴۶ تومان رقم خورد.

رییس اتحادیــه طال و جواهر اصفهــان تاکید کرد: 
طبیعتا کاهش نرخ ارز باعث شــد بهای طال و سکه 
نیز کاهشــی شــود که از عوامل کاهش نرخ دالر، 
اخبار مثبت مذاکرات وین و پیامدهای مثبت سفر 

رییس جمهور به روسیه است.
وی با اشاره به قیمت طال و ســکه در بازار ، گفت: در 
حال حاضر قیمت ســکه طرح جدید ۱۲ میلیون و 
۲۵۵ هزار تومان، ســکه طرح قدیم به ۱۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان، نیم ســکه ۶ میلیــون و ۷۷۰هزار 

تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۸۳۰ تومان و سکه های 
یک گرمی بانک مرکزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
معامله شد.شیشه بران اضافه کرد: سه شنبه پنجم 
بهمن ماه، قیمت هر مثقال طالی آب شده ۵ میلیون 
و ۳۶۷ هزار تومان و بهای هر گرم طالی ۱۸ عیار به 
یک میلیون و ۲۳۹ هزار تومان رســید.وی با بیان 
اینکه به نظر می رسد نوسانات نرخ طال و سکه ادامه 
یابد، اظهار کرد: با توجه به نتایــج مثبت احتمالی 
مذاکرات ویــن، معامله گــران در بــازار بااحتیاط 

خریدوفروش می کنند.
نایب رییس اتاق اصناف اصفهــان افزود: چنانچه 
نرخ ارز بــه کاهش خود ادامه دهــد و نتایج مثبت 
مذاکرات وین مبنی بر لغــو تحریم ها صورت گیرد، 
شاهد تداوم کاهش قیمت طال و سکه خواهیم بود.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان مطرح  کرد:

معامله گران بازار  طال در  فاز  احتیاط

خبر روز

رییس کمیسیون اقتصادی:

 دولت و مجلس در حذف ارز 4200 تومانی هم نظر هستند
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دولت در خصوص 
اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی نیســت موافق هستند و هم اکنون موضوع حذف این 
ارز در کمیسیون تلفیق در حال بررسی اســت.»محمدرضا پور ابراهیمی« در خصوص اینکه حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در چه مرحله ای است، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس 
شورای اســالمی در حال بررسی اســت و جمع بندی نهایی هنوز انجام نشده اســت.این نماینده 
مجلس شورای اسالمی افزود: پس از گزارش کمیســیون تلفیق درباره حذف این ارز، تصمیمات 
الزم اتخاذ می شود.وی تصریح کرد: مجلس شورای اسالمی با اصل این موضوع که تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی کار درستی نیست با دولت هم نظر است و معتقدیم که باید تخصیص این نوع ارز تغییر 
کند.پورابراهیمی بیان داشت: افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ نیمایی موجب ایجاد رانت و 
فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آن که به دست مردم برسد، به دست دالالن رسید و ایجاد 
مشکالتی کرد که ما با این رویکرد مخالفیم.وی ادامه داد: آنچه نمایندگان مجلس را نگران می کند 
این است که چه چیزی جایگزین این طرح می شود و سیاست های حمایتی چه مواردی هستند؟

پورابراهیمی گفت: هم اکنون دغدغه ما ایجاد تورم با حذف ارز ترجیحی اســت و برای رفع آن باید 
سیاست های جایگزین مشخص شود.

 
سخنگوی دولت: 

میزان فروش نفت قابل انتشار نیست
میزان فروش نفت و ارز حاصل از آن، همان منبع درآمدی است که دولت بر اساس آن می تواند کشور 
را اداره کند. رییس جمهور چندی پیش اعالم کرد صادرات نفت در دولت او ۴۰ درصد افزایش یافته و 
پول حاصل از آن در حال بازگشت به کشور است، اما وقتی خبرنگار »شرق« از سخنگوی دولت درباره 
آمار دقیق فروش نفت، مقاصد آن و نحوه وصول پول آن سوال کرد، علی بهادری جهرمی گفت آمار و 
ارقام آن باید از دولت که متولی آن است پرسیده شود؛ اما در شرایط جنگ اقتصادی جزییات فروش 
قابل انتشار نیست.وی به این سوال پاسخ دقیقی نداد و با بیان اینکه دولت اجازه نداده و نخواهد داد 
تحریم ها مانع فروش نفت شود، عنوان کرد: »آمار فروش نفت و بازگشت ارز ناشی از فروش نفت 
قابل قبول است. سامانه نیما هم وجود دارد و به راحتی می توان بازگشت ارز را مشاهده کرد. امروز 
دولت در تامین ارز هیچ گونه مشــکلی ندارد. خواهش می کنم برای اطالع از اینکه آیا فروش نفت 
وجود دارد و اینکه ارز برمی گردد یا نه از خود دولت که متولی آن است سوال پرسیده شود و اعتماد 

شود و نه مراجعی که شاید صالحیت یا اطالعی در این زمینه ندارند.«
 

سازمان ملی استاندارد:

گندم ها آلوده نیستند
سازمان ملی استاندارد طی اطالعیه ای تاکید کرد که بر اســاس نتایج نمونه برداری و آزمایش ها، 
کیفیت گندم وارداتی مورد تایید است و هیچ گونه مغایرتی از لحاظ باقی مانده سرب غیرمجاز در این 
محموله دیده نشده است.اخیرا اظهاراتی مبنی آلوده بودن بخشی از گندم وارداتی از روسیه به سرب 
باال از سوی یک مقام رسمی سازمان غذا و دارو و همچنین یک فعال صنایع غذایی منتشر شده بود 
که خیلی زود از منبع منتشرکننده حذف شد، این در حالی است که این ماجرا ابهامات بسیاری دارد 
که نیازمند پاسخگویی شفاف دستگاه های مسئول است.اما سازمان ملی استاندارد طی نامه ای به 
مدیر غله و خدمات بازرگانی خوزستان، تایید کرده که این محموله از نظر کیفیت و سالمت مطابق 
با استانداردهای ملی ایران اســت. در این میان گمرک ایران هم اعالم کرده که محموله های گندم 
وارداتی از روسیه را بر اساس تایید سیســتمی و مجوزهای صادره از سازمان های مربوطه مبنی بر 

تایید سالمت ترخیص کرده است.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:اخبار

هنرمندان صنایع دستی ، بیمه عشایر  و قالی بافان هستند
رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: بیمه مشخصی برای فعاالن و هنرمندان صنایع دستی وجود ندارد و هنرمندان یا زیرپوشش بیمه نیستند، یا بیمه 
قالی بافان و عشایر هستند. بیمه عشایر تنها محدود به خدمات درمانی است و نیز سهم کمی از بیمه قالی بافان به هنرمندان صنایع دستی اختصاص یافته است. 
عباس شیردل اظهار کرد: حدود ۷۵۰ هزار تا یک میلیون هنرمند صنایع دستی در کشور فعالیت دارند و از این تعداد تنها ۳۶ هزار نفر زیرپوشش بیمه هستند.به 
گفته شیردل؛  ۳ هزار هنرمند دارای محل تجاری؛ عضو اتحادیه صنایع دستی اصفهان هستند، ولی تعداد زیادی از هنرمندان این بخش نیز در منزل به فعالیت 
می پردازند که از آنان آمار دقیق و رسمی در دست نیست. بیشترین میزان هنرمند و فعالیت صنایع دستی در اصفهان به ترتیب در رشته های نگارگری، تذهیب، 
قلمزنی، میناکاری و مس و پرداز )نقاشی روی مس( است.بیش از ۷۰ هزار هنرمند صنایع دستی در استان اصفهان فعالیت می کنند که طی چهار سال گذشته 
۴۰ هزار نفر شناسایی و شناسنامه دار شدند.اصفهان به عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی در طول تاریخ نقش مهمی در رشد و توسعه فرهنگ و تمدن این 

سرزمین کهن ایفا کرده است.

متهمان شرکت 
خودروسازی 
کروز در دادگاه

چهارمین جلسه رسیدگی به 
پرونده شرکت خودروسازی 
کروز در شعبه چهارم دادگاه 
ویژه رســیدگی به مفاســد 
اقتصــادی و بــه ریاســت 

قاضی صلواتی برگزار شد.

وز عکس ر

معاون استاندار اصفهان:

 افزایش قیمت نان باید
  در کمیته کارشناسی
 مطرح و بررسی شود

سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: هر گونه افزایش قیمت 
نان باید در کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار 
گیرد  تا مانع بروز نگرانی و تنش در جامعه شود. 
امیررضا نقش در جلسه کارگروه آرد و نان استان 
اصفهان اظهار کرد: باید این ۲ ماه پایانی سال را 
بگذرانیم و کارشناسی الزم در خصوص افزایش 
قیمت نان انجام شــود، اما به طور قطع ابتدای 
سال آینده باید در خصوص افزایش قیمت نان 
چاره ای اندیشیده شود.وی افزود:  اجرایی شدن 
مصوبات کارگروه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است که رصد به موقع و ارائه گزارش های الزم، از 
بروز نارضایتی ها در این زمینه جلوگیری می کند.
دور ریز نان در اصفهان نسبت به سایر استان ها 
کمتر است به همین خاطر ســرانه آرد و نان هم 
در این اســتان کمتر امی شــود.به گفته نقش، 
برای جلوگیری از عرضه نان بــی کیفیت و غیر 
بهداشتی الزم است تا کارگاه های غیر مجاز فعال 
در این زمینه پلمب شوند.دستگاه های مسئول 
از جمله صدا و ســیما و رســانه ها باید فرهنگ 
سازی الزم در مورد خرید نان سرد بهداشتی و با 
کیفیت از فروشگاه ها را انجام دهند و شهروندان 
هم از خرید نان های بدون شناسه و غیر معتبر 
پرهیز کنند.سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصــادی اســتانداری اصفهان گفــت: نان با 
کیفیت و بهداشتی از نظر قیمت تفاوت چندانی 
با نان هایی که در کارگاه های غیر بهداشتی تهیه 
شده ندارند و تنها از طریق فرهنگ سازی می توان 
مردم را نسبت به خرید مواد غذایی از جمله نان 
شناســنامه دار ترغیب کرد.کارگــروه آرد و نان 
استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری و دیگر اعضای اتحادیــه آرد و نان 
استان در محل استانداری اصفهان اصفهان برگزار 
شد.استاندارد وجود نانوایی، فعالیت یک نانوایی 
به ازای هر یک هزار و ۵۰۰ نفر است، اما این میزان 
در اســتان اصفهان بیش از این استاندارد یعنی 
وجود یــک نانوایی به ازای هر یــک هزار نفر در 

استان  است.

هر
: م

س
عک

عکس: میزان

مدیرکل غله استان:

مشکلی در زمینه تامین آرد و نان 
استان اصفهان وجود ندارد 

مدیرکل غله و خدمــات بازرگانی اصفهان گفت: ســامانه 
جدیدی از ۲ ماه گذشته در زمینه رصد آرد و نان در کشور با 
عنوان »ســیفا« طراحی و راه اندازی شده که بر اساس آن 
مشخص شده است هیچ گونه مشکل و کمبودی در زمینه 

تامین آرد و نان در این استان وجود ندارد.
محسن ضیایی افزود: ۱۵ شهرســتان استان ماه گذشته 
زیر بار این ســامانه قرار گرفتند و بهمن ماه جاری هم بقیه 
شهرستان ها در این سامانه ثبت شدند و در زمان حاضر کل 

استان اصفهان زیر بار سامانه جدید قرار دارد.
به گفتــه وی، با پیگیری های جدی انجام شــده توســط 
مسئوالن سازمان های صمت، استانداری، تعزیرات، جهاد 
کشاورزی و اداره کل غله این سامانه به خوبی کار می کند و 

تا کنون مشکلی در استان نداشته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان اظهار داشــت: در 
خصوص سهمیه ها و ســرانه های آرد و نان هم مقرر شد 
که بررســی های کارشناسی الزم در اســتان انجام شود و 
در صورتی که در نقاط روســتایی و شــهری استان مشکل 
و کمبودی وجود داشــته باشــد با مدیریت فرمانداران در 
شهرســتان ها و با مدیریت مجموعه استانداری در استان 
جمع بندی نهایی انجام شود تا مشکلی در استان نداشته 
باشــیم.وی ادامه داد: جلســه کمیته آرد و نان استان به 
ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی با موضوع اصلی 
بررســی وضعیت تامیــن گندم صنف و صنعت تشــکیل 
شد.ضیایی اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد که با توجه به 
اینکه اداره کل صمت متولی صنایع تولید کننده و صنایع آرد 
بر است، بررسی الزم را در مورد هر گونه کمبود گندم صنف و 
صنعت در تولید و مصرف را بر اساس مستندات انجام دهد 
و در صورت وجود کمبود در این زمینه آن را از طریق نامه ای 
به تهران منعکس کند .در صورتی که مشکلی در  این زمینه 
برای صنف و صنعت تا پایان سال و برای ابتدای سال آینده 
وجود دارد، برطرف شــود.ضیایی خاطرنشان کرد: سهمیه 
آرد و نان استان اصفهان ثابت نیست و تهران اعالم کرده که 
بررسی های کارشناســی و پیگیری های الزم انجام شود و 
هر جایی که مشکلی وجود داشته باشد، این سهمیه قابل 

افزایش خواهد بود.
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

تعیین مهلت برای پرداخت معوقات کارگران تونل کوهرنگ 3
کارگران از ضعیف ترین اقشــار در جامعه محســوب می شــوند، این 
قشر در سخت ترین شرایط و در ســرمای زمستان و در گرمای سوزان 
تابستان مشغول کارند، اما در بســیاری از موارد کارفرمایان حقوقات 
اولیه آن ها را در نظر نمی گیرند. شرایط اقتصادی و تورم زندگی را برای 
اکثر اقشــار مختلف جامعه از معلم تا کارمند تا بازاری دشــوار کرده 
است، حال باید دید در این شــرایط  کارگرانی که حقوق شان با تاخیر 

چند ماهه پرداخت می شود، معیشت شان چگونه است؟
 بارها و بارها از طریق رســانه های مختلف بحــث پرداخت معوقات 
کارگران توســط کارفرمایان در شــرکت های خصوصی، نیمه دولتی و 
زیر مجموعه های وزارتخانه ها از طریق رســانه ها بیان شده است، اما 
در بســیاری از موارد به جای اینکه این موضوع تاثیری در حل مشکل 
داشته باشد، این قشــر تهدید به اخراج از کار می شــوند، زیرا امنیت 

شغلی برای این قشر تعریف نشده است.
کلنگ پروژه ســد و تونل کوهرنگ ۳ طی بیش از سه دهه گذشته در 
شهرســتان کوهرنگ از توابع چهارمحال و بختیاری بر زمین زده شده 
است، چند شــرکت زیر مجموعه وزارت نیرو و آب منطقه ای اصفهان 
مجری اجرای این پروژه در استان هستند، این شرکت ها برای انجام 
کارهایی نظیر امور اداری، نگهبانی، ســاخت و ســاز، محیط بانی و ... 
در دهه های گذشــته اقدام به جذب نیروهای شــرکتی کرده اند، اما 
متاسفانه همواره این نیروها با مشــکالت بسیاری در بحث پرداخت 

حقوق، بیمه، پرداخت سختی شغل و ... مواجه هستند.

برای خرید نان خالی هم با مشکل مواجه شده ایم
»پروین« یکی  از کارگران شــاغل در  پروژه ســد و تونل کوهرنگ ۳ 
در شهرســتان کوهرنگ با اشــاره به اینکه از ۱۰ ماه گذشته هیچ گونه 
پرداختی توسط شرکت به کارگران شاغل در این پروژه صورت نگرفته 
اســت، اظهار کرد: از حدود ۱۱ ســال قبل در این پروژه مشغول به کار 
هستم، قراردادهای کارگران ماهانه تمدید می شود و این یعنی کارگران 

امنیت شغلی ندارند.
وی افزود: در این شــرایط اقتصــادی، به علت تاخیرهــای مکرر در 
پرداخت حقوق، کارگران با مشکالت متعددی در تامین معیشت خود 

مواجه شده اند و حتی برای خرید نان خالی هم مشکل دارند.
پروین گفت: کارگران در صــورت اعتراض به وضعیت موجود تهدید به 
اخراج می شوند و اگر بخواهیم از مراجع قانونی بحث پرداخت معوقات 
خود را پیگیری کنیم، باید هفت خوان رســتم را طــی کنیم،  کارگران 
جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و همواره مورد ظلم واقع می شوند.

پیگیری از مسئوالن برای رسیدگی به وضعیت گارگران تونل و سد 
کوهرنگ 3 نتیجه نداشته است

»عبدالهــی« یکی دیگــر از کارگران شــاغل در در پروژه ســد و تونل 
کوهرنگ ۳ ، اظهار کرد: از ســال ۱۳۹۷ به عنوان نیرو  توســط شرکت 
جذب شدم و از این ســال معوقات در پرداخت حقوق داریم، در سال 

۱۴۰۰ تنها یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شده است.
وی افزود: شرکت مذکور برای پرداخت دستمزد قوانین خاص خود را 
دارد و از قوانین کار و کارگری تبعیت نمی کند، معوقات سال های قبل 
نیز به نرخ همان سال پرداخت می شود، در حالی که تورم طی سالیان 

اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است.
عبداللهی گفت: بارها و بارها از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
موضوع پرداخت معوقات ۱۰ ماهه را پیگیــری کرده ایم، اما نتیجه ای 

نداشته است.
یکی از وظایف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در اســتان ها تنظیم 
روابط بین کارگر و کارفرما و رسیدگی به شکایات در حوزه کار و کارگری 
است، بنابراین رسیدگی به وضعیت کارگران شاغل در پروژه سد و تونل 

کوهرنگ ۳ از مدیر این اداره سوال شده است.

برای پرداخت حق بیمه و معوقات کارگران سد و تونل کوهرنگ سه 
مهلت تعیین شده است

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری موضوع 
معوقه ۱۰ ماهه را تایید کرد و گفت: این شرکت از فروردین ماه هیچ  گونه 
پرداختــی به کارگران نداشــته و چندین جلســه نیز در اســتانداری 

به همین منظور برگزار شده است.
حفیظ ا... فاضلی افزود: مشکالت این کارگران در کمیسیون کارگری 
چهارمحال و بختیاری مطرح شــد، آب منطقه ای اصفهان نیز در این 
جلسه حضور داشت، مهلتی به شرکت داده شد تا ۱۵ بهمن حق بیمه 

کارگران پرداخت و تا آخر بهمن نیز حقوق معوقه پرداخت شود.
فاضلی تاکید کرد: برای بحث بیمه و حقوق کارگران شــاغل در پروژه 
سد و کوهرنگ ۳ پیگیری های متعددی در سالیان اخیر صورت گرفته 
است، اما وزارت نیرو عزمی برای برخورد با شرکت سابیر ندارد و اداره 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وظایف خود عمل کرده است.

دبیر جبهه فرهنگی انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری:

دستاوردهای انقالب به صورت علمی و منطقی مطرح شود
دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری ، با بیان اینکه برقراری عدالت در بخش های مختلف همچون توزیع عادالنه ثروت به خوبی 
در جامعه انجام نشده است، اظهار کرد: دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه های مختلف به صورت علمی و منطقی قابل دفاع است.حجت االسالم عابدین کاظمی 
نیا با اشاره به اینکه شاخص اقتصادی نسبت به قبل از انقالب پیشرفت خوبی داشته است، عنوان کرد: دسترسی به امکانات رفاهی نمونه ای از این مهم است؛ اما این 
مسئله باز هم جای رشد و پیشرفت دارد.دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کشور در همه حوزه ها رشد کرده است، ادامه 
داد: به منظور معرفی دستاوردهای انقالب به نسل جوان باید فضای مقایسه ای ایجاد شود.حجت االسالم کاظمی نیا با اشاره به اینکه شناخت درستی از دستاوردهای 
انقالب در جامعه وجود ندارد، گفت: باید از ابزار رسانه برای تبیین و معرفی این دستاوردها استفاده شود.دبیر ستاد مردمی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه الزم است حقایق کشور به عنوان نخستین رسالت به نسل جوان گفته شود، مطرح کرد: نظام جمهوری اسالمی ایران تا کنون بسیار کارآمد بوده 
که این مهم باید در جامعه تبیین شود. حجت االسالم کاظمی نیا به اهمیت تربیت جوانان در انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: دشمن به خوبی دستاوردهای انقالب 

را درک کرده؛ اما با تبلیغات منفی در تالش است این موفقیت های نظام جمهوری اسالمی ایران را ناچیز نشان دهد.

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

15بهمن؛ آخرین فرصت بیمه پذیری باغات چهارمحال
معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۵بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت بیمه پذیری باغات و تنه درختان است و باغداران باید هرچه 
سریع تر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند.حمید رحیمی افزود: با توجه به محدودیت زمانی و آخرین فرصت برای بیمه پذیری محصوالت باغی و تنه درختان، باغداران 
می توانند به منظور بیمه محصوالت خود در فرصت باقی مانده با مراجعه به شرکت های خدمات بیمه ای مستقر در شهرستان های خود و یا شعب بانک کشاورزی و مراکز 
خدمات جهادکشاوری با پرداخت حق بیمه محصوالت خود را زیرپوشش بیمه قرار دهند.وی اظهار داشت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار هکتار 
محصول زراعی و باغی در استان از زیرپوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت و استان رتبه سوم را در تحقق اهداف بیمه ای در سطح کشور کسب کرده است.رحیمی افزود: امسال 
استان با ۲ هزار و ۲۵۵میلیارد ریال در ردیف سوم تولید حق بیمه محصوالت قرار گرفته و تاکنون ۴۹درصد محصوالت زراعی و ۴۷ درصد محصوالت باغی زیرپوشش بیمه 
قرار گرفته است.به گفته وی، بیمه کشاورزی از برنامه های حمایتی دولت از کشاورزی و کشاورزان است و بخش زیادی از حق بیمه در قالب سهم دولت پرداخت می شود.

رحیمی افزود:هم اکنون محصول و تنه درختان میوه بادام آبی، بادام دیم، انگور، سیب، گردو، انار، گیالس و آلبالو، هلو و شلیل، زردآلو و آلوچه، گل محمدی و شفتالو در 
برابر خطرات طبیعی و آب و هوایی از جمله سیل، تگرگ، سرمازدگی،صاعقه زیر پوشش بیمه قرار می گیرند.

 کاهش 66 درصدی اجساد معاینه شده ناشی از سوختگی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری، گفت: طی  ۹ ماهه سال جاری دو نفر بر اثر عوارض و 
مصدومیت های ناشی از سوختگی در چهارمحال و بختیاری جان خود را از دست داده اند.حمیدرضا 
نظیفی ، اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال جاری دو نفر بر اثر عوارض و مصدومیت های ناشی از سوختگی 
در چهارمحال و بختیاری جان خود را از دست داده اند، همچنین میزان اجساد معاینه شده ناشی از 
سوختگی در ۹ ماهه سال  ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۶۶ درصدی داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری افزود: در اســتان در سال جاری تعداد ۱۸ نفر بر اثر 
غرق شدگی و یک نفر نیز بر اثر برق گرفتگی طی ۹ ماهه گذشته سال ۱۴۰۰ جان خود را از دست داده 
اند که این آمار نسبت به ۹ ماهه مشابه سال قبل تغییر نداشته است.وی ادامه داد: متاسفانه تعداد 
۱۹۴ نفر )۱۴۵ مرد و ۴۹ زن( در حوادث رانندگی کشته شــدند که آمار متوفیات تصادفات ۹ ماهه 
نسبت به آمار ۱۵۴ نفر مدت مشابه سال قبل، افزایش ۲۶ درصدی داشته است.نظیفی خاطرنشان 
کرد: میزان معاینه اجساد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ افزایش ۳۰ درصدی داشته است، همچنین از کل 

مجموع ۷۴۸ مورد از اجساد معاینه شده، تعداد ۱۹۴ مورد مربوط به حوادث رانندگی بوده است.
 

دستگیری 10 سارق در چهارمحال و بختیاری
جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران فرماندهی انتظامی استان ۱۰ سارق 
را با کشف ۲۱ فقره سرقت، دستگیر کردند.محمدســعید یاری با اشاره به خبر دستگیری ۱۰ سارق 
در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو، داخل خودرو، اماکن 
خصوصی، منزل، مغازه و موتورسیکلت رســیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران 
فرماندهی انتظامی اســتان قرار گرفت.جانشــین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: 
ماموران پلیس آگاهی استان، شهرکرد، بروجن، فارســان، خانمیرزا، اردل، لردگان و کیار با انجام 
اقدامات گسترده پلیســی و بررســی آثار و عالئم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۰ 
سارق را دستگیر کنند.وی خاطر نشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۲۱ 
فقره سرقت خودرو، داخل خودرو، اماکن خصوصی، منزل، مغازه و موتورسیکلت اعتراف کردند که 

متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
 

 32مدرسه ابتدایی چهارمحال و بختیاری
 مجری طرح سواد دیجیتال شدند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۳۲ مدرسه 
ابتدایی استان به صورت پایلوت، مجری طرح سواد دیجیتال شدند.محمد محمدی با اشاره به آغاز 
اجرای طرح مهارت برنامه نویسی و ســواد دیجیتال در مقطع ابتدایی استان افزود: ارتقای مهارت 
برنامه نویسی و سواد دیجیتالی مبتنی بر الگوی تســلط دیجیتال و استانداردهای علوم کامپیوتر 
برای پنج هزار و ۴۰۰ دانش آموز ابتدایی استان اجرا می شود.وی گفت: توجه به بحث توانمندی سازی 
معلمان و دانش آموزان در حوزه سواد دیجیتال و کد نویســی با هدف توانمندکردن دانش آموزان 
و معلمان با مشارکت  ۲۲۵ نفر از معلمان استان اجرایی شده است.به گفته وی، این طرح در پنج 
محور تاثیر یارانه بر زندگی دانش آموزان، آموزش تفکر محاسباتی، سواد دیجیتال و کاربرد فناوری 
در زندگی، امنیت سایبری دانش آموزان و شــبکه های ارتباطی طراحی و در حال عملیاتی شدن به 
صورت گام به گام است. محمدی با بیان اینکه در این طرح معلمان مجری، دانش آموز را زیرپوشش 
آموزش قرار می دهند، گفت: برای اجرای این طرح،مدرسان استانی و مدرسان منطقه ای آموزش 
داده می شــوند و در ادامه آموزش ها برای معلمان مجری ارائه خواهد شــد تا در کالس درس به 

دانش آموزان آموزش دهند.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
11/20 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
شــماره  ورای   14006030200700  4108 شــماره   رای  بــر  برا
140060302007004107 مورخ  30 / 08 / 1400  هیــات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهرام 
کرمی اشترجانی فرزند نصراله شما ره شناسنامه 23 وکدملی 1111285926 صادره 
از فالورجان نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ وخانم فاطمه کیانی اشترجانی 
به شــماره شناســنامه 7184 فرزند رضا دارای کد ملی 1110067577 صادره از 
فالورجان در یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 58 / 338 
مترمربع پالک از 161 فرعی از 448 اصلی واقع در اشترجان خریداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی خانم جواهرسلطان صالحی اشــترجانی محرزگردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/07

م الف: 1248024 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
11/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  4684 14006030200700 مورخ  05 / 10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی هادیان قهدریجانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 167 
وکدملی 1111042561 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 
49/ 174 مترمربع پالک 1152 فرعی از 387 اصلی واقع در قهدریجان خریداری 
مع الواسطه ازمالک رســمی آقای اســد اله هادیان فرزند ابوالقاسم محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/07

م الف: 1257126 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
11/22 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  4086 14006030200700 مورخ  29 / 08 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد محمــدی فرزند امراله بشــماره شناســنامه 14 وکدملی 
 1111867496 صــادره از فالورجان درششــدانگ یک باب مغازه به مســاحت

 65 / 18 مترمربع پالک 527 اصلی واقع در پالرت خریداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای خیراله محمدی پالرتی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/22
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/07

م الف: 1257190 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
11/23 شــماره نامه: 140085602024012691- 1400/10/28 نظر به اینکه 
ســند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 4999/11759  واقــع در بخش پنج ثبت  
اصفهان  ذیل دفتر امالک الکترونیــک 139820302024002255 به نام فریبا 
کرمی تخت چوبی تحت شــماره چاپی 949311 ثبت و سند برگی صادر و تسلیم 
گردیده است سپس نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 33660 مورخ 
1400/10/12 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
21769 و رمز تصدیق 602367  مــورخ 1400/10/12 به گواهی دفترخانه 290 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  

به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1266301 مهدي شبان مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان

تاسیس شرکت سهامی خاص سانا سازه درنیکا 
درتاریخ 1400/11/02  به شماره ثبت 69938 به شناسه ملی 14010717234 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام هرگونه فعالیت عمرانی، اعم از تاسیساتی، شهرسازی، انجام امور پیمانکاری و کارگاری اجرای طرح های مسکن، راه و ساختمان . شهرک، مطالعه، 
 طراحی و اجرای طرحها و پروژه های ساختمانی )اعم از مسکونی،اداری، تجاری و تاسیساتی(، انجام کارهای مقاطعه کاری اعم ازینکه شرکت کارفرما باشد یا پیمانکار، قبول و مشاوره، نظارت و اجرا و انجام کارهای ساختمانی، تهیه مواد و مصالح و لوازم ماشین آالت و قطعات
) هر نوع کاالی مورد نیاز در ساختمان( چه به صورت ایجاد کارخانه و صادرات و واردات، خرید و فروش انواع محصوالت، تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، دریافت و کسب تسهیالت، اعتبار از طریق وام صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، عقد 
قرارداد با ارگان های دولتی و خصوصی پس از کسب مجوز از مراجع ذی صالح عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های سد سازی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری عملیات 
بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر 
اصفهان، محله باغ فدک ، کوچه آموزش و پرورش ، کوچه بوستان 1]بهبودی [ ، پالک 30 ، ساختمان باران ، طبقه سوم ، واحد جنوبی6 کدپستی 8196981873 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1 مورخ 1400/10/08 نزد بانک سپه شعبه سه راه توحید با کد 1508071 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حسین وکیلی سهروفیروزانی به شماره ملی 1100222308 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای جواد وکیلی به شماره ملی 1100307540 به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای علیرضا ایزدی به شماره ملی 1271305054 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
 مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آورشــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همپنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا آقایان حسین وکیلی ســهروفیروزانی و علیرضا ایزدی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای صادق گردفروشانی به شماره ملی 1100210121 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای احمدرضا ایزدی به شماره ملی 1273585380 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1266218(

آگهی تغییرات شرکت دیده بنیان پارس شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 48487 و شناسه ملی 10260666848 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شــرکا مورخ 1400/10/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم ، کوچه مسرور ]7[ ، کوچه شاهزاده 
ابراهیم]27-20[ ، پالک -4 ، طبقه اول کدپستی 8134767601 تغییر یافت وماده 
مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1267616(
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استاندارد بودن 77 درصد سیستم گرمایشی مدارس اصفهان
معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان گفت: بیش از پنج هزار 
آموزشگاه در استان وجود داردکه سیستم گرمایشی ۷۷ درصد از آنهااستاندارد شده است.علی اصغر 
ذاکران  اظهار کرد: با استاندارد سازی سیستم گرمایش و سرمایش مدارس روش های سنتی قبلی 
مثل استفاده از بخاری گازی و نفتی حذف و به جای آن از شوفاز با ایجاد موتورخانه مرکزی استفاده 
می شود.وی کاهش اتالف انرژی، مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری بروز حوادث احتمالی را از جمله 
فواید این کار عنوان کرد و گفت: مدارس نوبنیاد دارای سیستم گرمایشی جدید هستند.احداث موتورخانه 
و راه اندازی شوفاژ در همه مراکز آموزشی مســتلزم اختصاص اعتبارات ملی از سوی دولت است که 
به دلیل محدودیت های اعتباری سرعت کار آهسته است.ذاکران  ادامه داد: با توجه به نوسان قیمت 
امکان برآورد هزینه برای سیستم استاندارد گرمایشی وجود ندارد.به گفته وی، احداث ۳۳۰ مدرسه در 
دستور کار اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس اصفهان است، که ۸۰ درصد از این پروژه ها با کمک خیران در 
حال اجراست.۲۸۰ واحد از مجموع بیش از پنج هزار و ۲۰۰ مدرسه استان بیش از ۵۰ سال قدمت دارد.

 

مشارکت 3 درصدی بانوان اصفهانی در اهدای خون
مدیر روابط عمومی اداره  کل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به پویش اهدای خون بانوی ایرانی، 
اظهار کرد: هم زمان با میالد با سعادت حضرت فاطمه)س( سازمان انتقال خون پویشی به نام پویش 
اهدای خون بانوی ایرانی با شعار »با اهدای خون بانوان، هر خانه یک پایگاه اهدای خون« راه اندازی 
کرد.لطفعلی جعفری با اشاره به اجرای پویش اهدای خون بانوی ایرانی از دوم تا هشتم بهمن ماه، 
گفت: این پویش هم زمان با سراسر کشور در استان اصفهان نیز در حال برگزاری است و در روز چهارم 
بهمن تعدادی از بانوان داوطلب جمعیت هالل احمر اصفهان در این پویش شرکت کردند.مدیر روابط 
عمومی اداره  کل انتقال خون استان با دعوت از بانوان اصفهانی برای شرکت در این پویش، گفت: با 
فراخوانی که دادیم جمعی از بانوان اصفهانی در پویش اهدای خون شــرکت کردند، اما انتظار داریم 
دستگاه های اجرایی و مجامع و نهادهای بانوان نیز به صورت گروهی در این پویش شرکت کنند.وی با 
بیان اینکه در کشورهای پیشرفته تقریبا ۵۰ درصد از اهداکنندگان خون بانوان هستند، گفت: در کشور 
۵ درصد از اهداکنندگان خون بانوان و ۹۵ درصد آقایان هستند، اما در استان اصفهان این رقم حتی 
پایین تر از میانگین کشور است و تقریبا ۳ درصد از اهداکنندگان خون بانوان و ۹۷ درصد آقایان هستند.

جعفری با اظهار امیدواری از اینکه بانوان اصفهانی مشارکت بیشتری در اهدای خون داشته باشند، 
یادآور شد: اهداکنندگانی که به مراکز انتقال خون مراجعه می کنند، بعد از پذیرش توسط پزشک معاینه 
و مشاوره می شوند و اگر شرایط اهدای خون داشته باشند از آن ها خون گیری می شود، ضمن اینکه 
پروتکل های بهداشتی در مراکز انتقال خون کامال رعایت می شود و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه بانوان از سن باالی ۱۸ سال تا ۶۵ سال می توانند خون اهدا کنند، افزود: در حال 
حاضر بیشتر بانوانی که در اهدای خون مشارکت دارند در سنین ۲۰ تا زیر ۵۰ سال هستند که امیدواریم 

بانوان مشارکت بیشتری در اهدای خون داشته باشند. 
 

بازگشت اصفهان به رنگ زرد کرونایی
در رنگ بندی جدید وضعیت کرونایی شهرســتان های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
کالن شهر اصفهان و چهار شهرستان دیگر به رنگ زرد کرونایی تغییر کردند.بنابراعالم روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در  رنگ بندی جدید شهرستان های اصفهان، چادگان، خمینی شهر، 
فریدون شهر ونایین از وضعیت آبی به زرد تغییر پیدا کردند و شهرستان نطنز همچنان در وضعیت زرد 
کرونایی است.دیگر شهرستان های استان اصفهان هم در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.در جدیدترین 
رنگ بندی کرونایی نرم افزار ماسک ، شهرستان های کاشان )اصفهان(، فردوس )خراسان جنوبی(، 
تربت حیدریه )خراسان رضوی(، بستک )هرمزگان(، ابرکوه، خاتم، مهریز، میبد )یزد( در وضعیت 

نارنجی قرار گرفتند.

هشدارها و اعتراضات به مازوت سوزی در اصفهان رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است؛

مرگ در هوای مازوتی!

ماجرای مازوت ســوزی همچنان ادامه دارد. اعتراض ها، 
انتقادات و هشــدارها نســبت بــه مصرف مــازوت در 
نیروگاه های اصفهان، حاال هرروز رنگ جدی تری به خود می گیرد. حجت 
االســالم محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: 
»طبق اطالعات واصله از منابع قانونی و رسمی متاسفانه نیروگاه شهید محمد 
منتظری چهار ششــم از میزان مصرف ســوخت خود را از مازوت استفاده 
می کند که این تکلیفی است که شــورای عالی امنیت ملی به نیروگاه اعالم 
کرده است. پاالیشگاه شهید محمد منتظری مکلف به استفاده از این میزان 
مصرف سوخت مازوت شده، نیروگاه اصفهان هم نسبت به استفاده از مازوت 
تحت فشــار قرار دارد که تداوم این وضعیت در استان اصفهان نگران کننده 
است.« از آنجا که گفت می شود دستور مازوت سوزی در نیروگاه ها توسط 
شورای عالی امنیت ملی صادر شده، حجت االسالم نقدعلی توصیه ای در این 
خصوص به این شورا داشت: » تمام صنایع و مجموعه ها را به یک چوب نرانند 
زیرا برخی از این صنایع در مناطقی واقع شــده اند کــه متراکم از جمعیت 
هستند.« نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: از این 
رو مراتب اعتراض خود را نسبت به استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های 
شهید منتظری و اصفهان با شکایت به کمیسیون اصل نود مجلس شورای 
اسالمی اعالم کردیم و در جلسات مربوطه حضور پیدا خواهیم کرد تا مصرف 

ســوخت مازوت در نیروگاه های اصفهان متوقف شــود. عباس مقتدایی، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی هم پیش تر گفته بود: 
اینجانب گالیه دارم که چرا زمانی  مشعل های مازوت سوز را پلمب کردند،ولی 
اکنون دوباره بازگشایی شــده تا مازوت بســوزاند. به گفته رییس مجمع 
نمایندگان شهرســتان اصفهان، تمام مسئوالن در ســطح استان، مخالف 
سوزاندن مازوت توســط صنایع بودند. بر این اســاس در جلسه ای که در 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داشتیم و اعضای کمیسیون امنیت ملی 
هم حضور داشتند، موضوع مازوت سوزی به صورت اجمالی مطرح و بیان 
کردیم که نباید این اتفاق رخ دهد. مقتدایی معتقد است استاندار اصفهان 
متولی موضوع مازوت سوزی در استان است؛ اگرچه وی هم نظر با ماست، 
اما به عنوان مدیر باید پیگیر این اقدامات باشــد. در همین رابطه ابوالفضل 
قربانی، نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان هم گفت: مازوت سوزی 
در نیــروگاه اصفهان هر چه زودتر باید متوقف شــود. قربانــی اضافه کرد: 
»همچون سایر شهروندان موضوع مازوت ســوزی در نیروگاه اصفهان را از 
طریق رسانه ها مطلع شدیم و مقامات رسمی در این خصوص اطالع رسانی 
نکردند؛ اما واقعیت این بود که مازوت ســوزی انجام شــده است. هر چند 
مسئوالن بر موقتی بودن مازوت سوزی در اصفهان تاکید دارند و اینکه تا بر 
طرف شدن شدت ســرما ممکن اســت ادامه داشته باشــد و پس از آن 

مشعل های مازوت سوز بسته خواهد شــد، اما به عنوان نمایندگان شورای 
اسالمی شهر این موضوع را رصد می کنیم و با هماهنگی نمایندگان مجلس 
از طریق مراجع قانونی ذی ربط پیگیری خواهیم کرد.« نمایندگان استان در 
حالی از پیگیری موضوع مازوت سوزی در اصفهان خبر می دهند که معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار می دهد که هوای اصفهان 
در شرایط کنونی با مصرف مازوت در نیروگاه آلوده تر شده و خطرات جدی 
برای سالمت شــهروندان به دنبال دارد. محمدمهدی امین گفته که یکی از 
مشــخصات مازوت وجود درصد باالیی از گوگرد در آن است و آالینده های 
مختلف و دی اکسید های گوگرد و ذرات معلق خطرات جدی برای سالمتی 
شهروندان به دنبال دارد. افراد مسن، کودکان و افراد مبتال به آسم در ابتال به 
بیماری ها مستعدتر هستند و بیماری هایی که برای این نوع آالینده ها وجود 
دارد، باعث مرگ زودرس و ابتال به بیماری های ریوی و افزایش مراجعه به 
بیمارستان ها به دلیل بیماری های قلبی را منجر می شود. همچنین آلودگی 
هوا افزایش ابتال به آسم را در پی دارد و از دیگر عوارض هوای آلوده تغییر در 
روش عملکرد ریه، زایمان زودرس، مرگ زودرس نوزادان و افزایش ابتال به 
دیابت است. به گفته سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ،در حال حاضر 
چهار واحد نیروگاه شهید منتظری با ظرفیت ۷۵ درصدی از سوخت مازوت 

استفاده می کنند و گاز این صنعت قطع است. 

 نمایندگان استان در حالی از پیگیری موضوع مازوت 
سوزی در اصفهان خبر می دهند که معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار می دهد که هوای 
اصفهان در شرایط کنونی با مصرف مازوت در نیروگاه 
آلوده تر شده و خطرات جدی برای سالمت شهروندان 

به دنبال دارد

خبرخوان جامعه

معاون سیاسی امنیتی اســتانداری اصفهان گفت: 
با توجه به عــوارض کرونــا بــر روح و روان مردم و 
آسیب هایی که بر مسائل فرهنگی جامعه وارد شده 
الزم اســت که با ایجاد نشــاط اجتماعی به ویژه در 
ایام ا...دهه فجر باعث کاهش این دست از آسیب ها 
شویم.محمدرضا جانثاری در ســتاد استانی کرونا 
اظهار داشت: اگر چه باید تدابیر الزم برای کنترل کرونا 
در نظر گرفته شــود و مردم را نسبت به سویه جدید 
کرونا حساس کرد؛ اما نباید با کروناهراسی جامعه 
را دچار چالش جدیدی کرد.وی بیان داشت: طی ۲ 
سال شیوع کرونا جامعه از منابع معنوی محروم شد 
به طوری که عالوه بر بستن درب مساجد و حرم مطهر 
امام رضا)ع( و عدم برگزاری عزاداری ها شاهد پخش 

نشدن صدای اذان در فضای جامعه شدیم که به علت 
زیاده روی های صورت گرفته روح معنویت در جامعه 
سست شد. معاون سیاســی و امنیتی استانداری 
اصفهان به ولنگاری های فضای مجازی و آســیب 
دیدن کودکان و جوانان در این فضا اشاره کرد و گفت: 
به دنبال آنالین شدن مدارس و قرار گرفتن موبایل در 
دســت دانش آموزان از دوران دبستان شاهد نوعی 
ولنگاری ها در جامعه و پایین آمدن سطح علمی در 
سیستم آموزشی و جامعه شدیم به طوری که معلمان 
و محصالن به این وضعیــت عادت کرده اند و همین 
مسئله باعث اعتراض دانش آموزان، دانشجویان و 
حتی معلمان هنگام طرح  بازگشایی مدارس شده 
اســت. وی با تاکید بر برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن 
و جشن انقالب اسالمی گفت: اگر چه شاهد تغییر 
رنگ از منظر شــیوع کرونا در برخی شهرســتان ها 

مثل نطنز و کاشان هســتیم؛ اما باید فرمانداران از 
هر ابزاری برای کنترل کرونا بهره ببرند تا مشکلی در 
برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن نداشته باشیم.جانثاری 
همچنیــن در ارتباط بــا ارائه گزارش رتبــه یک و دو 
آموزش و پرورش و شهرداری از جهت باالترین نرخ 
عدم واکسیناسیون پرسنل تحت پوشش خود، گفت: 
الزم است که تدابیر الزم در این حوزه از سوی ادارات 
مربوطه دیده شود هرچند عدم استقبال معلمان از 
واکسیناسیون به خاطر تعطیل بودن مدارس است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان ادامه داد: 
به منظور رفع مشکالت مراکز تجمیعی در شهرستان 
ها  دست نیاز به سوی بسیج دراز می کنیم و  همچنین 
فرمانداری ها و علوم پزشــکی نیز با قوت بیشتری 
همچون گذشته در راستای کنترل شــیوع کرونا در 

استان گام بردارند.

معاون استاندار اصفهان:

 ایجاد نشاط اجتماعی دهه فجر 
سبب کاهش عوارض دوران کرونا می شود

دیدار امام جمعه 
اصفهان با رییس 
سازمان تبلیغات 

اسالمی
لمسلمین  حجت االســالم وا
محمد قمی، رییس ســازمان 
تبلیغات اســالمی در سفر به 
اصفهان با آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نــژاد، نماینده ولی 

فقیه در اصفهان دیدار کرد.

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:

اینترنت رایگان دانش آموزی؛ شگرد فیشینگ کارت های بانکی
رییس پلیس فتای استان اصفهان اظهار کرد: یکی از شــگردهای مجرمان سایبری برای نفوذ به 
حریم خصوصی کاربران و سرقت اطالعات بانکی آنها، انتشار لینک های جعلی یا فیشینگ در قالب 

ارائه بسته اینترنت رایگان در شبکه های اجتماعی است.
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی افزود: لینک معرفی شــده، دانش آموزان را به یک درگاه بانکی 
جعلی هدایت کرده و پس از دریافت اطالعات بانکی، اقدام به برداشــت وجه از حســاب کاربران 
به صورت غیرمجاز می کند.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان ادامه داد: به همه شــهروندان به 
خصوص دانش آموزان توصیه می شود به پیام های دریافتی از سوی افراد ناشناس اعتماد نکرده 
و روی آنها کلیک نکنند. همچنین هنگام واریز وجه با اســتفاده از درگاه های پرداخت الکترونیکی 
پروتکل های امنیتی، آدرس صحیح درگاه بانکی مورد نظر، اطالعات تماس با ما در ســایت و نماد 
اعتماد الکترونیکی را به صورت کامل بررســی کــرده تا در دام کالهبرداران ســایبری قرار نگیرند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ســرقت اطالعات کارت های بانکی توسط مجرمان از طریق 
اپلیکیشن شاد نیز صورت می گیرد، معلمان و دانش آموزان جهت نصب و به روزرسانی اپلیکیشن 
شاد حتما به سایت وزارت آموزش و پرورش به آدرس اینترنتی https://medu.ir مراجعه کنند 
و به پیام هایی که عموما با مضامین نصب و تبلیغ نرم افزارها به ویژه در کانال های تلگرامی منتشر 

می شوند، توجه نکنند.
 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان  اعالم کرد:

کاهش ۸ درصدی جان باختگان تصادفات فوتی در اصفهان
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت:طی ۹ ماهه امسال جان باختگان تصادفات 
فوتی ۸ درصد کاهش، تصادفات جرحی ۵ درصد  و مجروحان تصادفات جرحی نســبت به مدت 

مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است.
بر اساس آماری که اداره کل پزشکی قانونی اســتان اصفهان اعالم کرده است در ۷ ماه اول امسال 
۲۰۰ همشهری اصفهانی بر اثر تصادفات درون شهری جان خود را از دست داده اند که از این تعداد 
۹۲ نفر موتورسواران و ۶۶ نفر عابران پیاده بوده اند.حدود ۴۱/۶ درصد تصادفات کشور در اصفهان رخ 
می دهند و طبق این آمار اصفهان رتبه سوم تصادفات درون شهری را به خود اختصاص داده است.

محمد رضا محمدی ادامه  داد: در ۹ ماه اول امسال بیشــترین برخورد با تخلف حادثه ساز مربوط 
به سبقت غیرمجاز بوده که نسبت به مدت سال قبل ۸۵ درصد افزایش داشته است.به گفته وی، 
مهم ترین تخلفات رانندگی درون شهری در ۹ ماهه سال جاری به ترتیب سرعت غیر مجاز، سبقت 

غیر مجاز توقع های دوبله و عبور از محل ممنوع است.

فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک خبر داد:

کشف محموله افیونی از سواری تیبا
فرمانده انتظامی شهرســتان خوروبیابانک گفت: ماموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر فرماندهی 
انتظامی شهرســتان خوروبیابانک با همکاری اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز از 
عبور یک دستگاه خودرو سواری حامل محموله افیونی در محور مواصالتی این شهرستان مطلع و 
بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.سرهنگ جواد افشاری  اظهار کرد: ماموران با اجرای 
ایست و بازرســی مقطعی در محور مواصالتی شهرســتان حین کنترل خودرو های عبوری به یک 
دستگاه خودروی سواری تیبا مشکوک و به آن دستور ایست دادند، اما راننده خودرو بدون توجه به 
اخطار با سرعت اقدام به فرار کرد.فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک افزود: ماموران بالفاصله 
به تعقیب خودروی مذکور پرداخته و طی یک اقدام ضربتی آن را متوقف و در بازرسی صورت گرفته 

از خودرو ۱۶۲ کیلو تریاک را کشف کردند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

مدیرکل دامپزشکی اصفهان:

کانون آلوده آنفلوآنزای فوق 
حاد پرندگان در اصفهان 

شناسایی نشده است
مدیرکل دامپزشــکی اصفهان گفــت: کانون 
آلوده آنفلوآنزای فوق حاد پرنــدگان از ابتدای 
ســال جاری تا کنون در این استان شناسایی 
و گزارش نشــده ؛ اما کوچک ترین بی توجهی 
در مرغداری ها می تواند به شیوع این بیماری 
منجر شود.شــهرام موحدی افــزود: ویروس 
آنفلوآنزای حاد بین پرندگان آزاد مانند کبوتر و 
گنجشک وجود دارد و کوچک ترین بی توجهی 
در مرغــداری ها و محیط غذایــی  آنها موجب 
انتقال بیماری و شیوع آن در یک منطقه خواهد 
شد.وی با تاکید بر جلوگیری از ورود پرندگان 
وحشی به محل نگهداری هر نوع طیور، اظهار 
داشت: انجام مراقبت در مرغداری های صنعتی 
و سنتی مانند تاکید بر سربسته بودن آبگیرها 
و ســدها برای جلوگیــری از انتقــال بیماری 
هنــگام آب خوردن پرنــدگان آزاد، ضدعفونی 
کردن محوطه و اطــراف مرغداری، ضد عفونی 
کردن لــوازم و تجهیزات و جلوگیــری از ورود 
پرندگان محیط زیســت به داخــل واحدهای 
 مرغداری برای پیشــگیری از این بیماری الزم

 است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: در 
سه سال گذشته حدود ۳۲ میلیون دوز  واکسن 
آنفلوآنزای فوق حاد طیور برای کنترل بیماری 
استفاده که با کنترل بهداشتی خوراک طیور مانع 
از رشد بیماری در مرغداری ها شده است.وی با 
اشاره به امنیت غذایی که با همکاری دامداران 
و پرورش دهندگان مرغ تامین شــده است، 
تصریح کرد: کمبود واکسن آنفلوآنزا برای دام و 
طیور استان اصفهان نداریم و واکسیناسیون به 
موقع انجام می شود. موحدی با اشاره به اینکه 
کمبود نهاده های دامی به انتقال بیماری بین 
انواع دام منجر می شود، خاطرنشان کرد: برخی 
از سرمایه گذاران بخش تولیدات فرآورده های 
خام دام و طیــور در زمان نبــود نهاده ها برای 
جابه جایی مواد غذایی از دیگر مراکز نگهداری 
دام و طیور اقدام می کنند که موجب گسترش 

بیماری می شود.

رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان درباره اقدامات شورای حل اختالف استان برای تعیین تکلیف پرونده  های قصاص گفت: از ابتدای سال جاری با 
تالش اعضای این شورا ۱۸ محکوم به قصاص آزاد و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.سید محمد موسویان اظهار کرد: عفو و بخشش یکی از تاکیدات 
دین و ائمه اطهار )ع( است که اعضای شعب صلحی شورا های اســتان اصفهان با تکیه بر مبانی قوی اسالمی و همچنین غنای فرهنگی مردم در گذشت موفق 
به ثبت میزان قابل توجهی از مصالحه در پرونده های مختلف ارجاع شده به شــورا های حل اختالف شده اند که بخش عمده ای از آن را پرونده های قتل تشکیل 
می دهند.وی در ادامه تاکیدات حجت االسالم والمسلمین اژه ای، رییس قوه قوه قضاییه در خصوص توجه ویژه به مقوله پرونده های قصاص ، گفت: امید است 

در ماه های آتی شاهد روند رو به رشد و افزایش صلح و سازش در مرکز توسعه حل اختالف استان اصفهان به ویژه در پرونده های قصاص باشیم.

با تالش شورای حل اختالف اصفهان، 1۸ محکوم به قصاص به زندگی بازگشتند

س
فار

س: 
عک



شهر ۵ هزار نفری برف انبار در غرب استان در شهرســتان فریدون شهر مهد کشتی استان اصفهان است.یکی از مربیان کشتی شــهر برف انبار با اشاره به قدمت 
۵۰ ساله ورزش کشتی در این شهر گفت: با توجه به اینکه امکانات ورزشی در این منطقه کم است و رشته های پر امکانات جوابگوی اهالی نبوده، مردم به رشته 
کشتی که ورزش نخست ایران است روی آورده اند.علی بهرامی با بیان اینکه کشتی در شهر برف انبار در کنار اینکه یک ورزش همگانی برای همه است یک ورزش 
قهرمان پرور هم محسوب می شود، افزود: این شهر در همه رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن صاحب قهرمان های زیادی در سطح استان و 
کشور است.وی با اشاره به اینکه تنها یک سالن کوچک با ۲ تشک در اختیار کشتی این شهر است، گفت: این سالن جوابگوی این تعداد عالقه مند به کشتی در این 
شهر نیست.بهرامی با بیان اینکه کمبود امکانات موجب ایجاد مشکالت زیادی برای ورزشکاران شده، افزود: ورزشکاران برای گذراندن دوره های مختلف کشتی 
در سطوح مربی گری، داوری و اردوی های تمرینی باید این مسافت را بپیمایند.بیش از ۵۰۰ کشتی گیر به صورت حرفه ای در شهر برف انبار فعالیت می کنند که در 

رده های سنی مختلف همگی از قهرمانان استان اصفهان محسوب می شوند.

شهر ۵ هزار نفری برف انبار؛ مهد کشتی استان اصفهان
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فولویو والکارجی:

»دیباال« از یوونتوس به اینتر می رود، خواهید دید!
فولویو والکارجی، مدیربرنامه ایتالیایی، معتقد است که پائولو دیباال به زودی یوونتوس را به مقصد 
اینتر ترک خواهد کرد.این مدیربرنامه که وکالت دیباال را برعهده ندارد معتقد است  رفتارهای باشگاه 
یوونتوس تبعات بدی را برای این تیم به همراه خواهد داشت.قرارداد فعلی دیباال در تاریخ 3۰ ژوئن 
به پایان می رسد و این مذاکرات پیرامون تمدید قرارداد این بازیکن با باشگاه یووه به جایی نرسیده و 
همچنان خبری از امضای قرارداد جدید نیست.پیوستن دوشان والهوویچ از فیورنتینا به یوونتوس با 
قراردادی به ارزش 67 میلیون یورو با هشت میلیون یورو بند پاداش باعث شده که شرایط این بازیکن 
آرژانتینی بیش از پیش پیچیده شــود.والکارجی در این باره به رادیو ناپولــی گفت:» پائولو دیباال از 
یوونتوس به اینتر می رود، خواهید دید. رابطه او با مدیران یوونتوس کامال خراب شده است. همه چیز 
برای پیوستن او به اینتر آماده است. این کودتای نقل و انتقاالتی بسیار بزرگی برای نراتزوری خواهد 
بود. همه چیز انجام شده است!« این اولین بار نیست که نام دیباال در کنار نام اینتر به گوش می رسد 
اما این بازیکن با حضور در سن سیرو می تواند بار دیگر با بپه ماروتا  کار کند که او را ابتدا از پالرمو و با 
قراردادی به ارزش 41 میلیون یورو در سال ۲۰1۵ به یوونتوس منتقل کرد.پیش از این گفته می شد که 
بیانکونری آماده است تا با دستمزدی 1۰ میلیون یورویی قرارداد این بازیکن را تمدید کند؛ اما مدیران 
این باشگاه با توجه به شرایط بدنی و مصدومیت های این بازیکن، نظرشان را تغییر دادند و پیشنهاد 
جدیدی ارائه کردند که باعث ناراحتی شدید دیباال شد و به نظر می رسد که او قصد دارد به صورت جدی 

از این تیم جدا شده و چالش جدیدی را تجربه کند.

توافق بارسلونا با هافبک ساحل عاجی میالن
باشگاه بارسلونا با فرانک کسیه،  هافبک میالن که تابستان سال آینده بازیکن آزاد خواهد بود به توافق 
رسیده است.قرارداد کسیه با میالن در ژوئن ۲۰۲۲ به پایان می رسد و این بازیکن می تواند این باشگاه 
را به عنوان بازیکن آزاد ترک کند.این  هافبک در حال حاضر می تواند به صورت قانونی با هر باشگاهی 
خارج از لیگ ایتالیا مذاکره کرده و حتی پیش قرارداد نیز امضا کند و نام باشگاه های بزرگ اروپایی 
مانند تاتنهام، پاری سن ژرمن، منچستریونایتد، لیورپول و آرسنال در فهرست مشتریان او دیده 
می شود.چند روز قبل رادیو کاتالونیا، یکی از منابع نزدیک به باشگاه بارسا، اعالم کرد که 
این باشگاه عالقه بسیاری به جذب کسیه دارد و همین باعث شد که داستان خیلی زود 
جلو برود.جانلوییجی لونیاری، کارشناس نقل و انتقاالت اسپورت ایتالیا، مدعی شده که 

این هافبک اهل ساحل عاج و مدیران توافقی شفاهی بین نمایندگان 
زودی این توافق به صورت کتبی بارسلونا انجام شده و به 
او در حال حاضر بــه همراه تیم درخواهــد آمــد.

ملی کشورش در مسابقات جام 
ملت های آفریقا حضور دارد، بنابراین 
نمی تواند پیش قراردادی را با تیمی دیگر امضا 

می رسد که کار این انتقال به صورت کامل به پایان کند.با این حال به نظر 
رسیده و از فصل آینده باید شاهد حضور کســیه در نوکمپ و در تیم تحت هدایت 
ژاوی باشیم.باشگاه میالن پیش از این بارها مذاکراتش برای تمدید قرارداد این 
بازیکن را ادامه داده بود؛ اما او خواهان دریافت هشت میلیون یورو به صورت 
ساالنه به همراه بند پاداش است که مبلغ زیادی برای روسونری به حساب 
می آید.مذاکرات بین دو طرف مدتی قبل متوقف شــد و در حالی که 
مدیران میالن تالش داشتند این بازیکن را در پنجره نقل و انتقاالت 
ژانویه به فروش برســانند، هرگونه احتمال جدایی در زمستان از 

سوی مدیربرنامه او رد شد.

ایران- عراق؛

در آستانه ششمین صعود به جام جهانی

تیم ملــی فوتبال ایران عصــر امروز و در 
 سمیه مصور

چارچوب مرحله مقدماتــی جام جهانی 
مقابل تیم ملی عــراق قرار می گیرد. ملی پوشــان کشــورمان که در 
بازی های قبلی خود نتایج فوق العاده ای را  کسب کرده اند در صورت 
پیروزی در این دیدار مجوز حضوردر  جام جهانی قطر را به دست آورده 

و می توانند در ورزشگاه آزادی جشن صعود برپا  کنند.
تیم ملی فوتبال ایران  تاکنون ۵ حضــور در جام جهانی را تجربه کرده 
است. 1۹7۸ آرژانتین – 1۹۹۸ فرانسه - ۲۰۰6 آلمان – ۲۰1۵ برزیل – 
۲۰1۸ روسیه و این بار با هدایت اسکوچیچ در آستانه یک صعود دیگر 
قرار گرفته است. ایران همراه کره جنوبی، امارات، عراق، سوریه، لبنان 
در گروه A رقابت ها مقدماتی جــام جهانی حضور دارد و تا امروز با 16 
امتیاز از 6 دیدار خود در صدر گروه قرار  گرفته، کره جنوبی با 14 امتیاز 
دوم است و پس از آن امارات با تنها 6 امتیاز قرار دارد. تیم ملی عراق 

هم با 4 امتیاز پنجم است.
تیم ملی فوتبال ایران اردوی خود را از روز یکشنبه در تهران آغاز کرده  و 
عراقی ها هم با غایبان زیادی به تهران رسیده اند. دیدار رفت این ۲ تیم 

با پیروزی 3 بر صفر شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید و حاال امیدوار 
هستند مقابل این تیم کام بک کنند.  دیدار تیم های ملی ایران و عراق 
از ســاعت 1۸  امروز برگزار می شود و ملی پوشــان کشورمان با لباس 
یکدست ســفید و لباس دروازه بانی زرد و مشکی به میدان می روند.

ضمن اینکه تیم ملی عراق با لباس یکدست سبز و لباس دروازه بانی 
آبی در زمین حاضر خواهد شد.  

در تیم ملی ایران نورالهی به دلیل مثبت بودن پاســخ تست PCR از 
همراهی تیم ملی بازمانده و احسان حاج صفی، سردار آزمون و سید 
مجید حســینی  نیز به همین دلیل امکان حضــور در اردو را ندارند و 
کمال کامیابی نیا، ســروش رفیعی و عارف آقاســی به جای آن ها به 

اردو اضافه شدند. 
در آن سو عراقی ها نیز در این بازی غایبان زیادی دارند.تنها 4 بازیکن 
تیم به خاطر ابتال به ویروس کرونا نمی توانند تیم شان را در این بازی 
همراهی  کنند.یاسر قاســم، مناف یونس،علی فائز و امجد عطوان 4 
بازیکن عراقی هســتند که به خاطر ابتال به ویروس کرونا نمی توانند 
برابر ایران به میدان بروند.عراقی ها خواســتار تکرار تســت ویروس 

کرونا در ایران شدند که البته این درخواســت با مخالفت ایران، فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا همراه شــد.در دیگر دیدار های  امروز تیم 
ملی لبنان میزبان کره جنوبی خواهدبود. این دیدار از ســاعت 1۵:3۰ 
آغاز می شود. امارات نیز در دبی از ساعت 1۸:3۰ میزبان سوریه است.

تاریخچه دیدار های ایران- عراق
قدمــت دیدار های ایران و عراق به ۵۹ ســال می رســد و در همه این 
ســال ها این ۲ تیم 3۰ بار در چارچوب رقابت های مختلف با یکدیگر 
دیدار داشته اند که به جز ۸ بازی که دوستانه بوده، سایر دیدار ها رسمی 
و در چارچوب مسابقاتی، چون جام ملت های آســیا، قهرمانی غرب 
آســیا، مقدماتی جام جهانی، مقدماتی المپیک و بازی های آسیایی 
بوده است. ایران و عراق با 7 تقابل در جام ملت های آسیا، بیشترین 
رویارویی خود را در این مسابقات تجربه کرده اند و کمترین تقابل آن ها 
نیز به بازی های آســیایی باز می گردد که تنها یک بار در این دیدار ها به 
مصاف هم رفته اند. اولین تقابل ۲ تیم به سه بهمن 1341  بازمی گردد   

که با مساوی یک بر یک به پایان رسید.

خبر روز

نساجی به دنبال مهاجم پرسپولیس
مهدی مهدی خانی در لیست مازاد پرســپولیس در نیم فصل قرار گرفته است.با توجه به این که تعداد 
بازی کمی در طول فصل گذشته به مهدی مهدی خانی، مهاجم جوان تیم فوتبال پرسپولیس رسیده و 
او در بیشتر بازی ها روی سکو نشسته بود؛ به همین علت به نظر می رسد این بازیکن قصد دارد از سرخ 
پوشان پایتخت جدا شود و به تیم دیگری برود که بیشتر بازی کند. مهدی خانی که در نقل و انتقاالت 
تابستانی فصل گذشته از واراژدین به پرسپولیس منتقل شد، در حالی که کمتر فرصت بازی پیدا کرد و 
در فرصت های اندک نیز نتوانست توانایی اش را نشان دهد. او اغلب به عنوان مهاجم کاذب در ترکیب 
سرخ پوشان به میدان رفت؛ اما با فرصت سوزی های پرتعداد، نگاه منتقدان را متوجه خود دید.باشگاه 
نساجی به خواست ساکت الهامی از زمستان سال گذشته خواستار مهدی مهدی خانی شده؛ اما هنوز 

این بازیکن نتوانسته از پرسپولیس جدا شود  و احتمال دارد نیم فصل دوم را در تیم شمالی توپ بزند.

صدور  رای گل گهر  به تاخیر  افتاد 
کمیته استیناف روزسه شنبه به مدت نزدیک به 4 ساعت پرونده بازیکن خارجی باشگاه گل گهر را بررسی 
کرد؛ اما اعضای این کمیته برای صدور رای نهایی به اجماع نرسیدند و قرار شده تحقیقات بیشتری در 
خصوص این پرونده صورت گیرد. در رای صادره از سوی کمیته انضباطی 7 امتیاز از باشگاه گل گهر کسر 
و 3 امتیاز به تیم های پیکان، استقالل و سپاهان اهدا شــد. باشگاه گل گهر به این رای اعتراض کرده  و 
هم اکنون منتظر صدور رای نهایی از سوی کمیته استیناف است. سازمان لیگ امیدوار است تا پیش از 
شروع هفته دوم دور برگشت لیگ برتر رای نهایی این پرونده از سوی کمیته استیناف صادر شود. نقطه 
ابهام این پرونده جایی است که آیین نامه انضباطی، باشگاه را مســئول مدارک ارائه شده می داند اما 
از سویی کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال بعد از بررسی مدارک ارائه شده بازیکن گابنی آن را 
تایید و ثبتش را بالمانع داده است. قرار است کمیته استیناف برای صدور رای نهایی تحقیقات جدیدی 

در خصوص این پرونده داشته باشد.

»عزیزی خادم« و پیگیری هایی که به نتیجه رسید
شاگردان دراگان اسکوچیچ در حالی عصر روز سه شنبه جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه آزادی برگزار 
کردند که شهاب الدین عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال نیز برای لحظاتی در جمع بازیکنان تیم ملی 
حضور یافت و حامل خبر خوشی برای آنها بود.عزیزی خادم که در ماه های اخیر نسبت به حمایت از تیم 
ملی ایران تاکید داشته و در آستانه تجربه صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ در دوران ریاستش در فدراسیون 
فوتبال است، به اسکوچیچ و بازیکنان او خبر داد که به زودی پاداش های خود را دریافت خواهند کرد.

بنابر اعالم رییس فدراسیون فوتبال، وی پس از پیگیری های اخیرش موفق شده مجوز پرداخت پاداش 
معوق تیم ملی فوتبال ایران را که نهاد ریاست جمهوری وعده داده بود، بگیرد و طی روزهای آینده ملی 

پوشان پاداش های خود را به خاطر پیروزی هایی که در مسیر جام جهانی داشتند، دریافت می کنند.

اصرار »یحیی« به جذب پدیده لیگ برتری
پرسپولیس این فصل با دو مهاجم تخصصی یعنی مهدی عبدی و عیسی آل کثیر در اکثر مسابقات به 
میدان رفته و هر کدام از آنها در لیگ چهار گل به ثمر رسانده اند؛ اما با توجه به دوران طوالنی مصدومیت 
آل کثیر تقویت شــدن خط حمله این تیم از واجب ترین کارها برای کادر فنی در پنجره زمستانی است.

کادر فنی پرســپولیس با این اوصاف مهاجم جوان پیکان را زیر نظر گرفته  و با ارسال نامه ای خواستار 
جذب علیرضا کوشکی شده اند. کوشکی ۲۲ سال دارد و در این فصل چهار گل زده است. این بازیکن تا 
پایان سال 14۰۲ با خودروســازان قرارداد دارد و جذب او کار ساده ای برای پرسپولیسی ها نخواهد بود.

گل محمدی امیدوار است باشگاه پرسپولیس با تالش بیشتر و ادامه مذاکرات با پیکانی ها بتواند یک 
بازیکن تیمش را با کوشکی جوان معاوضه کند.

مستطیل سبز

 پیام » نادال«
 برای دختر تنیس باز ایرانی

رافائل نادال از اینکه الهام بخش دختر تنیس 
باز ایران بوده، بسیار خوشحال است و آن را 
افتخار بزرگی برای خود می داند.مشــکات 
الزهرا صفی، دختر تنیــس باز ایران با تاریخ 
سازی توانست در گرند اسلم جوانان استرالیا 
بازی کند و سپس اولین پیروزی ایران در این 
رویداد را به ثبت برساند. صفی در راهروهای 
محل برگزاری گرنداسلم اســترالیا با رافائل 
نادال کســی که الهام بخش او بوده است، 
روبه رو شــد و با او عکس یــادگاری گرفت. 
بدون شــک این تجربه برای این دختر 17 
ســاله به یادماندنی خواهد بود.نادال نیز در 
واکنش به دیــدار کوتاهی که با دختر تنیس 
باز ایران داشــت، گفت: مــن در راهرو بودم 
و شخصی از مســابقات او را به من معرفی 
کرد و در مورد حضورش در این مســابقات 
توضیحاتی داد. برای من لذت بخش بود که 
درباره او بیشــتر بدانم، فکر می کنم داستان 
او شــگفت انگیز اســت. دیدن بازیکنانی از 
نقاط مختلف جهان، به ویژه نقاطی از جهان 
که از نظــر تاریخی هرگــز بازیکنانی در این 
مسابقات نداشته اند، فوق العاده است.وی 
ادامه داد: فکر می کنم دیدن بازیکنی از ایران 
که اکنون در رده سنی نوجوانان است و یک 
مسابقه را برده است، فوق العاده است. این 
یک داستان عالی است و واقعا از مالقات با او 
لذت بردم. یکی از زیباترین چیزها این است 
که ورزش می تواند زندگی مردم را تغییر دهد 

و داســتان هایی مانند او می گویند که ما 
در راه درســتی برای ادامه ترویج ورزش 
خود هســتیم.نادال پس از اینکه شنید 
صفی پس از تماشای مسابقه او، تنیس 
را شروع کرده اســت، بیان کرد: برای من، 
این اتفاق خاصی اســت که بتوانم کسی 
را تشــویق کنم. همچنین به او کمک کند 
تا در مورد زندگی خــود تصمیمات مثبت 

بگیرد و به این مسئله بسیار افتخار می کنم. 
اگر مســابقه من به او کمک کرده اســت تا 
بتواند تنیس بازی کند و اکنون در گرنداسلم 
استرالیا باشــد، برایم افتخار بزرگی است و 

برای آن بسیار خوشحالم.

در تیم ملی ایران نورالهی به دلیل مثبت بودن پاسخ تست 
PCR از همراهی تیم ملی بازمانده و احسان حاج صفی، 
سردار آزمون و سید مجید حسینی  نیز به همین دلیل 
امکان حضور در اردو را ندارند و کمال کامیابی نیا، سروش 

رفیعی و عارف آقاسی به جای آن ها به اردو اضافه شدند

فوتبال جهان

وز عکس ر

»کمال« علیه خاطرات 
بد اردوی ملی 

کمال کامیابی نیا که در اردوی قبلی  که 
دعوت شــده بود مصدومیت تلخی را 
تجربه کرد با چهره ای مصمم بار دیگر 
لباس تیم ملی را پوشیده است، با توجه 
به ابتالی چند بازیکن تیم ملی احتمال 
حضور کمال در مقابل عراق  زیاد است.

حســن یزدانی، قهرمان محبوب کشــتی ایران در 
گفت و گویی رادیویی با صدرالدین کاظمی، کشتی 
نویس برجسته و گزارشگر این رشته ورزشی، در البه 
الی حرف هایش از ریاضت ادامه دارش برای کسب 
طالی المپیک پاریس پرده برداشت؛ اتفاقی که تنها 
تالفی واقعی برای از دست دادن قهرمانی المپیک 
توکیو محسوب می شــود.یزدانی آنچنان در کوران 
تمرینات است که حتی قصد ندارد برای سروسامان 
دادن به وضع زندگی مجردی خود آستین باال بزند و 

با فردی ازدواج کند؛ چرا که وقتش را ندارد.
روز سه شــنبه شــنوندگان رادیو ورزش با تعجب و 
البته لذت پای برنامه یک ســاعته کشــتی از این 
شبکه نشستند و متوجه شدند که صدرالدین کاظمی 
پس از غیبتی 3 ساله به پشت میکروفن برگشته و 
از ورزش می گوید. چند دقیقه بعد یک صدای آشنا 

پشت خط آمد. حسن یزدانی بود که برخالف غالب 
ورزشکاران، زود از خواب بیدار می شود و بعد از اینکه 
صدایش را صاف کرد از آخرین وضعیت خود گفت: 
در حال تمرین هســتم تا احتماال در سفر به آمریکا 
تیم را همراهی کنم. البته تا بدین لحظه حضورمان 
در داالس قطعی است منتها شاید در آخرین دقیقه 
همه چیز عوض شــد. در هر صــورت من کار خودم 
را می کنم و در حال کســب آمادگی هستم و منظم 
تمرین دارم منتها به درصد آمادگی مسابقات جهانی 

و المپیک نرسیده ام و به مرور مهیا می شوم.
کاظمی خواست تا یزدانی از برنامه سال 14۰1 خود 
بگوید. اینکه در جهانی صربســتان ۲۰۲۲  کشــتی 
می گیرد، یا بازی های آســیایی هانگژو، که یزدانی 
گفت: دوســت دارم هر دو را در صــورت صالحدید 
مربیان حاضر باشم. اول مسابقات جهانی را پشت 

سر می گذارم و اگر بدنم آماده بود، با توجه به فرصت 
زمانی کم برای بازی های آســیایی هم در خدمت 

کادر فنی هستم.
یزدانی همچنین در پاســخ به سوال کاظمی درباره 
توجهی که مردم دارند و فشــار روانی که بر روی او 
بوده، توضیح داد: االن که فشــارها کم شــده و کار 
ناتمامی داشــتم که در نــروژ انجام شــد ولی من 
برای ادامــه کارم در هر رقابت انگیــزه دارم و طبعا 
هم شکســت های قبلی و هم پیروزی های گذشته 

را از یاد بردم.

»حسن یزدانی« و نه به ازدواج تا المپیک پاریس!
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استاندار اصفهان:

هفته فرهنگی اصفهان در کشورهای خارجی برگزار می شود
استاندار اصفهان گفت: هفته فرهنگی اصفهان به پشتوانه و توانمندی اهالی فرهنگ و هنر این خطه 
در کشور های خارجی برگزار می شود. سید رضا مرتضوی در دیدار با شماری از هنرمندان و فرهیختگان 

اصفهانی درخصوص سفر مسئوالن ارشد 
کشــور های دنیا به ایران اظهار کرد: آنان 
در این سفر خود به اصفهان نیز می آیند و 
در نشست های مشــترک در استانداری، 
برگــزاری هفتــه فرهنگی اصفهــان در 
کشــور های خود را پیگیــری می کنند.با 
توجه به شهر های خواهر خوانده اصفهان 
و ظرفیت هنری این دیار، برگزاری رویداد 
هفته فرهنگی در دیگر کشور ها پیگیری 
می شود.وی افزود: هنرمندان کشورمان 

غمخوار مردم هستند و در فعالیت های هنری خود احساسات و نیاز های مردم را بیان می کنند.اهالی 
هنر در کشورمان نه تنها نسبت به نیاز های سرزمین خود بلکه نسبت به مردم جوامع دیگر نیز دغدغه 
داشــته و با ارتباط توحیدی قوی ، آثار فاخر خلق و احساســات را نشــان می دهند.استاندار اصفهان 
همچنین به دغدغه آب که از سوی هنرمندان مطرح شد اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد وقت 
مدیریت کالن استان برای رسیدگی به این موضوع مهم و مباحث آن اختصاص یافته است که امیدواریم 
نتایج ارزشمندی از این پیگیری ها به دست آید.نشســت اهالی فرهنگ و هنر اصفهان برای بحث و 
گفت وگو پیرامون ظرفیت ها و چالش های این حوزه با حضور اســتاندار اصفهان در تاالر شهروند این 
شهر برگزار شد.هنرمندان این خطه مشکالت و نیاز های خود در دوران کرونا و پیش از آن را بیان کردند.

 
رییس شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

بررسی طرح جوانی جمعیت در شورای شهر 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یک برنامه رادیویی، پیرامون اقدامات مدیریت شهری به مناسبت 
روز زن اظهار کرد: به مناسبت میالد حضرت زهرا )س( با برگزاری مراسمی از همسران و مادران شهدای 
شهرداری و برخی از زنان کارمند در شهرداری تجلیل شد.محمد نورصالحی افزود: براساس خوش سلیقگی 
در روز میالد حضرت زهرا )س( بنا به پیشنهاد و تدبیر تنها بانوی عضو شورای اسالمی شهر اصفهان و البته 
با همراهی دیگر اعضای شورا، طرح جوانی جمعیت اعالم وصول شد که در مرحله بررسی است.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: این طرح پیش از این در مجلس شورای اسالمی تصویب شده که 
امیدواریم آثار و برکات آن را در سال آتی ببینیم؛ در مجموعه شهرداری نیز در این راستا اقدام کردیم.وی 
با تاکید بر اینکه نقش آفرینی زنان در شهر در تصمیم گیری های مدیریت شهری بسیار موثر است، اظهار 
امیدواری کرد: همچون گذشته بانوان این احساس مشارکت را در عرصه تصمیم سازی داشته باشند؛ البته 
مدیریت شهری نیز باید به این نقش آفرینی توجه و از حضور بانوان در امور شهر استفاده کند.نورصالحی 
با اشاره به تشکیل شورای مشورتی بانوان در شهر خاطرنشان کرد: پنج نفر از بانوان داخل و خارج از بدنه 
شهرداری که سوابقی در زمینه امور بانوان و مســائل فرهنگی داشتند، به عضویت این شورا درآمدند.وی 
تصریح کرد: امیدواریم این آغازی برای استفاده از ظرفیت و توان هرچه بیشتر بانوان در سطح مدیریت 
شهری باشد؛ به طوری که تفاوت محسوسی با ادوار گذشته داشــته باشد.رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه شورای مشورتی بانوان، جدا از باشگاه شهراندیشــان فعالیت می کند، تاکید کرد: 
براساس آنچه در شــعارهای خود ادعا کرده بودیم، باید از تفکرات و اندیشــه های همه اقشار جامعه و 
مشارکت شهروندان در مدیریت شــهری بهره ببریم.وی با بیان اینکه باشگاه شهراندیشان زیرنظر مرکز 
پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان فعالیت می کند، گفت: استفاده از نقطه نظرات و پیشنهادات 
شهروندان و نخبگان چه به صورت حضوری و چه به شکل غیرحضوری، فلسفه تشکیل این باشگاه است.

برنامه ریزی های گسترده برای توزیع خدمات عادالنه میان شهروندان؛

جان دوباره در کالبد محالت اصفهان

محله، کوچــک ترین واحــد کالبدی هر  نرگس طلوعی
شهری و از نخستین تقسیم بندی هایی 
بوده که در جغرافیای شــهرها اتفاق افتاده و قدمت آن به ســال های 
زیادی برمی گردد. در واقع تا قبل از این که کلمه شهرک و الفاظ جدید 
مطرح شود، محالت شناخته شــده بودند؛ اما طی دهه های اخیر و با 
رشد شتابان شهرها محله ها مفهوم گذشته خود را از دست دادند. درگیر 
شــدن شــهرها با چالش هایی همچون کمرنگ شدن هویت و حس 
تعلق اجتماعی، نابرابری در توزیع خدمات و دور شدن از مسیر عدالت 
محیطی موجب شد تا بار دیگر محله محوری مبتنی بر نقش مشارکتی 
مردم و اجتماعــات محلی بــه عنوان یــک رویکرد مهــم در برنامه 
ریزی های مدیران شــهری جای بگیرد. مدیران شهری معتقدند آباد 
شدن شهر فقط به پوسته های بیرونی آن نیست بلکه شرایط ایده آل 
برای مردم باید از درب خانه با ایجاد امنیت و آرامش ایجاد شــود از 
سوی دیگر آنها بر این باورند اگر بخواهیم شهر در توازن خود رشد کند 
و مردم شــهر از وجود امکانات لذت ببرند، این خدمت باید از محالت 
شروع شود چرا که ورود به محالت با  محرومیت زدایی و ایجاد عدالت 

همراه است.در همین ارتباط طرح ارتقای کیفی و سند باز آفرینی 58 
محله در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفت.

معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان در این باره گفت: بر 
اســاس بررســی ها و طبقه بندی هایی انجام شــده در تمام مناطق، 
محله های برخــوردار و کم برخــوردار وجود دارد، بنابراین سیاســت 
مدیریت شهری این است که سال آینده در هر منطقه حداقل دو محله 
بر اساس دسته بندی تحلیلی که انجام شــده، انتخاب شود و در 58 
محله طرح ارتقای کیفی محالت و سند بازآفرینی محالت را خواهیم 
داشــت. وحید مهدویان  افزود:برای آغاز برنامه های محله محور در 
ســال آینده باید اطالعات مورد نیاز برای اجــرای طرح ها در محالت 
اولویت بندی و بر اساس نیاز های موجود در هر محله توسط مدیریت 
مناطق آماده شــود.  به گفته معاون شهرســازی و معماری شهردار 
اصفهان، بر اساس اطالعات ارائه شــده، محالت هدف توسط مناطق 
انتخاب شده و باید در ســال آینده اقدامات اجرایی حداقل دو محله 
در هر منطقه انجام شــود، البته در ســند بازآفرینی برنامه ریزی های 
الزم ارائه شده و بر اساس ویژگی ها و مشــکالت هر محله، پروژه ها و 

برنامه های متفاوت و مختلفی را بــرای اجرا در نظر داریم.  آن طور که 
مهدویان خبر داده اســت برخی اقدامات به صورت منطقه ای در تمام 
محالت شهر با رویکرد محله محوری انجام می شود، بنابراین با اینکه 
بعضی مشــکالت جزو برنامه محالت هدف نیست، اما قطعا از جمله 
مسائلی است که باید به آن رسیدگی شــود و رفع آن چالش ها نیز در 
دســتور کار پروژه ها قرار می گیرد تا در نهایت، ســال آینده کارنامه ای 
از شهرداری در دســت داشته باشــیم که حداقل در هر منطقه از شهر 
اصفهان به دو محله به طور ویژه پرداخته شــده باشــد و سطح کیفی 

زندگی در محالت کم برخوردار بهبود یابد.
 به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان، سند بازآفرینی 
برای دو محله حصه و قائمیه آماده و به حل مشــکالت آن توجه ویژه 
شده است، که در این راستا دسته بندی نیز بر اساس مسائل کالبدی 
و غیر کالبدی ارائــه و به مواردی از جمله نماســازی، دسترســی ها 
و رویداد های فرهنگی توجه شــده اســت؛ این دو محلــه به عنوان 
محله های هدفی است که امسال بر اساس سند بازآفرینی اقدامات 

الزم را در آن ها آغاز کردیم.

معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان نسبت به برگزاری چندین 
برنامه ویژه در ایام دهه فجر انقالب اسالمی اقدام کرده 
است.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
در ایام شــهادت سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی 
فراخوانی را ویژه مجموعه های مردم نهاد منتشر کرده 
و حمایت مــادی و معنوی این معاونــت را از اجرای 
برنامه های آنها در ایام دهه فجر انقالب اسالمی اعالم 

کردیم.سعید امامی ادامه داد: در این فراخوان به منظور 
حمایت از مجموعه های فرهنگی شهر اصفهان از همه 
مراکز فرهنگی، کانون های قرآنی، پایگاه های بسیج 
و… خواسته شد تا ضمن بهره مندی از حمایت مالی 
این معاونت، با رؤسای ادارات فرهنگی شهرداری های 
مناطق ۱5 گانه شــهرداری نیز مرتبط شده و در اجرای 
برنامه های ویژه این دهه، از مســاعدت های آنها نیز 
بهره مند شوند.وی گفت: هزینه ای بالغ بر 5۰۰ میلیون 
تومان از ســوی معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برای این طرح 
در نظر گرفته شــد.امامی با بیان اینکه تا کنون حدود 
۲۰۰ مجموعه فرهنگی در این طرح شــرکت کرده اند، 
افزود: هزینه در نظر گرفته شــده، در میان مناطق ۱5 
گانه شهرداری اصفهان تقسیم شده که توسط  رؤسای 
ادارات فرهنگــی هر منطقه در اختیــار مجموعه های 

فرهنگی منتخب هرمحله قرار می گیرد.وی از »مثبت 
۴۴« به عنوان دیگر برنامه ایــن معاونت در ایام دهه 
مبارک فجر یاد کرد و توضیح داد: این برنامه در قالب 
برنامه ای ترکیبی با عناصر تصویر، صوت، نور، ســایه 
بازی، نمایش، ســیر تاریخ انقالب و… طراحی شده 
که به مدت ۷ شب از ۱۲ تا ۱8 بهمن ماه در خانه انقالب 
اسالمی برگزار می شود.امامی افزود: مثبت ۴۴ ویژه 
دانش آموزان ۱۲ تا ۱8 ساله است که هر روز ۶ اجرا در 
خانه انقالب دارد و در مجموع تا پایان ایام دهه فجر ۴۲ 
اجرا خواهد داشت.معاون اجتماعی سازمان فرهنگی،  
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری برنامه 
دیگری با عنوان »ایران۴۴« خبر داد و گفت: این برنامه 
نیز در قالب جشن بزرگ پیروزی انقالب اسالمی و با 
هدف ایجاد شادی و نشاط اجتماعی طراحی شده که 

طی 5 شب از ۱8 تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می شود.

اصفهان، مهیای ویژه برنامه های ایام دهه مبارک فجر می شود

سیاست مدیریت شهری این است که سال آینده در هر 
منطقه حداقل دو محله بر اساس دسته بندی تحلیلی 
که انجام شده، انتخاب شود و در ۵۸ محله طرح ارتقای 
کیفی محالت و سند بازآفرینی محالت را خواهیم داشت

فصل جدید سلسله  برنامه های گرامیداشت یاد و خاطره 
بزرگان ادبی اصفهان برگزار می شود

نخستین نشســت از سلســله برنامه  های»به ُدرود روشــنی« به همت مرکز آفرینش های ادبی 
قلمســتان به یاد مرحوم بهمن رافعی برگزار می شــود.رییس مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان، اظهار داشــت: فصــل جدیدی از 
سلسله برنامه های گرامیداشت یاد و خاطره بزرگان ادبی با عنوان »به درود روشنی« برنامه ریزی 

شده که نخستین نشست آن به گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد بهمن رافعی اختصاص دارد.
الهه رضایی گفت: این برنامه با اجرای سعید بیابانکی، سخنرانی اساتید ادبی، شعرخوانی شعرای 
برجسته اصفهان و کشور و همچنین با حضور و همراهی خانواده مرحوم رافعی، فردا  از ساعت ۱5:3۰ 
در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار می شود.وی افزود: مرحوم بهمن رافعی یکی 
از بزرگ ترین معلمان و مدرسان شعر در اصفهان بود  که سال ها به صورت مستمر و صبورانه در این 
حوزه تالش کرد که در همین راستا با توجه به چهلمین روز درگذشت زنده یاد رافعی، نخستین برنامه 
به درود روشنی را به بزرگداشت ایشان اختصاص دادیم.وی با اشاره به سخنرانی علی اصغر ابراهیمی 
وینیچه، مهرداد افضلی، حســن صادقی پناه، مرضیه گالبگیر، محمد مســتقیمی و محمدسعید 
میرزایی در این برنامه تصریح کرد: شــعرایی مانند ابراهیم اســماعیلی اراضی، ارمغان بهداروند، 
سارا سیامکی، محمدحســین صفاریان، مهدی فرجی، عباس کیقبادی، مهدی ملکی و حمیدرضا 
وطن خواه در این برنامه به شعرخوانی می پردازند که این شاعران، شاگرد یا هم عصر استاد رافعی 
بوده  یا با ایشان در ارتباط بوده اند.گفتنی است؛ بهمن رافعی بروجنی شاعر، نویسنده و ادیب برجسته 

و متولد ۱3۱5 در بروجن، ۲۲ آذرماه سال جاری در اصفهان چشم از جهان فروبست.
 

 آغاز به کار سامانه جمع آوری و اطالع رسانی سوابق
 و خدمات قرآنیان اصفهان

مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی فرهنگی قرآن و عترت استان اصفهان از انتشار 
پوستر و آغاز به کار سامانه جمع آوری و اطالع رسانی سوابق و خدمات جامعه قرآنی استان خبر داد و 
اظهار کرد: برای همه ارگان هایی که اطالعاتی از فعاالن قرآنی در اختیار دارند، نامه ارسال شده است 

تا این اطالعات را در اختیار ما قرار دهند و ما بتوانیم آنها را جمع آوری کنیم.
حســینعلی جان نثاری،  افزود: عالوه بر این، خود فعاالن قرآنی نیز می توانند با مراجعه به سامانه 
www.esfghoran.com، اطالعات شــان را ثبت کنند و برای کســب اطالعات بیشتر، با شماره 
۰۹3۰۱۱338۲۱ تماس بگیرند. همچنین، امکان ثبت اطالعات قرآنیان از طریق موسسات قرآنی 
نیز وجود دارد.مدیرعامل اتحادیه موسسات و تشــکل های مردمی فرهنگی قرآن و عترت استان 
اصفهان اضافه کرد: همزمان با جمع آوری اطالعات از طریق این سامانه، طراحی یک بانک اطالعات 
نرم افزاری نیز در دستورکار قرار دارد و اطالعاتی که از طریق ســامانه ثبت و جمع آوری می شود، در 
داخل این نرم افزار قرار می گیرد تا استفاده از این اطالعات تسهیل شود و در موقعیت های مختلف 

بتوان از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: هنوز اعتبار مورد نیاز برای تکمیل بانک جامع اطالعات قرآنی اســتان تامین نشده و 
فقط بخشی از آن به منظور طراحی نرم افزار مذکور تامین شــده؛ ضمن اینکه هنوز بازه زمانی برای 
ثبت اطالعات در سامانه تعیین نشده است.جان نثاری از به روزرسانی پایگاه اطالع رسانی اتحادیه 
موسسات و تشکل های قرآن و عترت استان اصفهان خبر داد و گفت: این پایگاه قرار است با ظاهری 

جدید به فعالیت خود ادامه دهد و از حالت اجاره ای خارج شود.
وی همچنین به جلسه هیئت مدیره اتحادیه با مدیرکل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره کرد و گفت: در این جلســه، مشکالت و معضالت موسسات قرآنی 

استان نظیر بیمه و مالیات مطرح و وعده پیگیری آنها داده شد.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری خبر داد:

برگزاری مسابقه »هوایی 
برای زندگی« در اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان از برگزاری مســابقه بــزرگ »هوایی 
برای زندگی« ویژه دانش آموزان و در راستای 
مجموعه برنامه های گرامیداشت هفته هوای 
پاک خبــر داد.غالمرضا ســاکتی اظهار داد: 
این مسابقه با مشــارکت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان و اداره توسعه فرهنگ 
شــهروندی شــهرداری اصفهان، مخصوص 
دانش آمــوزان پایه ششــم ابتدایــی برگزار 
می شود.وی با اشاره به قالب مسابقه، تصریح 
کرد: در این مسابقه که به عنوان نخستین سری 
از مجموعه اینفو مسابقه های »مدیرشو« اجرا 
شــده، پوســترهای اینفوگرافیک با موضوع 
مدیریت پســماند در اختیار دانــش آموزان 
قرار گرفته تا پس از مطالعه و بررســی دقیق، 
به سواالت انتهای آن پاسخ دهند.مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
افزود: مهلت ارسال پاســخ سواالت تا هفتم 
بهمن ماه اســت و دانش آموزان باید پاسخ 
سواالت چهار گزینه ای مطرح شده در انتهای 
پوستر را در قالب یک عدد سه رقمی به سامانه 
پیامکی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان ارســال کنند.وی با اشــاره به نحوه 
انتخــاب برگزیــدگان این مســابقه، افزود: 
۱۰۰ جایزه شــامل 5۰ جایزه نقدی و 5۰ بسته 
فرهنگی آموزشی به عنوان جوایز این مسابقه 
برای برگزیدگان در نظر گرفته شــده است که 
پس از جمع آوری پاسخ ها و انتخاب برندگان 
به قید قرعــه، در تاریخ ۱۴ بهمــن ماه، جوایز 
به آنها اهدا خواهد شد.ســاکتی به تداوم این 
مسابقات با ارائه دیگر پوسترهای اینفوگرافیک 
پویش مدیرشو اشاره کرده و افزود: این رویداد 
آموزشــی رقابتی طی ماه های آینده نیز ادامه 
خواهــد یافت تا ضمــن ارائــه آموزش های 
کاربردی و موثر به نوجوانــان و نهادینه کردن 
دانش مدیریت پسماند در ذهن آنها، در جریان 
رقابت، مشارکت پذیری آنها نیز تقویت شود و 
بتوانیم به بانک جامعــی از نوجوانان همراه و 
فعال در زمینه مدیریت پسماند متصل شویم.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

ورزشگاه روباز خیابان بهشت آماده بهره برداری است
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از آمادگی کامل ورزشگاه بزرگ و روباز این منطقه واقع در خیابان بهشت برای افتتاح خبر داد.سید سلمان قاضی عسگر با 
اعالم این خبر گفت: ورزشگاه روباز خیابان بهشت یکی از مهم ترین پروژه های این منطقه شهری در غرب شهر اصفهان است که به زودی افتتاح می شود.وی  
تاکید کرد: این ورزشگاه محالت متعددی از جمله گلستان، سودان، کارالدان، کلیچه، آزادان، بوستان و حتی بخش هایی از منطقه ۱۱ را نیز تحت پوشش خود 

قرار می دهد. بنابراین شهروندان تمامی این محالت و شهروندان بخشی از منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان می توانند از امکانات این ورزشگاه بهره مند شوند.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این ورزشگاه به امکانات اســتانداردی جهت خدمت رسانی به شهروندان مجهز است، افزود: ابعاد استاندارد، 
زمین چمن مصنوعی، چندین زمین جانبی برای بازی های بدمینتون، والیبال، بسکتبال، فوتبال روی آسفالت و... از مزایای این ورزشگاه است.به گفته وی، 

ورزشگاه روباز خیابان بهشت با هزینه ای بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و در زمینی به مساحت 8 هزار و 8۰۰ متر احداث شده است.

حمام قاضی 
اصفهان

حمــام قاضی نخســتین 
حمــام تاریخــی ایرانی با 
کاربــری حمام اســت که 
توســط بخــش خصوصی 
بازســازی و در اردیبهشت 
ماه سال ۱3۹8 افتتاح شد.

وز عکس ر
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خرید وســایل دست دوم می تواند ســود و منفعت زیادی 
داشــته باشــد. این کار کمک می کند پول زیادی را خرج 
وســایلی نکنیم که دســت دوم شــان هم به خوبی نوی 
آن هاست و می تواند به محیط زیســت هم کمک کند. ما با 
خرید هر وسیله دســت دومی به احیا و رشد طبیعت کمک 
می کنیم.در ادامه از وســایلی خواهیم گفت که بهتر اســت 

دست دوم آن ها را خریداری کنیم.
کتاب: کتاب ها راه خود را از میان تاریخ باز کرده و قرن ها 
برجای مانده اند. آن ها نقاط عطف سبک زندگی جامعه  ما 
را ال به الی صفحات خود حفظ کرده انــد و به همین دلیل، 
کتاب های دست دوم قدمت بیشتری دارند. به عالوه، اگر از 
خواندن آن لذت برده باشید، با فروش آن به شخصی دیگر 
یا اهدایش بــه کتابخانــه می توانید این تجربــه را با افراد 

بیشتری سهیم شوید.
وســایل الکترونیک: فناوری به ســرعت جلو می رود و 
ســخت می توان پا به پای ایــن تغییرات پیــش رفت، به 
خصوص از جنبه  اقتصادی. به همین دلیل یک راه برای عقب 
نمانــدن از این جریــان و برخــورداری از بعضی وســایل 
الکترونیــک، خریداری دســت دوم آن هاســت. بعضی 
شرکت های دنیا حتی وسایل بازسازی شده ای ارائه می کنند 

که به خوبی وسایل نو کار می کنند.
دوچرخه: خرید دوچرخه نو هزینه  بسیار زیادی دارد، به 
خصوص اگر از نوع حرفه ای باشد. اما یک دوچرخه  دست 
دوم با کمی تعمیر و دست کشیدن به سر و رویش، می تواند 
به خوبی یک دوچرخه  نو شــود. به خصوص اگر دوچرخه 

برای کودکی باشد که هنوز در مرحله  رشد قرار دارد.
تجهیزات ورزشی: حفظ سالمتی و تناسب اندام همواره 
اهمیت دارد، امــا گاهی تجهیزاتی که برای رســیدن به این 
هدف الزم دارید، هزینه  باالیی دارند. خرید یک تردمیل یا 
دمبل نو ایرادی ندارد، اما دســت دوم شان هم همان کار را 
می کند. اگر می خواهید برای خودتان در خانه یک باشگاه 
تناسب اندام راه بیندازید، می توانید با تجهیزات دست دوم 

شروع کنید.
خودرو: قیمت ماشین های نو معموال به محض از پارک 
درآمدن کاهــش می یابد. به همین دلیل اســت که خرید 
خودروی دست دوم این امکان را به شما می دهد که با صرف 
پول کمتری ماشــین دار شــوید. به خاطر داشته باشید که 
خودروی دست دوم باید قبل از خرید توسط یک مکانیک 

بررسی شود.
زیورآالت: زیورآالت حتی اگر دســت دوم هم باشــند، 

می توانند منحصر به فرد بــودن و ارزش خود را حفظ کنند. 
گاهی افراد زیورآالت گران قیمت خود را با قیمتی بســیار 
پایین می فروشند، چون احساس می کنند از مد افتاده اند. 
اما آن زیورآالت منحصر به فرد هستند و می توانند با قیمتی 

بسیار کمتر مال شما شوند.
ساز موسیقی: آالت موسیقی به سرعت بقیه  چیز ها مثل 
وســایل الکترونیک تغییر نمی کنند. همیــن موضوع این 
فرصت را به شما می دهد که یک ساز دست دوم بسیار عالی، 
به خوبی نوی آن خریداری کنید. به خصوص اگر ساز زدن را 
تازه شروع کرده باشید، خرید ساز دست دوم می تواند این 
فرصت را به شما دهد که در مسیر یادگیری به اصطالح روی 
غلتک بیفتید و وقتی تسلط بیشتری پیدا کردید یک ساز نو 

یا دست دوم حرفه ای تر خریداری کنید.
اسباب بازی: سلیقه  بچه ها خیلی سریع تغییر می کند. 
آن ها گاهی یک سال تمام با چیزی بازی می کنند و بعد که 
بزرگ تر شــدند آن اســباب بازی دیگر برای شان مناسب 
نیست به همین دلیل سراغ چیز دیگری می روند. به همین 
دلیل اگر اســباب بازی دســت دوم بخرید، می توانید این 
فرصت را به کودک تان دهید که تا زمانی که آن اسباب بازی 

برای سنش مناسب است، از آن لذت ببرد. 

آشپزی بورانی 
لبو خوشرنگ به روش خانگی

مواد الزم برای 4 نفر: لبو2 عدد، ماست چکیده 
یک  کاسه، سیر2 حبه، نعنا خشک یک  قاشق مرباخوری، 
کنجد یک قاشق غذاخوری، نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

 طرز تهیه بورانی لبو: مرحله اول: برای تهیه بورانی لبوی خوشمزه ابتدای کار لبو
  را می شوییم، سپس درون یک قابلمه مناسب قرار می دهیم. در ادامه تا اندازه ای 

 که روی لبو ها را بگیرد آب اضافه می کنیم، سپس قابلمه را روی حرارت متوسط قرار 
 می دهیم. مرحله دوم: اجازه می دهیم لبو به مدت 4 تا 5 ساعت درون آب جوش بماند تا 
 کامال بپزد. در ادامه پس از گذشت این زمان لبو را از قابلمه خارج می کنیم، سپس پوست 
آن را جدا می کنیم و با دندانه های ریز رنده، رنده می کنیم. مرحله سوم: اجازه می دهیم لبو 
کامال خنک شود. در ادامه پوست سیر را جدا می کنیم، سپس با دندانه های ریز رنده، رنده 
می کنیم. در ادامه ماست را به همراه سیر رنده شده درون یک کاسه مناسب می ریزیم. 

مرحله چهارم: لبوی رنده شده را به مخلوط ماست و سیر اضافه می کنیم، سپس 
مخلوط می کنیم تا لبو درون ماست پخش شود و رنگ ماست تغییر کند. در ادامه 

نمک را به همراه فلفل سیاه، کنجد و نعنا درون بورانی می ریزیم.
 مرحله پنجم: بورانی لبو را مخلوط می کنیم، سپس روی کاسه را با سلفون 

می پوشانیم و اجازه می دهیم به مدت  یک ساعت درون یخچال 
استراحت کند تا مزه ها به خورد هم برود. در آخر بورانی لبو را 

به دلخواه تزیین کرده و سپس سرو کنید. 

کدام وسایل را دست دوم بخریم؟

 اکران آنالین فیلم پر جایزه »یدو«
 آغاز می شود

فیلم »روز ششم« با بازی مصطفی زمانی 
آماده اکران می شود

اکران آنالین و رایگان فیلم سینمایی »یدو« ساخته مهدی جعفری 
در پلتفرم تلوبیون پالس آغاز می شود.این فیلم بر اساس داستان 
»زخم شیر« از صمد طاهری و با فیلمنامه ای از مهدی جعفری و 
مهین عباس زاده، محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
است. »یدو« به تهیه کنندگی محمدرضا مصباح، نامزد 13 سیمرغ بلورین 
سی ونهمین جشنواره ملی فیلم فجر شد. 

روز ششم، نخستین ساخته سینمایی حجت قاسم زاده اصل است 
که زمستان سال گذشته در تهران جلوی دوربین رفت. این فیلم بعد 
از گذشت یک سال با تکمیل مراحل فنی خود را آماده اکران می کند.

مصطفی زمانی و بهاره افشاری، نقش های اصلی »روز ششم« هستند و 
در کنار آنها بازیگرانی چون امیر جعفری، مهران احمدی، افشین هاشمی و...  با 
حضور جمشید هاشم پور نقش های محوری این فیلم را برعهده دارند.

معاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشــور و هیئت همراه از تاسیسات 
صنعت آب شــرب اســتان اصفهان بازدید کردند. در این بازدید که با هدف 
بررسی مشکالت موجود در حوزه تامین آب شرب و لزوم تکمیل سامانه دوم 
آبرسانی به اصفهان بزرگ صورت گرفت، عبدالرحمن کشوری معاون انرژی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور و هیئت همراه از محل تصفیه خانه ورپشت 
)سامانه دوم آبرســانی(، سد چم آســمان، تصفیه خانه آب بابا شیخعلی، 

چاه های فلمن و مرکز تله متری و تله کنترل شــرکت آبفای استان اصفهان 
بازدید کردند. 

در پایان نیز در جلســه جمع بندی  شــورای پدافند غیرعامل استانداری که 
با حضور معاون سیاســی و امنیتی اســتانداری اصفهان، مدیر کل پدافند 
غیرعامل و مدیرکل مدیریت بحران استان تشکیل شد بر ضرورت تکمیل و 

راه اندازی سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ تاکید به عمل آمد.

رییــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان آران و بیدگل گفت: در راســتای 
پیشگیری از زمین خواری و جلوگیری از تصرفات اراضی ملی بیش از 67 هکتار 
از اراضی دولتی این شهرستان تثبیت مالکیت شــد. امیرحسین عصارزاده 
اظهار کرد: در راســتای اجرای قانون حدنگار، صیانــت از حقوق بیت المال و 
حفظ مالکیت دولت بر روی اراضی ملی،   13 فقره سند تک برگ اراضی ملی 
این شهرستان به مساحت 37 هکتار اخذ شد.  وی اضافه کرد: همچنین در 
جهت پیشگیری از زمین خواری و جلوگیری از تصرفات اراضی ملی، سند تک 
برگ 30 هکتار از اراضی شهرستان آران و بیدگل که فاقد نمره و سند بودند نیز 
به نام دولت اخذ شــد.  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل 
با بیان اینکه اقدامــات به عمل آمده در حوزه اراضی ملی این شهرســتان در 
راستای اهداف و سیاست گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه 

و شهرسازی اســتان اصفهان و پس از پیگیری های ویژه در شهرستان بوده، 
از اخذ 675 فقره ســند تک برگ تفکیکی بر  روی اراضی ملی این شهرستان 
خبر داد. وی با اشــاره به اینکه اولین گام برای مبارزه با زمین خواری اجرای 
حد نگاری اراضی ملی اســت، گفت: با اجرای قانون کاداستر و سنددار شدن 
اراضی، اختالفات و دعاوی بین مردم و دســتگاه های دولتی رفع می شود، 
همچنین با اخذ اسناد تک برگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سوء 
استفاده از اســنادی که ابهام دارند نیز به حداقل ممکن می رسد.  عصارزاده 
ادامه داد: تبدیل اسناد دفترچه ای به اسناد تک برگی نیز به عنوان یک اولویت 
کاری در کنار سایر وظایف این اداره در دستور کار است که در این رابطه 20 فقره 
سند دفترچه ای اراضی ملی شهرستان آران و بیدگل به تک برگ تبدیل شده 

و 30 فقره دیگر نیز در دست پیگیری است. 

نمایندگان شرکت های موزع گاز با مدیر منطقه اصفهان دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، 
طی دیداری که مدیر منطقه اصفهان با مدیرعامل و مسئولین شرکت های موزع 
گازمایع داشت؛ مسئولین مذکور نسبت به طرح ظرفیت های شرکت های متبوع، 
میزان فروش، بازار مصرف و مشکالت و چالش های پیش رو مسائلی را مطرح 
کردند و خواســتار توجه شــرکت به مرتفع کردن موارد مطرح شده به خصوص 
مشکالت طرح توزیع الکترونیکی گازمایع شــدند. مدیر منطقه نیز ضمن بیان 

اینکه گازمایع تولیدی پاالیشگاه ها یکی از فرآورده های بسیار ارزشمند در فرآیند 
تولید است  که با نرخ بســیار نازلی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد؛ خواستار 
شناسایی مصرف کنندگان واقعی گازمایع توسط شرکت های موزع  شد و اشاره 
کرد که پاالیشگاه اصفهان به تنهایی حدود 25% گازمایع کشور را تولید می کند که 
این میزان توسط شرکت ملی پخش ذخیره سازی و توزیع می  شود. شایان ذکر 
است روزانه به طور متوسط حدود 75 دستگاه گازکش از طریق تاسیسات گازمایع 

انبار نفت شهید منتظری بارگیری و به مقاصد مختلف کشور ارسال می  شود.

سه نفر از بانوان آبفای اســتان اصفهان حائز عناوین برتر در بخش های امور 
بانوان و خانواده، پژوهش و مادر نمونه در صنعت آب و برق  شدند. در برنامه 
بزرگداشت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و مقام زن و روز مادر که به صورت 
ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیــرو و همچنین معاون رییس جمهور در امور 
زنان و خانواده برگزار شد، از اعظم السادات مرتضوی مشاور امور بانوان آبفای 
استان اصفهان  به دلیل تشکیل نخستین کمیته امور بانوان در صنعت آبفا به 
عنوان مشاور برتر در بخش امور بانوان و خانواده صنعت آب و فاضالب کشور 
تقدیر شد.  همچنین سعیده سعیدی، مدیر دفتر توسعه پایدار با تالیف چهار 
جلد کتاب به عنوان پژوهشگر برتر صنعت آب و فاضالب کشور و نسیمه بارانی، 

رییس بهره برداری آبفای منطقه 3 شهر اصفهان به عنوان مادر نمونه معرفی 
شدند. گفتنی است؛ وزیر نیرو در این جلســه با بیان این که بالغ بر 15 درصد 
کارکنان وزارت نیرو را بانوان تشکیل می دهند، گفت: 18 درصد کل بانوان وزارت 
نیرو جزو مدیران رده عالی هستند که باید در پایان دولت سیزدهم از رشد قابل 
توجهی برخوردار شوند.  علی اکبر محرابیان گفت: در وزارت نیرو باید شوراها 
و تشکل های بانوان در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و خیریه جدی تر 
گرفته شوند تا مشکالت مرتبط با این موضوع از طریق هم افزایی برطرف  شود. 
شایان ذکر اســت در پایان این آیین، از کتاب »زیست بوم مدیریتی بانوان« 

رونمایی شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان اظهار کرد: 
پروژه کنار گذر خوانسار یکی از پروژه های مهم و شاخص استان است که احداث 
آن با توجه به واقع شدن شهر خوانسار در منطقه کوهستانی و فاقد کمربندی بودن 
آن در دستور کار قرار گرفت. بهزاد شاهســوندی  با بیان اینکه عبور کامیون ها و 
ماشین های سنگین از داخل شهر، مشکالت و نارضایتی هایی را برای مردم شهر 
به وجود آورده،  اذعان داشت: به همین سبب اجرای کنارگذر خوانسار به طول 1۹ 
کیلومتر که جزئی از طرح احداث باند دوم دامنه خوانسار گلپایگان خمین است در 
نظر گرفته شد. معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی 8 کیلومتر از این پروژه در دست اجرا قرار 

دارد و دارای پیشــرفت فیزیکی حدود 30 درصد است. وی با اشاره به اینکه این 
محور تحت عنوان یک پروژه ملی است، گفت: در اصل کریدوری است که از اراک 
شروع و به بوشهر ختم می شود همچنین 162 کیلومتر از این محور در حوزه استان 
اصفهان قرار دارد.  شاهسوندی بیان داشت: از این میزان، 110 کیلومترطرح دامنه 
خوانسار گلپایگان خمین بوده و 52 کیلومتر دیگر در حوزه داران بن شهرکرد است  
که مطالعات این محور نیز انجام شده است. وی اذعان داشت: به لطف خدا و در 
صورت تامین و ابالغ اعتبار به اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان می توانیم 
فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکاربخشی از این محور در حوزه شهرستان 

فریدن و چادگان تا سه راهی اسکندری را در دستور کار قرار دهیم.

معاون خرید شرکت ذوب آهن گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین 
شرکت فوالدی، نقش بزرگی در صنعتی شدن کشــور داشته است اما با این 
وجود، از هیچ سهمیه مواد اولیه ای برخوردار نیست. محمدجعفر صالحی اظهار 
کرد: مصوبه اختصاص سهمیه یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تنی سنگ 
آهن به ذوب آهن اصفهان عملیاتی نشد و ما همچنان در تالش برای احیای 
یک مصوبه حیاتی هستیم که البته این تالش ها تاکنون نتیجه ای نداده است. 
وی افزود: ذوب آهن اصفهان ســهم 10 درصدی از تولید فوالد کشور دارد و به 
عنوان نخستین شرکت فوالدی، نقش بزرگی در صنعتی شدن کشور داشته 
است اما با این وجود، از هیچ ســهمیه مواد اولیه ای برخوردار نیست. به گفته 
معاون خرید شــکرت ذوب آهن؛ از چند ماه پیش به دنبال عدم فعالیت دو 
معدن سنگ آهن چاه گز و ققنوس یک و نرسیدن بار سنگ آهن به ذوب آهن، 
موجودی مواد اولیه به شدت بحرانی شده و تداوم آن در تولید محصوالت این 
صنعت مشــکالتی ایجاد خواهد کرد.  به دنبال رفع مشکل از هر مسیر و با هر 
مسئولی به گفت وگو نشستیم؛ اما تاکنون به نتیجه نرسیده ایم. هم اکنون با 

یک رکود مواجهیم، حمل و نقل باری نداریم، واگن ها خالی است و خریدی 
در بازار صورت نمی گیرد. صالحی گفت: در صورتی که مواد اولیه تامین نشود و 
مجبور به تعطیلی کوره بلند شویم خسارات چند هزار میلیاردی برای ذوب آهن 
و بحران های اجتماعی جدی در پی خواهد داشت که به جز اصفهان، پنج استان 
از جمله کرمان، خراسان جنوبی، سمنان، گلستان و مازندران که تامین کننده 
زغال سنگ ذوب آهن هستند نیز تعطیل شــده و باعث بیکاری 17 هزار فرد 
شاغل در معادن زغال سنگ می شــویم. معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی  1۹ آذر 1400 گفته بود: در حال حاضر صنایع فوالدی بزرگ 
کشور از جمله ذوب آهن اصفهان با مشکل تامین سنگ آهن مواجه هستند. 
این یکی از دغدغه های مهم وزارت کار است که برای رفع آن به هر شکل ممکن 
از جمله تامین از منابع داخلی با روش فعال کردن معادن غیرفعال، استفاده 
از معادن کوچک و اســتفاده از ظرفیت های وارداتی اقــدام می کنیم. وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام توان و عزم خود را به کار گرفته تا هیچ مشکل 

و چالشی پیش روی بنگاه های تولیدی نباشد.

 بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور
 از تاسیسات آبفای استان اصفهان

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل اعالم کرد:
اخذ سند مالکیت تک برگی برای بیش از ۶۷ هکتار از اراضی ملی آران و بیدگل

 نشست مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
 با شرکت های موزع گاز مایع استان

درخشش بانوان آبفای استان اصفهان در صنعت آب و برق

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:
سرعت مطلوب عملیات اجرایی ۸ کیلومتر از کنارگذر خوانسار 

معاون خرید شرکت ذوب آهن:
ذوب آهن از سهمیه مواد اولیه برخوردار نیست

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

