
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه 17 بهمن  1400 
04 رجب   1443
06  فوریه  2022
 شماره 3464   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

جریان زاینده رود و طرح های انتقال آب؛

 یک بام و دو هوا

رییس شورای شهر اصفهان خبر داد:

رسیدگی به مساجد و 
کانون های فرهنگی 
محالت در بودجه 1401

بحران گاز در صنایع 
فوالدی چقدر جدی 

است؟

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف تعطیل نمی شوند

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

تکمیل راه آهن اصفهان، 
 شهرکرد به خوزستان
  از طریق اعتبارات 

تهاتر نفت

نگرانی شدید از کاهش 
رعایت پروتکل های 

بهداشتی؛ 

جوالن امیکرون 
در اصفهان 

ثبت ملی دومین شهر زیرزمینی؛

آیا در های طسمیجان به روی 
گردشگران نوروزی باز می شود؟
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برگزاری نخستین جشنواره استانی 
سرود فجر در اصفهان

مدیرکل آموزش وپرورش عشایری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تحصیل بیش از 8هزار دانش آموز در مدارس عشایری

خورشید در کویر ثروت آفرینی می کند
پنل های خورشیدی برفراز بام های کویر خوروبیابانک؛

آگهی مناقصه آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/15/ن

آگهی تجدید مزایده عمومی)نوبت سوم( 

اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان در نظر دارد پروژه زير را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، بدينوسيله از شركت های دارای صالحيت و رتبه 
بندی با رعايت ظرفيت كاری دعوت می گردد برای دريافت اسناد مناقصه تا روز شــنبه مورخ 1400/11/23 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 

نشانی http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

شماره ردیف
مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد )ریال(موضوع پروژهمناقصه

در مناقصه )ریال(
صالحیت و یا رتبه 

مورد نیاز

11400/15

ارتقاء سيستم اتوماسيون 
اداری و امنيت شبكه 
)خريد، نصب و ارتقاء 
تجهيزات مركز داده(

8.880.000.000444.000.000

1- رتبه 4 شورای عالی 
انفورماتیک 2- مجوز 
فعالیت از نظام صنفی 

رایانه ای کشور

مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 03/ 1400/12
گشایش پاکت های الف-ب-ج، ساعت 10 روز  چهارشنبه مورخ 1400/12/04

نشانی: اصفهان- خيابان سعادت آباد  تلفن:  6681068 3– 031

اداره ارتباطات و اطالع رسانی  اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوق 

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

م الف: 1272789

م الف: 1273527

م الف: 1273494

نوبت اولنوبت دوم

چاپ اول

آگهی مزایده

اصغر رحیمی – شهردار دستگرد م الف:1269467

بدینوسیله شهرداری دستگرد با توجه به مصوبه شورای اسالمی در نظر دارد نسبت به 
فروش یک قطعه پالک کارگاهی فاز 2 پشت نمایندگی سایپا اقدام نماید لذا شرکت 
کنندگان در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری تا 
آخر وقت اداری مورخ 1400/11/25 مراجعه و تا تاریخ 1400/11/27 نسبت به تحویل 

اسناد مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

آدرسمتراژمدرک مالکیتعنوانردیف

کارگاهی فاز 2 پشت نمایندگی سایپا130عادیپالک کارگاهی1

نوبت دوم

شهرداری خورزوق در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه 403 مورخ 1400/10/15 شورای محترم اسالمی شهر خورزوق، نسبت 
به جدولگذاری معابر سطح شــهر با رقم اعتبار برآوردی به مبلغ 13/686/743/921 ریال را از طریق مناقصه عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) setadiran.ir( به صورت الکترونیکی 

اقدام نماید.
تاریخ انتشار: 1400/11/16 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1400/11/23 و مهلت ارسال پیشنهاد: 1400/12/04 
تاریخ بازگشایی: 1400/12/04 تاریخ اعالم برنده: 1400/12/04 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید 
و دریافت اسناد مناقصه ) در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه )ودیعه(، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مناقصه، قابل 

مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی  الکترونیکی )توکن( با شماره 41934- 021 
تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش 

ثبت نام / پروفایل مناقصه گر موجود است.

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 1308 /ش مورخ 1400/06/24 شورای اسالمی شاهین شهر در نظر 
دارد بهره برداری از 11 واحد تجاری مجتمع الزهرا به متراژ تقریبی 266/98 متر مربع واقع در شــاهین شهر ضلع 

جنوب شــرقی چهار راه عطار با کاربری تجاری را از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره، به اشــخاص حقیقی و 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ســاعات اداری به واحد حسابداری 

شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 به دبیرخانه 

حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

5

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

اجرای ۹ مرحله طرح 
امنیت اجتماعی 

 ذوالفقار در
 اصفهان
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روایت روزنامه فرانسوی ازکشته شدن »معمر قذافی«
در دهمین سالروز کشته شدن معمر قذافی، روزنامه لوفیگارو فرانسه جزییات جدیدی را از روش کشته 
شدن وی منتشر کرد.روزنامه فیگارو شهادت یک روزنامه نگار فرانسوی به نام آلفرد مونتسکو را منتشر 
کرد که یک روز بعد از کشته شدن معمر قذافی وارد اتاقی شده بود که جسد وی را در آنجا گذاشته بودند. 
وی، شهادت های کسانی را که در نزدیکی محل کشته شدن معمر قذافی بودند، شنیده بود.مونتسکو 
گفت: در آن اتاق بزرگ با ازدحام شدیدی روبه رو شدم و جســد معمر قذافی و پسر و محافظ اصلی 
وی را دیدم.این روزنامه نگار گفت: یک روز قبل از این حادثه یعنی ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ یک کاروان شامل ۴۰ 
خودرو شهر سرت، آخرین مقر حامی قذافی را ترک کرد به امید این که بتوانند به انقالبیون یورش ببرند.
این روزنامه نگار گفته بود که برخی از لیبیایی ها را مشاهده کرده که در حال کشیدن جسد قذافی بودند 
و بسیار خشمگین بوده و با آن سلفی می گرفتند و جسد وی را لمس می کردند و به او توهین می کردند 

و این صحنه بسیار رقت انگیزی بود.

 افزایش انتقادها از حضور ریاض 
در یک رزمایش نظامی با تل آویو

مشارکت عربســتان ســعودی در رزمایش دریایی به رهبری آمریکا و با حضور نیروی دریایی رژیم 
صهیونیســتی، باعث واکنش های منفی زیادی در جهان عرب شده است.طبق گزارش پایگاه خبری 
»عربی۲۱«، این رزمایش نظامی با نام »IMX/CE ۲۰۲۲« توسط ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا 
در منطقه با مشارکت ۶۰ کشور آغاز شده، که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی نیز در آن مشارکت 
دارند.رزمایش نظامی مشترک IMX/CE ۲۰۲۲ شامل ۹۰۰۰ نفر و ۵۰ کشتی است و بیش از ۶۰ کشور 
همکار و سازمان بین المللی فعال در مناطق جهان نیز در آن حضور دارند.ریاض و تل آویو برای اولین 
بار است که در یک رزمایش مشترک چندملیتی به رهبری واشنگتن شرکت می کنند؛ این موضوع به 
نشانه ای مبنی بر احتمال نزدیکی روابط سعودی و رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.این رزمایش 
همچنین باعث واکنش های منفی بسیاری از سوی کاربران عرب زبان در فضای مجازی شده است. 
بیشترین انتقادهای تمســخرآمیز به این موضوع اختصاص داشت که کشورهای عربی، تل آویو را به 
عنوان حامی خود برگزیده اند.این کاربر نوشته است: »اسراییل حامی جدی ماست؛ چقدر ما ضعیفیم«.
کاربر دیگری نوشته اســت: »هیچ نیرو و قدرتی به جز از جانب خداوند نیست؛ به خاطر این ذلت و 
انحطاطی که جهان عرب به آن رسیده اســت...«.این واکنش ها در حالی است که رزمایش ۱۸ روزه 
نیروی دریایی آمریکا از  چند روز پیش و با اعالم توئیتری ناوگان پنجم دریایی آمریکا مستقر در بحرین 
آغاز شده و عالوه بر منامه، بسیاری از کشورهای عربی نظیر عربستان و عمان نیز در آن مشارکت دارند.

افتتاح سفارت واتیکان در امارات
واتیکان اعالم کرد، ســفارت جدید که عالی ترین نهاد دیپلمات این دولت شــهر در امارات اســت، با 
برگزاری مراسم رسمی در ابوظبی افتتاح شــد.روز جمعه که مصادف با روز جهانی»برادری انسانی« 
بود، به مناسبت افتتاح سفارت جدید واتیکان در ابوظبی، مراسم ویژه ای در ساختمان سفارت جدید به 
ریاست اسقف اعظم ادگار بینیا بارا، معاون پاپ در امور عمومی دولت و با حضور پائول هیندر، نماینده 
پاپ در کشورهای عربی و کریبین دوبیل، کاردار سفارت پاپ برگزار شد.  اسقف اعظم واتیکان در مراسم 
افتتاحیه اظهار کرد: با خوشحالی تمام، سالم و درود پاپ فرانسیس را به شما می رسانم، افتتاح سفارت 
واتیکان نشــانه دیگری از عنایت پدر مقدس به مردم این کشور به ویژه اقلیت کاتولیک آن است.وی 
در ادامه گفت: افتتاح دفتر دیپلماســی واتیکان گواهی بر روابط دوجانبه خوبی است که میان امارات 
و واتیکان وجود دارد.همچنین بارا تاکید کرد: امسال پانزدهمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک میان 
امارات و واتیکان است و من اطمینان دارم روابطی که در این دوره شکل گرفتند، بر توافق درباره اهمیت 

باور دینی و نقش مثبتی که باید دین در جامعه ایفا کند، تکیه دارند.

عربستان ســعودی ممکن اســت در آســتانه انتقال قدرت از »ملک 
سلمان« به وارث او »محمد بن سلمان« قرار داشته باشد. ملک سلمان 
سالخورده و ناتوان است و »محمد بن سلمان« ۳۶ ساله به نظر می رسد 
دهه ها حکومت خواهد کرد. در اینجا روندی برای انتقال قدرت سلطنتی 

رخ می دهد و ممکن است مشکالتی را برای ایاالت متحده ایجاد کند.
به گزارش فرارو به نقل از بیزینس اینســایدر؛ ۶۸ ســال است که تنها 
پسران »ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود« بنیانگذار عربستان 
سعودی بر آن کشور حکومت می کنند. سلمان آخرین پسر از ۳۴ پسر 
واجد شرایط »عبدالعزیز« پادشاه عربستان سعودی است.او در سال 
۲۰۱۷ میالدی، پســرش»محمد بن ســلمان« را به عنوان وارث خود 
انتخاب کرد. از آن زمان به این سو، محمد بن سلمان به رهبر واقعی کشور 
تبدیل شــده و مخالفان حکومت اش را در این روند خنثی کرده است 
از جمله با زندانی کردن شاهزاده »احمد« تنها پسر واجد شرایط دیگر 
عبدالعزیز برای کسب مقام پادشاهی.از زمانی که ملک سلمان در سال 
۲۰۱۵ تاج و تخت سلطنت را به دســت گرفت و جانشین ملک عبدا... 
برادر ناتنی خود شد شایعات زیادی در مورد مرگ او در میان دیپلمات ها 
و تحلیلگران مطرح شــده اســت. نوع واقعی بیماری ناخوشــایند او 
 ناشناخته مانده اســت، اما ملک ســلمان ۸۶ ســاله که بیشتر زمان 
 شــیوع پاندمی کرونــا را در انــزوا در کاخ بیابانی خود گذرانده اســت 
 زمانی کــه در انظــار عمومی ظاهر شــد به طــور فزاینــده ای ضعیف

به نظر می رسید.
انتقال قدرت از ملک ســلمان به پســرش شــبیه انتقال قدرت های 
پیشین در آن کشور نخواهد بود؛ محمد بن سلمان ۳۶ ساله قرار است 
تاج و تخت را در سنی بسیار کم تحویل گیرد امری که پیش تر در تاریخ 
عربستان سعودی بی سابقه بوده است. »کریستوفر هنزل« کاردار سابق 
سفارت آمریکا در ریاض به»بیزینس اینسایدر« گفت: »دالیل بسیاری 
وجود دارند که نشــان می دهند»محمد بن سلمان« فرد مهمی است. 

او احتماال برای مدت زمانی طوالنی در جایگاه پادشاه خواهد ماند«.
انتقال قدرت از حاکم ســعودی به یک وارث پس از مرگ او، حتی اگر 
ناگهانی باشد معموال سریع و دست کم در انظار عمومی بدون مناقشه 
صورت می گیرد.با توجه به گفته های دیپلمات های ســابق و ســوابق 
موجود در مورد مرگ پادشاهان پیشین عربستان سعودی مجموعه ای 
از پروتکل های تعیین شده وجود دارند که در صورت مرگ ملک سلمان 

به اجرا در خواهند آمد.
ابتدا خبرگزاری رسمی عربستان سعودی فوت و زمان و مکان تشییع 
جنازه را اعالم می کند. شــبکه های تلویزیونی عربســتان نیز از همین 
رویه پیروی می کنند و برنامه ریزی معمول برای پخش نماز و پوشش 
خبری را به حالت تعلیق در می آورند. قانون شــریعت بیان می کند که 
تشییع جنازه باید در اسرع وقت پس از مرگ فرد درگذشته انجام شود 
و خانواده سلطنتی سعودی به عنوان پیروان سرسخت قوانین وهابیت 

جسد را مورد تمجید و تکریم قرار نمی دهند.
هنگامی که ملک عبدا...در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ در ریاض درگذشــت جسد 

او را در پارچه ســاده ای روی برانکارد قرار دادند و جنازه توسط خانواده 
اش برای تشییع در همان روز به مسجد»امام ترکی بن عبدا...« انتقال 
یافت. خبرگزاری »آسوشیتدپرس« گزارش داده بود هنگامی که ملک 
فهد در سال ۲۰۰۵ میالدی درگذشــت جاده های اطراف همان مسجد 
توسط ارتش بسته و امنیت برقرار شد و تک تیرانداز ها در نزدیکی محل 
تشییع جنازه مستقر شــده بودند. آن مکان قبرستان »العود« ریاض 
است جایی که تعداد زیادی از پادشــاهان و شاهزادگان سعودی طی 

سال ها در آنجا دفن شده اند.
در مراسم بیعت با پادشــاه جدید شــرکت کنندگان برای نشان دادن 
نیت خیرشان با بوسیدن دست یا شانه راســت او به نشانه احترام به 
وی ســالم می کنند.  طبق قانون حکومت داری در بخشی از مراسم در 
حضور پادشاه تازه، شــورای بیعت که مجموعه ای متشکل از ۳۴ نفر به 
نمایندگی از خانواده های فرزندان عبدالعزیز بود عهد وفاداری با ملک 

سلمان بستند.
محمد بن ســلمان زمانی که در ســال ۲۰۱۷ میالدی به عنوان ولیعهد 
معرفی شد ۳۱ رای از ۳۴ رای شورای بیعت کننده را کسب کرد. »دنیس 
هوراک«سفیر سابق کانادا در عربستان ســعودی در فاصله سال های 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ میالدی به»بیزینس اینســایدر«می گوید:»در آن زمان 

بحث هایی وجود داشــت مبنی بر آن که آیا وفــاداری به »محمد بن 
سلمان«به عنوان ولیعهد برای تضمین وفاداری برای زمانی که او پادشاه 

می شود کافی است یا خیر«.
اگرچه روند تحوالت درونی خاندان سلطنتی سعودی مبهم است، اما 
اتفاق نظر کارشناسان بر این است که محمد بن سلمان به راحتی روند 

انتقال قدرت از پدرش را طی خواهد کرد.
پادشاهان سعودی سلطنت خود را با معرفی ولیعهد تازه آغاز می کنند و 
اغلب با انجام یک تغییر کابینه بزرگ با فرمان سلطنتی این کار را انجام 
می دهند.با توجه به اینکه »محمد بن سلمان«پادشاهی از نسل جدید 
خاندان سلطنتی عربســتان خواهد بود همه نگاه ها به سوی اوست که 

چه کسی را به عنوان وارث اش انتخاب می کند.
وارث او می تواند یکی از شش برادرانش باشند و یا یک فرد متحد با او از 
شاخه دیگری از خانواده سلطنتی. به گفته »سایمون هندرسون« یکی از 
همکاران موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک که پیش تر سفیر 
آمریکا در منطقه بوده »محمد بن سلمان« فرزندان خردسالی دارد، اما 
تغییر در قانون جانشینی که توسط ملک سلمان در سال ۲۰۱۷ میالدی 
اعمال شد بدان معناســت که آنان نمی توانند وارث سلطنت احتمالی 

»محمد بن سلمان« باشند.

همین چند روز پیش بود کــه برخی منابع خبری از 
پاسخ منفی محمد هاشمی به دعوت حزب کارگزاران 
برای همکاری مجدد با این تشکیالت سیاسی خبر 
دادند.اما این دعوت تنها مختص مهدی هاشــمی 
نبــوده، بلکه آن طور که یــک عضو ارشــد کارگزاران 
ســازندگی توضیح می دهد، این حزب درهایش را 
به روی همه اعضای هیئت موســس و البته تمامی 
چهره های باســابقه که در گذشــته عضو حزب بوده 
و در شــورای مرکزی فعال بودند؛ اما درحال حاضر 
ارتباط تشکیالتی شان را قطع کرده اند، گشوده است.

علی محمد نمازی گفته است: »در جریان برنامه هایی 
که در این دوره در حزب موردبحث قرار گرفت، تشکیل 
کمیته ای اســت به منظور دعوت از دوســتانی که به 
هر دلیل در گذر این ۲۵ سال از ما جدا شدند.«  این 
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در 
ادامه گفت: »به این ترتیب این موضوع در این کمیته 

بررسی شد که باید از چه کسانی به این منظور دعوت 
شود و درنهایت قرار شد که از تمامی افراد باسابقه که 
پیش تر در حزب عضویت داشــتند و در حال حاضر 
در شــورای مرکزی حضور ندارند، دعــوت کنیم و به 
این ترتیب ضمن دعوت از دوستانی که عضو هیئت 
موســس حزب بودند، از برخی چهره های شاخص 
همچون آقای اســحاق جهانگیــری و دیگران هم 
دعوت به عمل آمده است.«  نمازی درحالی از تالش 
کارگزاران سازندگی برای ازسرگیری فعالیت تمامی 
اعضای هیئت موسس در این حزب سخن می گوید 
که جمع ۱۰ نفره ای که حدود ۳ دهه اقدام به تاسیس 
حزب کارگزاران ســازندگی کرد، کنــار افرادی چون 
مصطفی هاشــمی طبا و محمد هاشمی که دعوت از 
آن ها رسانه ای شده، چهره هایی همچون محمدعلی 
نجفی نیز ازجمله افراد این جمع ۱۰ نفره هســتند و 
مهم تر از آن، نام عطا مهاجرانی، وزیر ارشــاد دولت 

خاتمی و معاون پارلمانی دولت هاشمی رفسنجانی 
و میرحسین موسوی نیز به چشــم می آید. نمازی 
اگرچه از چهره هایی چون غالمحســین علیخانی و 
رضاامرالهی به این عنوان نام برد؛ اما اشاره ای به نام 
مهاجرانی نکرد، در واکنش به پرسشی که مشخصا 
درباره دعوت از وزیــر فرهنگ دولت اصالحات برای 
بازگشت به کارگزاران سازندگی مطرح شد، گفته »از 
تمامی اعضای هیئت موسس دعوت شده است!«؛ 
آن هم درحالی که در واکنش به تکرار نام مهاجرانی و 
تاکید مجدد بر این پرسش نیز همچنان همان جمله 

را تکرار کرد و البته این احتمال را رد نکرد!

احتمال بازگشت »مهاجرانی« به کارگزاران سازندگی

سال گذشته اسنادی توسط استخبارات عراق منتشر شد که طی آن همکاری فرح پهلوی و پسرش رضا پهلوی با صدام حسین و رژیم بعث عراق را برای تحمیل 
۸ سال جنگ به ایران و کشتار مردم افشا می کرد!اما سندی تاریخی به امضای نصیری، رییس ساواک وجود دارد که نشان می دهد مسعود رجوی همکار دیرین 

ساواک و رژیم پهلوی بوده و در سرکوب مخالفان محمد رضا پهلوی، حتی کسانی که در ظاهر، هم سازمانی رجوی بوده اند، نقش ویژه ای داشته است.
این سند و همچنین کشتار، ترور و بمب گذاری سازمان منافقین برای قتل عام بیش از ۱۷ هزار ایرانی و بیانیه های گوناگون هماهنگ با خاندان فراری پهلوی نشان 
می دهد که مسعود و مریم رجوی، ماشین ترور رضا و فرح پهلوی قبل و بعد از سقوط رژیم ستمشاهی بوده اند. سازمان منافقین برای مخفی کاری درباره همکاری 
خود با ساواک و پهلوی، سعی داشت سابقه خود را در مبارزه با رژیم پهلوی نشــان دهد و رضا و فرح پهلوی هم برای تداعی نشدن سوابق رضاخان و محمدرضا 
پهلوی در کشتار مردم به خاطر شهرت منافقین به ترور، سعی داشتند همکاری بین خود و گروهک تروریســتی منافقین را مخفی نگه دارند تا این واقعیت که 

ویژگی مشترک پهلوی و رجوی در ترور و کشتار عمومی باعث هم افزایی آنها شده، مخفی بماند.

افشای سند همکاری »مسعود رجوی« با ساواک
رییس مجلس شورای اسالمی:

باید بنایی نو در حکمرانی 
ایجاد شود

خبر روز

وز عکس ر

 کوه حضرت آدم
 در سریالنکا

بنابر باور محلــی وقتی آدم از 
بهشت رانده شد برفراز این کوه 
فرود آمد و جای پاى موجود به 
او تعلق دارد؛ اما بودایی ها باور 
دارند که جای پا متعلق به الهه 

شیواست.

سیدحسن خمینی به امیرعبداللهیان: 

بدون عجله باید تصمیمات شجاعانه  گرفت
سید حسن خمینی، یادگار امام)ره( در دیدار با امیرعبداللهیان و معاونین وزارت امور خارجه گفت: کسی 
در عمق دشمنی دشمنان از ابتدای انقالب، تردیدی ندارد؛ هم شرق، هم غرب. البته در رأس دشمنان 
آمریکاست.وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب چند سال قبل تعبیر »دست چدنی زیر دستکش مخملی« 
را در مورد آمریکا به کار بردند. البته دست ما فوالدی است و با دست چدنی دشمنان خرد نمی شود، اما 
گول دستکش مخملی را هم نمی خوریم.سید حسن خمینی گفت: سیاست خارجی حوزه اعتماد صد 
درصدی نیست. بدون عجله باید تصمیمات شــجاعانه گرفت. جایگاه مسئولیت، جایگاه تصمیمات 

شجاعانه است. باید به کسانی که در جایگاه مسئولیت هستند، اعتماد کرد.

 واکنش »آخوندی« به تشکیل دولت سایه
 توسط اصالح طلبان و میانه روها

وزیر اسبق راه و شهرسازی به کاربری که پرسیده بود آیا ائتالف اصالح طلبان و اصول گرایان میانه رو و 
تشکیل دولت در سایه مردود است؟ پاسخ داد.عباس آخوندی در توئیتی در این باره نوشت:  دوران این 
ائتالف ها گذشته و امکان هدف گذاری اصالحی ندارند. گروه های سیاسی در حال حاضر فاقد سرمایه 
اجتماعی و ابزار موثرند.وقتی که ۱-مواضع آنان بر اثر مصلحت سنجی  شفاف نیست.۲-رفتارشان با 
جامعه صادقانه نیست .۳-واقعیت خارجی و ســهم خود را در آن نمی پذیرند، ائتالف نه ممکن و نه 
سودمند است.گفتنی است؛ چندی پیش محمود علیزاده طباطبایی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
اعالم کرد اخیرا حســن روحانی با محمد خاتمی، ناطق نوری، اسحاق جهانگیری، محمدرضا باهنر، 

محسن هاشمی و علی الریجانی دیدار کرده است.

روایت یک مقام دولت از وضعیت استیضاح  وزرا در مجلس
معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه رابطه مجلس و دولت رابطه بسیار خوبی 
است و رشته وثیقی بین دو قوه وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر استیضاح ثبت شده در مجلس 
نداریم و توصیه یا مشورت من این است که نمایندگان مجلس نسبت به وزیری که تازه کارش را شروع 
کرده است با تعامل برخورد کنند.قاسم جعفری افزود: نمایندگان در گرایش سیاسی  با وزیرهم ممکن 
است مشترک باشند؛ اما موضوعات را جدی مطرح می کنند. از آن طرف هم مدیرانی داریم که خیلی 
جدی به نماینده ای می گویند اینجا حوزه کاری ماست و ما باید تصمیم بگیریم.معاونت تقنینی معاونت 
پارلمانی ریاست جمهوری همچنین گفت: حق نماینده است که تذکر یا سوال را مطرح کند ولی انجام 
این وظیفه باید با هدف اصالح حکمرانی باشد. مثال نماینده محترمی به دولت ۱۶۰۰ تذکر داده است که 

این آمار می تواند کارکرد استفاده از تذکر را پایین بیاورد زیرا دیگر اثرگذار نخواهد بود.

کرونا ، برگزاری جلسات مجلس را تغییر داد
یک عضو هیئت رییسه مجلس گفت : ساعات جلسات هفته جاری مجلس به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی کاهش پیدا کرد و جلسات کمیسیون ها نیز تشکیل نمی شود.مجتبی یوسفی اظهار کرد: بنا بر 
تصمیم هیئت رییسه قرار شد که جلسات علنی مجلس شورای اسالمی در روزهای یکشنبه، سه شنبه 
و چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۷:۴۵ تا ۱۰:۳۰ دقیقه تشکیل شــود و محل برگزاری جلسات نیز در 
صحن علنی خواهد بود، منتها با این تفاوت که نمایندگان در قسمت پایین با فاصله یک در میان نشسته 
و در قسمت باال یعنی جایگاه تماشاگران نیز حضور دارند.وی توضیح داد: جایگاه تماشاگران گنجایش 
۶۰۰ نفر را دارد و به همین دلیل نماینــدگان می توانند با فاصله یک در میان نشســته و در این میان در 
تصمیم گیری های صحن مشارکت داشته باشند، تقسیم بندی نمایندگان در سه جای مختلف بیرون از 

صحن مجلس مشکالتی را به وجود می آورد.

کافه سیاست

رییس مجلس شــورای اســالمی در ارتباط 
تصویری با همایش همیاری نخبگان مردم، 
نهادهای انقالبی و دولت سیزدهم در گام دوم 
انقالب در تبریز گفت: انقالب اسالمی ایران به 
رهبری امام راحل و همراهی مردم به پیروزی 
رســید.محمدباقر قالیباف بــا تاکید بر اینکه 
انقالب اسالمی نوعی پیمان بین مردم و امام 
راحل بود، افزود: امــام راحل خداباور و مردم 
باور بودند و به مردم اعتماد بــه نفس دادند 
تا انقالب اســالمی به پیروزی برسد.قالیباف 
با اشــاره به اینکه کارآمدی در صورتی حاصل 
می شود که از ظرفیت های تمامی آحاد مردم 
اســتفاده شــود، ادامه داد: در زمان پیروزی 
انقالب اســالمی امام راحــل از این ظرفیت 
مردمی استفاده کردند.رییس مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر ضرورت استفاده از توان 
مردم گفت: بــاور به مردم در حل مشــکالت 
اقتصادی و معیشتی می تواند موثر باشد. وی 
با بیان اینکه بنایی نو در حکمرانی باید ایجاد 
شــود، گفت: در این حکمرانی حل مشکالت 
مردم یک اولویت اســت. مردمی ســازی، 
هوشمند ســازی، شفاف ســازی، نوگرایی و 
استفاده از ابزارهای نوین در این حکمرانی یک 
ضرورت محسوب می شود. قالیباف با تاکید 
بر اینکه عدالت و معنویت باید اصل حاکم در 
این حکمرانی باشــد، ادامه داد: حکمرانی نو 
جز با گزینش افراد شایسته و انقالبی ممکن 
نیست. همین استفاده از افراد شایسته باعث 
شد ما در جنگ تحمیلی برابر قدرت و ثروت 

غرب و شرق و کشورهای عربی پیروز شویم.
رییس مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: 
وحــدت در راســتای کارآمدی باید باشــد و 
کارآمدی بدون وحدت نیــز اثری برای مردم 
ندارد. قالیباف با اشــاره به اینکه میدان باید 
برای عاملیــت و فعالیــت مردم باز شــود، 
گفت: مردم ایمان دارند کــه می توانند برای 
تحقق ایران قوی نقش آفرینی کنند. دشمن 
می خواهد محاسبات ما را تغییر دهد و در این 
خصوص از جنگ رسانه ای و فشار اقتصادی 

استفاده می کند.

بین الملل

چگونگی انتقال قدرت پس از مرگ پادشاه عربستان سعودی؛

بلواِی جانشینی!



یکشنبه 17 بهمن  1400 / 04 رجب 1443 / 06 فوریه  2022 / شماره 3464
با پیگیری های شرکت آب منطقه ای اصفهان محقق شد؛

صدور سند رسمی برای 345 هکتار از بستر رودخانه زاینده رود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از صدور سند بستر رودخانه زاینده رود به مساحت 345 هکتار 
در اســتان اصفهان با هدف تثبیت مالکیت دولت و همچنین جلوگیری از تصرفات غیرمجاز خبر داد.

حسن ساسانی  گفت: آب منطقه ای اصفهان با هدف صیانت از منابع آبی و جلوگیری از تعدی اشخاص 
به اراضی دولتی و بستر رودخانه ها پیگیری های الزم را انجام و موفق به اخذ سند مالکیت اراضی بستر 
رودخانه زاینده رود در محدوده واحد ثبتی شرق اصفهان محدوده پل دنارت تا باغ گل ها شد.وی با اشاره 
به اقدامات انجام شده برای اخذ سند به مســاحت تقریبی ۱۰5.5 هکتار، خاطر نشان کرد: در راستای 
مواد یک و۲ قانون توزیع عادالنه آب )مصوب ۱3۶۱( و آیین نامه مربوط به حد بستر و حریم رودخانه ها 
) مصوب۱3۷۹( و مواد 3 و ۹ قانون جامع حدنــگار )مصوب۱3۹3( و همچنین تفاهم نامه  بین وزارت 
نیرو و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، اخذ سند مالکیت اراضی بستر رودخانه زاینده رود به نام دولت 
جمهوری اسالمی و به نمایندگی شرکت آب منطقه ای اصفهان انجام شد.ساسانی افزود: پیش از این، 
سند بســتر رودخانه زاینده رود در محدوده واحد ثبتی جنوب حد فاصل آبشار تا حدود نیروگاه درچه با 

متراژ حدود ۲3۹.۱4 هکتار، صادر شده بود.

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف تعطیل نمی شوند
رییس اتاق اصناف اصفهان در رابطه با نحوه فعالیت اصناف در شرایط قرمز کرونایی، اظهار کرد: با توجه به 
مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و شرایطی فعلی جامعه، دیگر شاهد تعطیلی جمعی کسبه نخواهیم بود.

رسول جهانگیری با اشاره به نظام مندشدن پروتکل های بهداشتی، افزود: بر این اساس فقط با کسبه ای که 
پروتکل های بهداشتی ازجمله زدن ماسک و انجام واکسیناسیون را رعایت نکرده اند برخورد خواهد شد و 
تعطیلی تجمعی برای اصناف نخواهیم داشت.رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: اصناف کمترین سهم را 
در شیوع بیماری کرونا داشته اند و بیشتر مراکز تجمعی دولتی ازجمله بانک ها، مترو و اتوبوس در شیوع 
بیماری کرونا نقش ایفا می کند.جهانگیری اضافه کرد: به نظر می رسد اگر مردم پروتکل های بهداشتی 

را رعایت کنند بهتر می توان شیوع این بیماری را کنترل کرد و الزم است در این مورد فرهنگ سازی شود.

 ضرورت تشکیل اتحادیه تخصصی 
تولیدکنندگان الستیک صنعتی اصفهان

گردهمایی و مجمع بزرگ تولیدکنندگان الستیک صنعتی اصفهان به همت کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش نهادسازی را یکی از 
ارزشمندترین دستاوردهای جامعه مدنی بیان و تصریح کرد: »هرچه نهادها قوی تر باشند و با همدلی 
بیشتر فعالیت کنند، موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد.« محمدرضا رجالی، اولویت یک نهاد اقتصادی 
را در وهله اول حفظ بقای نهاد مربوطه و سپس زمینه سازی برای رشد دانست و افزود: »بخش های دولتی 
وظیفه سیاست گذاری، نظارت و تسهیل فرآیندها را برعهده دارند.« در ادامه رییس انجمن تولیدکنندگان 
محصوالت صنعت الستیک اصفهان گفت: »تولید الستیک صنعتی قدمت 8۰ساله دارد که در این سال ها 
با ورود صنایع مختلف، صنایع کوچک خودبه خود در بافت های بومی شروع به فعالیت کرده اند.« بهنام 
نصیری با بیان اینکه انجمن تولیدکنندگان محصوالت صنعت الستیک اصفهان در سال ۹3 تاسیس شد، 
افزود: »در دوره سوم فعالیت انجمن حدود ۱4۰ واحد تولیدی عضو انجمن هستند.« نصیری تصریح 
کرد: »تشکیل اتحادیه تخصصی صنفی و صنعتی در استان، تاسیس شهرک تخصصی صنعت الستیک 
همراه با نوآوری و گسترش سیستم های توزیع مدرن شبکه های مواد اولیه در قالب تعاونی، بازسازی و 
نوسازی ماشین آالت خطوط تولید، تدوین رشته های دانشگاهی، تالیف و ترجمه کتب جدید و تاسیس 
مراکز تحقیقاتی و آموزشی این صنعت همچنین حمایت از تجارت الکترونیک به منظور توسعه برند و 

نام تجاری ملی برای بازاریابی ازجمله مهم ترین اهداف انجمن هستند.«

خروجی سد زاینده رود ۱۲ بهمن ماه برای  ریحانه سجادی
مــدت دوازده روز بــرای تحویــل حقابه 
کشاورزان شرق اصفهان باز شــد، اگرچه کشاورزان اصفهان از این اتفاق 
رضایت اندکی دارند و تنها امکان کشت 3۰ درصد اراضی وجود دارد، اما 
هنوز نمایندگان استان هم جوار این تصمیم را اشتباه می دانند.به اعتقاد 
نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس، بازگشایی 
زاینده رود یک تصمیم غلط و این بازگشایی یک تصمیم یک طرفه و غلط 
بود، این گالیه به وزارت نیرو انعکاس داده شده است و قطعا تذکرات الزم 
را به وزیر نیرو خواهیم داد، حقوق مردم این استان به صورت ویژه توسط 
مسئوالن پیگیری می شود. البته احمد راستینه به مردم استان خود گفت 
که نگرانی از بابت کمبود آب نداشته باشند، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای پروژه 
آبرســانی بن-بروجن تخصیص پیدا کرده است، با تکمیل این پروژه تا 
پایان سال ۱4۰۱ مشکل تنش آبی در این استان حل و کام مردم شیرین 
خواهد شد. این درحالی است که معاون امور عمرانی استانداری اصفهان 
در این باره به ایسنا گفته بود که »تصمیم بازگشایی سد زاینده رود برای 
کشت کشاورزان شرق اصفهان براساس کار کارشناسی، جلسات متعدد 
و بســته های احیای زاینده رود گرفته شده اســت و اصفهان نیز در این 

چارچوب اقدام کرد«.

انتقاد به طرح های انتقال آب
از سوی دیگر ۱۰ بهمن امســال نماینده اهواز در مجلس شورای اسالمی 

درباره طرح های انتقال آب به حوضه زاینده رود گفت: خواسته و مطالبه 
نمایندگان و مردم خوزســتان و حتی مردم استان همجوار این است که 
هرگونه طرح انتقال آب ملغی شود و به مراحل اجرایی نرسد. سیدکریم 
حسینی با اشــاره به آخرین تالش های انجام شده در خصوص متوقف 
کردن فعالیت پروژه تونــل انتقال آب بهشــت آباد، تاکید کرد: صحبت 
همه نمایندگان استان خوزســتان و نیز نمایندگان استان چهارمحال و 
بختیاری این است که راه حل برای تامین آب استان هایی که دچار مشکل 
هستند، انتقال آب نیست، بلکه مدیریت منابع آبی است و این مسئله 
را رییس جمهور نیز تکرار کرد. وی ادامه داد: بنابراین خواســته و مطالبه 
نمایندگان و مردم خوزســتان و حتی مردم استان همجوار این است که 
هرگونه طرح انتقال آب ملغی شود و به مراحل اجرایی نرسد. وی درباره 
وعده یکی از مسئوالن استان اصفهان مبنی بر بهره برداری از سامانه دوم 
آبرسانی و آماده بودن تونل ســوم کوهرنگ، گفت: دو پروژه یا طرح بود 
که به دنبال آن بودند؛ یکی تونل بهشت آباد و دیگری سد بهشت آباد که 
آبرسانی از آن صورت می گیرد. کوهرنگ 3 از قبل شروع شده بود اما اینکه 
به بهره برداری می رســند یا نه را باید پیگیری کنیم که بر چه اساسی این 

مطلب گفته شده است.

سرانجام طرح تونل سوم کوهرنگ و گالب دو
این درحالی است که مهران زینلیان، معاون امور هماهنگی استانداری 
اصفهان دی ماه امسال در نشست خبری خود، اعالم کرد که پروژه گالب 

یکی از پروژه هایی است که ازنظر پدافند غیرعامل افتتاح شده و در آن آب 
شرب حدود پنج تا شش میلیون نفر تامین می شود. کشاورزان نیز اعالم 
کردند مشکلی با تامین آب شرب مردم ندارند. پیگیر این موضوع هستیم 
و امیدواریم فاز اضطرار به مدار بیایــد. در این خصوص در دوره های قبل 
قول هایی به مردم داده شده، اما محقق نشده است و امیدواریم در سال 

۱4۰۰ این اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در بسته راهکارهای احیای زاینده رود به مصوبات باالدستی 
توجه شده تا تامین منافع تمام استان ها در نظر گرفته شود. تونل سوم 
کوهرنگ آماده بهره برداری اســت؛ اما مســائل اجتماعی در این پروژه 
وجود دارد که امید است توسط مســئوالن کشوری در استان مجاور حل 
شود و بتوانیم آبرسانی ســریع را انجام دهیم و مکاتباتی در این زمینه 
با وزیر کشور و وزیر نیرو انجام شــده و امیدواریم که در اسرع وقت این 

موضوع حل شود.

طرح های انتقال آب و تاثیر بر زاینده رود
در این خصوص مدیرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
اصفهان با اشاره به پیشــروی فرونشســت زمین در اصفهان و به ویژه 
مناطق مسکونی آن، اظهار کرد: ما موافق ملغی شدن طرح های انتقال 
آب هستیم و باید توجه داشت که بود و نبود طرح های انتقال آب آن چنان 
تاثیر بسزایی در آورد آب به زاینده رود نداشته و متاسفانه طی این سال ها 

مصارف این حوضه دو تا سه برابر منابع آبی آن شده است. 
رضا اسالمی تاکید کرد: طرح های انتقال آب و تخصیصی به شهرکرد، طرح 
انتقال آب به یزد، طرح گالب و همچنین پروژه غیرقانونی بن-بروجن، 
منوط به این بوده که آب از تونل سوم کوهرنگ و بهشت آباد وارد حوضه 
زاینده رود و اصفهان شــود و بعد طرح های انتقال آب به دیگر استان ها 

اجرا شود. 
وی افزود: نمی شــود که یک بام و دو هوا رفتار کرد و دم از ملغی شدن 
و مخرب بودن این انتقــال آب از کوهرنگ 3 برای محیط زیســت زد و 
درعین حال برای انتقال آب از بن به بروجن از حوضه بحران زده زاینده رود 

حمایت کرد. اگر انتقال آب بد است همه جا بد است. 
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان گفت: در بحث 
طرح های انتقال متاسفانه نه تنها آبی از این طرح ها وارد اصفهان نشده، 
بلکه آبی هم رفته که وزارت نیرو برای تخصیص های جدید خود از حقابه 
محیط زیست برداشت کرده است. وی ادامه داد: اگرچه صنایع اصفهان 
همچون فوالد مبارکه، ذوب آهن، نیروگاه، پاالیشــگاه و ... ملی هستند، 
اما آب موردنیاز آنها به صورت ملی تخصیص داده نشــده و سهم آبه آنها 
از حقابه محیط زیست و کشــاورزان داده می شود. اسالمی تصریح کرد: 
اگر اصفهان در طرح های انتقال آب منفعت می دیــد، امروز نباید دچار 
فرونشست زمین می شد و متاسفانه امروز در مناطق مختلف اصفهان 
به ویژه مناطق مسکونی آن شاهد آثار و پیشروی پدیده فرونشست زمین 
هستیم که اگر هر چه زودتر فکری برای آن نکنند، کنترل آن در آینده ای 

نزدیک غیرقابل جبران خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
ضمن تقدیر از برنامه ریزی و اقدامات موثر سازمان 
نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی در بهبود 
شرایط کسب و کار از طریق روان سازی صدور مجوزها 
و ایجاد بستر نفوذ دانش در بخش کشاورزی اظهار 
داشت: برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعــی به عنوان یک مرجــع دانش محور 
می تواند یکی از پیشران های مهم اقتصادی استان 
در بخش کشاورزی محسوب شود.امیررضا نقش با 
اشاره به مشکالت ناشی از تحریم های اقتصادی که 

برای کشور ایجاد شده است افزود: بخش کشاورزی 
با تکیه بر منابع طبیعی موجود، تجارب کشاورزان و 
دانش کارشناسان، نه تنها می تواند از این مشکالت 
عبور کند بلکه می تواند محور اقتصاد کشور نیز باشد.

وی با اشاره به تعدد شــوراهای ملی در کشور ادامه 
داد: جــای خالی شــورای عالی امنیــت غذایی در 
ســاختار تصمیم گیری کشور به شــدت احساس 
می شود و پیشنهادهایی نیز توسط مدیریت استان 
اصفهان برای تشکیل این شــورا مطرح شده است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
لزوم توجه به تغییــر الگوی کشــت، تامین منابع 
مالی به منظور حمایت از کشــاورزان و ایجاد زمینه 
سرمایه گذاری های جدید، فرهنگ سازی استفاده از 
دانش در فرآیندهای پیش از تولید، حین تولید و پس 

از تولید محصوالت کشاورزی و توجه به استانداردهای 
کشورهای مقصد برای صادرات محصوالت کشاورزی 
را از جمله مهم ترین موضوعاتی برشمرد که سازمان 
نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی می تواند 
در اجرای آن به دولت یاری رســاند. رییس سازمان 
نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان ضمن ارائه گزارشــی از توفیقات ســازمان 
نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان به منظور دانش گســتری و تقویت جریان 
ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی اظهار 
داشــت: امروز امنیت غذایی یکی از شاخصه های 
مهم استقالل هر کشور اســت و نقش کارشناسان 
کشــاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حفظ 

امنیت غذایی کشور بسیار  اهمیت دارد.

برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی، مرجع دانش محور در بخش کشاورزی است

 کارآفرین حوزه اشتغال زایی:

 یکسان بودن حقوق کارگران 
در شهر و روستا مشکل زاست

دیدگاه

کف و سقف عیدی کارگران چقدر است؟
رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در اجرای ماده واحده 
قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ســاالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار 
مصوب ۶ اسفند ۱3۷۰ مجلس شورای اسالمی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت 

عیدی و پاداش ساالنه کارگران به شرح زیر اعالم می شود.
ماده ۱- کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت 

روز )دو ماه( آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
به عنوان نمونه چنانچه مزد ماهانه کارگری 3،۰۰۰،۰۰۰ تومان باشد، مبلغ عیدی وی عبارت است از:

 )مبلغ عیدی ساالنه( ۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان = ۲× 3،۰۰۰،۰۰۰ تومان )مزد ماهانه(
کف عیدی و پاداش ساالنه کارگرانی که حداقل مزد بگیر هســتند ) روزانه 885،۱۶5 ریال( به 

نسبت یک سال کار ، عبارت است از:
)کف مبلغ عیدی و پاداش ساالنه( 53،۱۰۹،۹۰۰  ریال = )روز(۶۰× 885،۱۶5 ریال )مزد روزانه(

تبصره ۱- مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایســتی از معادل نود روز )سه ماه( 
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

سقف مبلغ عیدی و پاداش کارگران، به نسبت یک سال کار ، عبارت است از:
)سقف مبلغ عیدی و پاداش ساالنه( ۷۹،۶۶4،85۰  ریال = )روز(۹۰× 885،۱۶5 ریال )حداقل 

مزد روزانه(
ســقف مبلغ عیدی و پاداش ســاالنه ۷،۹۶۶،485 تومان = 3 × ۲،۶55،4۹5 تومان  )حداقل 

مزد ماهانه(
تبصره ۲- در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ تعیین شده پرداخت می کنند، 

عرف کارگاه معتبر است.
ماده۲- کارگرانی که در طول سال از خدمت مســتعفی، اخراج، بازنشسته شده و یا به نحوی از 
انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می شــود و یا کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند، 
محق به دریافت عیدی و پاداش ساالنه خواهند بود. مبلغ پرداختی به این کارگران می بایست به 

مأخذ شصت روز به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
تبصره- مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم ســقف تعیین شده تجاوز 

کند.
به عنوان مثال میزان عیدی و پاداش ساالنه کارگری با مزد روزانه ۱،۰۰،۰۰۰ ریال که به مدت چهار 

ماه در کارگاهی مشغول به کار بوده، عبارت است از:
۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال  = )ماه های کارکرد( × )روز(۶۰ × ۱،۰۰،۰۰۰ریال )مزد روزانه(

ماده 3- سقف عیدی و پاداش ســاالنه کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات کار 
تمام وقت کارگاه به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه می شود.

به عنوان مثال سقف عیدی و پاداش ساالنه کارگری که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات 
کار تمام وقت به کار اشــتغال دارد با مزد روزانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال و33 ســاعت کار درهفته، عبارت 

است از:
۶۷،5۰۰،۰۰۰ ریال = )ساعات کار هفتگی( × )روز(۹۰ ×  ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال )مزد روزانه(

ماده 4- مزد مورد عمل در محاســبه وجوه عیدی و پاداش پایان ســال برای کارگران کار مزدی 
عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال است.

ماده 5- در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است 
برای محاسبه عیدی و پاداش، متوسط حقوق دریافتی آنان برحسب مدت ایام کارکرد در سال 

مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده ۶- رسیدگی به اختالفات ناشــی از اجرای قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه 
کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار در صالحیت مراجع حل اختالف پیش بینی شده 

در فصل نهم قانون کار است.

کافه اقتصاد

با تالش پژوهشگران جهاد دانشگاهی اصفهان حاصل شد؛خبر

دستیابی به دانش استحصال نیکل و کبالت از منابع کم عیار
پژوهشگران جهاددانشگاهی اصفهان موفق به دستیابی دانش استحصال فلزات ارزشمند و کاربردی نیکل و کبالت از منابع کم عیار معدنی شدند.مجری این طرح راهبردی 
با بیان اینکه این فناوری در واحدی نیمه صنعتی طراحی و اجرا شده گفت: این فناوری در صنایع هوا فضا، فوالد، پاالیشگاه، هسته ای و الکترونیکی، کاربردی کلیدی و 
اساسی دارد.علی احمدی افزود: این دانش که نخستین بار است در کشور پیاده سازی شده، تولید را افزایش می دهد و دوستدار محیط زیست است.وی گفت: به دلیل 
حساسیت ، ضرورت و نیاز استفاده از این فلزات در صنایع بزرگ، ساالنه 3 هزار تن از آن ها وارد کشور می شود که با تولید انبوه این فلزات ساالنه از خروج ۷۰ میلیون ارز از 
کشور جلوگیری می شود.رییس جهاد دانشگاهی کشور هم گفت: از ابتدای شکل گیری جهاد دانشگاهی در سال ۱35۹ تاکنون بیش از ۱۲ هزار طرح فناورانه تولید و ارائه 
شده که حدود ۶۰ درصد آن ها کاربردی وتجاری سازی شده است.حمید رضا طیبی افزود: در حالی که جهاد دانشگاهی توانمندی باالیی در ارائه دانش و طرح های فناورانه 

دارد امسال با اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال، ۲۰ درصد طرح ها را می توان ارائه کرد و ضرورت دارد تامین اعتبار به ۱۰ برابر افزایش یابد.

 خورشید در کویر 
ثروت آفرینی می کند

۱5۱ نیروگاه خورشیدی خانگی و کارگاهی 
با ظرفیت هزار و 8۰۰ کیلووات در شهرستان 
خور و بیابانک برق تولید می کنند. محمد 
مهدی سلطان ،سرپرســت شرکت توزیع 
برق شهرســتان خور و بیابانک با اشــاره 
به بهره مندی این شهرســتان از 35۰ روز 
آفتابی در ســال گفت: با پیگیری بســیج 
ســازندگی شهرســتان 5۷ نیــروگاه 5 
کیلوواتی نیز بر روی پشــت بــام منازل 

نیازمندان نصب شده است.

وز عکس ر

یک کارآفرین حوزه اشتغال زایی در خصوص 
آمار کارگران رســمی و غیر رسمی کشور اظهار 
داشت: در کشور حدود ۱۰ میلیون کارگر رسمی 
و هفت میلیون کارگر غیر رسمی فعالیت دارند، 
البته در خصوص کارگران غیر رسمی آمارهای 
متناقضی از چهار تا ۱۱ میلیون نفر وجود دارد ؛ 
اما طبق اعالم شورای کار این تعداد حدود هفتم 
میلیون نفر اســت.اکبر اخوان مقــدم افزود: 
مسئوالن و صدا و سیما مشکالت کارگران غیر 
رسمی را منعکس نمی کنند، در این بین کارگران 
نیز مقصر هستند زیرا تالشی برای گرفتن حق 
خود نمی کنند.طبق گفته آیت ا...شهید بهشتی 
ظالم و مظلوم هر دو مقصر هســتند، این در 

حالی است که کارگران حتی بیمه نیز ندارند.
این کارآفریــن حوزه اشــتغال زایــی ادامه 
داد: مجلس بــه تازگی طرحی را بــرای اداره 
کارگاه های زیر ۱۰ نفر ارائه داده است که در آن 
ابهامی برای مساوی ســازی حقوق کارگران 
روستا و شهر مطرح بود، اگر حقوق کارگران در 
شهر و روستا یکی شود کسی در روستا کارگاه 
تاسیس نمی کند پس این مساوی سازی به 

ضرر خود روستاییان است.
وی تصریح کرد: اگر حقوق روستایی پایین تر 
باشد فرد کارگاه دار ترغیب می شود که در روستا 
کارگاه تاســیس کند که منجر به اشتغال آنها 
خواهد شد، البته که این اختالف حقوق در ماده 
4۱ قانون کار مورد توجه بوده که در آن حداقلی 
برای مشاغل مختلف در نظر گرفته شده است. 
اخوان مقدم اضافه کرد: باید قانونی برای ایجاد 
تفاوت حقوق در روستا و شهر تصویب شود تا 
کارگاه ها در روستاها نیز رونق پیدا کند، قانون 
کار فعلی از قشــر ضعیف حمایت نمی کند در 
حالی که تصویب چنیــن قانون هایی باید به 
منفعت قشر ضعیف باشــد. وی با بیان اینکه 
دســتمزد کارگران در ۱8 درصد کشورهای دنیا 
توافقی است، اضافه کرد: وضعیت کارگری در 
این کشورها نسبت به کشــورهای هم سطح 
بهتر است، همانطور که االن در اروپا در ۹ کشور 

دستمزد کارگران توافقی است .

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

جریان زاینده رود و طرح های انتقال آب؛

 یک بام و دو هوا
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معلمان فداکار و با ایثار در مناطق ســخت گذر و عشایرنشین چهارمحال و 
بختیاری با هر سختی بر سر کالس درس حاضر می شوند تا عدالت آموزشی 
را برای دانش آموزان این مناطق که از امکانات و تجهیزات آموزشی کمتری 
نسبت به سایر شهرها برخوردارند، فراهم کنند. برخی از معلمان برای آموزش 
دانش آموزان در مناطق سخت گذر چهارمحال و بختیاری باید هر هفته از 
جاده های خاکی عبور کنند و کیلومترها پیاده رویی کنند تا به مدرسه خود 
برسند، یا خطر عبور از عرض رودخانه با استفاده از یک کابل»سیم بوکسل« 
را به جان بخرند تا در مدرسه محل خدمت خود حاضر شوند. عده دیگری از 
معلمان نیز همراه با عشایر کوچرو درون و برون در موسوم ییالق و قشالق 
کوچ می کنند و راهی استان دیگری می شــوند تا فارغ از مشکالتی که در 
حین مسیر برای شــان اتفاق می افتد، آموزش دانش آموزان این مناطق 

را فراهم کنند.

اجرای عدالت آموزشــی؛ انگیزه اصلی معلمان برای حضور در مناطق 
سخت گذر

یکی از معلمان در منطقه سخت گذر شهرســتان کوهرنگ بخش بازفت، 
انگیزه و دالیل خود برای حضور در این منطقه و تحمل سختی های تدریس را 
»عشق به معلمی و تدریس به دانش آموزان« این مناطق عنوان کرد و گفت: 
فراگیری علم و دانش برای دختران و پسران مناطق سخت گذر باید فراهم 
شود و این موضوع باعث می شود تا با قبول شرایط سخت از آب رودخانه 
عبور کنم و بتوانم زمینه عدالت آموزشی را در این منطقه فراهم کنم. پیمان 
بارانی، فراهم نبودن زمینه استفاده از تبلت و تجهیزات آموزشی  به دلیل نبود 
اینترنت و زیرساخت های الزم و یا نبود امکان برای فرستادن دانش آموزان 
به خصوص دانش آموزان دختر به ســایر روســتاهای همجوار برای ادامه 
تحصیل را از مهم ترین مشــکالت اهالی این روســتاها در امر آموزش و 
پرورش بیان کرد و افزود: این دالیل انگیزه ای شد تا برای نخستین سالی 
که تدریس را شروع کردم در این منطقه حاضر شــوم و در ابتدای هفته با 
عبور از رودخانه با بدنی خیس و لرزان خودم را به کالس درس دانش آموزان 
برســانم. وی با تاکید بر اینکه مناطق روســتایی به خصوص روستاهای 
سخت گذر جایی متفاوت تر از دیگر مناطق به خصوص شهرهاست و مردم 
این مناطق با کمترین امکانات زندگی می کنند، یادآور شد: خدمت رسانی 
به اهالی این مناطق یک وظیفه است. این معلم که خود از فرزندان بخش 
بازفت شهرستان کوهرنگ است، گفت: نخستین روز هر هفته راهی منطقه 
می شوم تا از طریق جره )سیم بکسل( و یا رفتن درون رودخانه، خود را به آن 
سمت رودخانه برسانم در غیر این صورت به  اجبار به دل رودخانه می زنم  و 
بعد از آن نیز حدود چهار ساعت پیاده روی می کنم  تا بتوانم به مدرسه برسم.

کوچ معلمان برای برگزاری کالس درس دانش آموزان عشایر 
مدیر مجتمع آموزشی کوچ رو شهید شاهمرادی گفت: برای برگزاری کالس 
درس دانش آموزان کوچ رو همزمان با فصل کوچ عشایر ما نیز همراه آن ها 
کوچ کرده و کالس درس را در همان چادرهای عشــایری برگزار می کنیم. 
داراب موسایی به حضور ۱۴ معلم در این مجتمع آموزشی اشاره کرد و  بیان 
داشت: مدیر، معاون و معلمان این مجتمع همزمان با آغاز کوچ عشایر به 
منطقه گرمسیر از استان خارج می شوند و در طول ماه یک بار و شاید چند 
ماه یک بار به دیــدار خانواده خود در چهارمحــال و بختیاری می آیند. وی 
افزود: این مجتمع آموزشی در زمان حضور عشایر در شهرستان کوهرنگ 
تنها ۲ بخش مرکزی و بازفت را زیرپوشش دارد ولی در زمان کوچ پراکندگی 
جامعه هدف در پنج شهرستان هفت گل، شوشتر، گتوند، مسجدسلیمان 
و باوی است. موســایی تصریح کرد: هم اکنون ۲۴ مدرسه در این مجتمع 
آموزشی فعال هستند که تنها چهار مدرسه در کانکس است و مابقی مدارس 
در چادرهای عشایری برپا می شود و این امر باعث شده تا تجهیزات آموزشی 
که در اختیار معلمان این مدارس چادرنشین  قرار دارد، به خوبی استفاده 
نشود، یا به دلیل رطوبت فرسوده شوند.  مدیر مجتمع آموزشی کوچ رو شهید 
شاهمرادی تصریح کرد: کمبود معلم برای برگزاری کالس درس در مقطع 
متوسطه اول باعث شد تا معلمان از تمام توان خود برای تدریس استفاده 
کنند و در ساعات مختلف روز کالس درس برپا کنند بدون اینکه اضافه کاری 

مازاد بر ســاعتی که برای آن ها در نظر گرفته شــده، دریافــت کنند. وی، 
اختصاص نیافتن بودجه و یا ردیف خاص اعتباری برای هزینه ایاب و ذهاب 
به منظور سرکشی و بازدید از این مدارس برای مدیر مجتمع و همچنین به 
معلمان برای حاضر شدن در محل کار و یا تخصیص حق ماموریت به آن ها را 

از دیگر مشکالت مدارس واقع در مناطق سخت گذر بیان کرد.

هشت هزار و 160 دانش آموز در مدارس عشایری چهارمحال و بختیاری 
مشغول تحصیل هستند

مدیرکل آموزش وپرورش عشــایری چهارمحال و بختیاری گفت: هشت 
هزار و ۱۸۰ دانش آموز استان در مدارس عشایری مشغول تحصیل هستند 
که بیشــترین تعداد دانش آموزان با پنج هزار و ۳۱۴ دانش آموز مربوط به 
مقطع ابتدایی است. حاتم خالدی افزود: این دانش آموزان در ۱۴۲ مدرسه 
و ۱۹۸ کالس درس مشغول تحصیل هستند. وی اظهار داشت: با توجه به 
اینکه در بیشتر مناطق زیر پوشش اداره آموزش وپرورش عشایری استان، 
زیرســاخت های فضای مجازی وجود ندارد و بیــش از ۹۰ درصد اولیای 
دانش آموزان این مدارس گوشی هوشــمند ندارند، کالس های درس به 
صورت حضوری برگزار می شــود. خالدی در خصوص مشکالت و سختی 
کار معلمان در مناطق سخت گذر استان و کوچ رو افزود: رفع مشکالت  این 

معلمان از جمله حق ماموریت و سختی کار در دستور کار قرار دارد.

رییس کل دادگســتری چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: از ۱۰ ماهه  ابتدای سال جاری در دادگاه ها و اجرای 
احکام، حدود ۲۰۶ هزار و ۸۳۰ پرونده وارد دادگستری 
شــده و ۲۰۴ هزار و ۲۵۰ پرونده نیز مختومه شده که 
این آمار در ایام مشابه ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۸۲ هزار و 
۳۰۴ پرونده وارده و ۱۸۵ هزار پرونده مختومه است، 
بنابراین با افزایش چشــمگیری در این آمار روبه رو 
هستیم. بهرامی در خصوص آمار پرونده های وارد شده 
به شورای حل اختالف، افزود: از ابتدای سال جاری ۵۲ 
هزار و ۷۲۲ فقره پرونــده وارد و ۵۲ هزار و ۸۹ پرونده 
نیز مختومه شــده که از این آمار حدود ۱۱ هزار و ۳۶۵ 
مورد پرونده در شورای حل اختالف به صلح و سازش 
طرفین منجر شده است که از جمله آن ها سه پرونده 
قتل بوده که با صلح خاتمه پیدا  کرد. وی ادامه داد: یکی 
از اقدامات موثری که مــردم نیز می توانند تاثیر مثبت 
آن را احســاس کنند، ابالغ الکترونیکی پرونده های 
قضایی است، طی ۱۰ ماهه نخســت سال جاری ۸۸ 

درصد ابالغات به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه 
مامور به منزل افراد انجام شــده کــه این موضوع نیز 
برای رعایت امانت و کیفیت ابــالغ و رعایت اطمینان 
بسیار مهم است، اما در سال گذشته حدود ۸۴ درصد از 
ابالغات به صورت الکترونیکی انجام می شد بنابراین 
حدود چهار درصد افزایش داشــته اســت، همچنین 
در دادرســی الکترونیکی که راه انداری شده افراد در 
دادگاه حاضر نمی شــوند، بلکه با اســتفاده از فضای 

مجازی ارائــه مطالب در دادگاه امکان پذیر اســت که 
این موضوع نیز اغلب برای زندانیان مورد استفاده قرار 
می گیرد و حدود ۵۸۰۰ مورد از دادرســی زندانیان به 
صورت الکترونیکی انجام شــده است. بهرامی عنوان 
کرد: متوسط زمان رســیدگی به پرونده ها در ۱۰ ماهه 
نخست سال گذشــته ۱۲۱ روز بوده که این مدت در ۱۰ 
ماهه نخست سال جاری به ۹۶ روز کاهش پیدا کرده 
اســت، همچنین تعداد پرونده های معوق در ۱۰ ماهه 
نخست سال گذشــته حدود ۴۴۳۲مورد بوده که در 
سال جاری به ۲۱۴۴ مورد رســید و حدود ۵۲ درصد 
کاهش یافته است. رییس کل دادگستری چهارمحال 
و بختیاری اضافه کــرد: نوبت دهی الکترونیکی یکی 
دیگر از اقدامات خوبی بود که صورت گرفت، البته این 
موضوع مانع از نوبت دهی حضوری نیســت و افرادی 
که توانایی نوبت دهی الکترونیکــی ندارند می توانند 
به صورت حضوری ایــن کار انجام دهنــد، اما مبنای 

نوبت دهی بر الکترونیکی قرار داده شده است. 

رییس هیئت دوومیدانی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به برپایی اردوهای فشرده تمرینی برای 
آماده سازی دوومیدانی کاران برتر کشور به منظور 
شرکت در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ چین، گفت: 
در حال حاضر ســه ورزشکار اســتان در بروجن 
و شــیراز تمرینات خود را زیر نظــر مربیان ادامه 

می دهند. 
داریوش صمیمی افزود: اردوهای فشرده تمرینی 
با حضور حدود ۵۰ ورزشکار برتر دوومیدانی کشور 
در شهرهای مختلف در حال برگزاری است که در 
این میان صادق صمیمی و علی شیریان به همراه 
۲ ورزشکار پرتابی دیگر در شیراز در حال تمرین و 

آماده سازی هستند.
صمیمی در خصوص شیوه انتخابی اعضای تیم 
ملی اعزامی به رقابت های آســیابی چین گفت: 
بنا به نظر فدراسیون ورزشــکارانی به چین اعزام 
خواهند شــد که بتوانند در رقابت هــای داخلی 

پیــش رو و همچنین رویدادهــای برون مرزی 
رکودهای مناسبی را به دست بیاورند که از جمله 
این مســابقات، رقابت های جام امام رضا )ع( و 

مراحل لیگ دوومیدانی کشور است.
این مربی تیم ملی، آمادگی صمیمی و شــیریان 
را برای شــرکت در مســابقات پیش رو مطلوب 
ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت: امیــر مرادی 
نایب قهرمان بازی های آســیایی جاکارتا نیز که 

در جریان رقابت های داخلی ســال گذشته دچار 
آسیب دیدگی شده بود در حال حاضر شرایط قابل 
قبولی دارد و مدتی قبل توانســت در مســابقات 
بین المللی داخل سالن ترکیه در ماده هزار و ۵۰۰ 

متر به مقام نخست دست یابد. 
صمیمی تصریــح کــرد: مشــکالت اعتباری و 
کمبودها همواره وجود داشته است و در این مورد 
گالیه ای مطرح نیست، اما انتظار می رود در توزیع 
اعتبارات، عدالت مد نظر قرار گیرد و از رشته های 
قهرمان پروری چون دوومیدانی حمایت بیشتری 

صورت بگیرد.
دوومیدانی از رشــته های ورزشــی مدال آور در 
چهارمحال و بختیاری اســت و عالوه بر برادران 
صمیمــی، روح ا... عســگری، ســجاد مرادی، 
امیر مرادی، محمــد ارزنــده و روح ا... امانی از 
جمله پرافتخارترین دوومیدانی کاران استان در 

عرصه های ملی و بین المللی به شمار می روند.

رییس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

در مراسمات عروسی و عزا از سالح استفاده نشود
 آمادگی برترین های دو و میدانی چهارمحال و بختیاری

 برای حضور در المپیک آسیایی

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

 تکمیل راه آهن اصفهان، شهرکرد به خوزستان
 از طریق اعتبارات تهاتر نفت

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: راه آهن اصفهان، شهرکرد به خوزستان از پروژه های دارای 
اولویت در استان اســت که برای تکمیل و تامین اعتبار این پروژه بحث تهاتر نفت دنبال می شود، 

این پروژه استان را متحول می کند.
غالمعلی حیــدری در دیدار با ســردار مطهری، دبیر قرارگاه راهیان نور کشــور و حجت االســالم 
شفیعیان، مسئول شبکه ملی ایثار و شهادت در استانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه 
باید توانمندسازی راویان دفاع مقدس در دستور کار قرار بگیرد، اظهار کرد: باید واقعیت های دوران 
دفاع مقدس توسط راویان بیان شــود، همچنین می توان از ظرفیت جوانان توانمند نیز استفاده 

و کادرسازی کرد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشــاره به اینکه گروه های جهادی یک ظرفیت عظیم 
برای محرومیت زدایی محسوب می شوند، افزود: الزم است در گروه های جهادی حتما از ظرفیت 
طلبه ها و پیشکســوتان دفاع مقدس برای کار فرهنگی استفاده شــود، عموما مساجد در مناطق 
محروم فاقد روحانی هســتند. وی بیان کرد: در اردوهای راهیان نور واقعیت ها برای قشر جوان 
بیان شــود تا خاطره خوبی در ذهن آنان باقی بمانند، افرادی که جنگ را لمس کردند و در میدان 
نبرد حضور داشــتند، بهتر می توانند فضای آن دوران را ترســیم کنند، باید معنویت در این اردوها 
حفظ شود. حیدری با تاکید بر اینکه باید مسئوالن گروه های اردوهای راهیان نور جهادی و دلسوز 
باشــند، تصریح کرد: تمامی جوانب در برگزاری اردوهای راهیان نــور از جمله امنیت خودرو برای 
جلوگیری از حادثه در نظر گرفته شود تا مشکلی برای افراد شرکت کننده ایجاد نشود، حاج قاسم 
از نیروهای تربیت شــده در دفاع مقدس بود، باید تالش کنیم که نیروهای انقالبی همانند حاج 

قاسم تربیت کنیم.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری افزود: دشــمن با اعمال فشــارهای اقتصادی درصدد است تا 
دستاوردهای جمهوری اسالمی را زیر سوال ببرد و با بحرانی نشان دادن کشور و فرو ریختن اعتماد 

بین مردم و مسئوالن کشور را متشنج و مردم را عصبانی کند.
وی با اشــاره به اینکه دفاع مقدس یکی از نقاط قوت جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، 
بیان کرد: دشمن می خواهد دفاع مقدس را زیر ســوال ببرد، هیچ کاری بدون مشارکت مردم در 
کشور معنا پیدا نمی کند، در دوران دفاع مقدس با حضور مردم برای کمک به نیروهای مسلح ورق 

برگشت و شاهد موفقت های رزمندگان بودیم.
حیدری با بیان اینکه جهاد تبیین به گفته مقام معظــم رهبری باید در اولویت همگان قرار بگیرد، 
توضیح داد: وظیفه مسئوالن در این مسئله بسیار سنگین است، خدمت به مردم یک تکلیف است 
و کسی که در پست مدیریتی قرار دارد باید در شــرایط فشارهای اقتصادی، کمبود بودجه و ... کار 

کند و پاسخگوی انتظارات مردم باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه برای حل مشکالت استان برنامه ریزی بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت صورت گرفته اســت، گفت: راه آهن اصفهان، شــهرکرد به خوزســتان از 
پروژه های دارای اولویت در استان به شمار می رود که برای تکمیل و تامین اعتبار این پروژه بحث 

تهاتر نفت دنبال می شود، این پروژه استان را متحول خواهد کرد.
وی یادآور شــد: برای برون رفت از مشــکالت از تمامی ظرفیت ها در بخش خصوصی، نهادهای 
حمایتی و بنیادها استفاده خواهیم کر. جلسات متعددی با همراهی مجمع نمایندگان چهارمحال 
و بختیــاری با وزرا، رییس جمهور، رییس مجلس شــورای اســالمی و ... برگزار شــده، اما این 

برنامه ریزی ها نیازمند پیگیری توسط مدیران جهادی است.
حیدری تصریح کرد: هیچ بن بستی برای حل مشــکالت در کشور  و چهارمحال و بختیاری وجود 
ندارد، برای حل مشکالت نیازمند کار جهادی هستیم، امروز اشتغال پایدار باید برای جلوگیری از 

مهاجرت در دستور کار قرار بگیرد.

بام ایراناخبار

مدیرکل آموزش وپرورش عشایری چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تحصیل بیش از 8هزار دانش آموز در مدارس عشایری

مفاد آراء
11/51 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آرای شماره  4892 14006030200700  الی 140060302007004896 
مــورخ  15 / 10 / 1400  هیــات اول موضوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی آقایان محمد 
 شــیرازی تهرانی فرزند ایرج بشماره شناســنامه 1801 وکدملی 1285782348 
صادره از اصفهان درســه دانگ مشــاع ازششــدانگ ومهدی فالحی فرزند علی 
به شناســنامه 1146 وکدملــی 1289218242 صادره از اصفهــان درچهار حبه 
 مشــاع از 72 حبه ششــدانگ وعلی فالحی فرزند شــیخعلی به شناسنامه 824 
وکــد ملــی 4848605059 صــادره از ازنــا در دودانگ مشــاع ازششــدانگ 
 ورســول فالحی فرزند علی بــه شناســنامه 1302 وکدملــی 1288956010 
صادره از اصفهــان درچهار حبه مشــاع از72 حبــه ششــدانگ واحمد فالحی 
 فرزند علی به شناســنامه 324 وکدملــی 1288985967 صــادره از اصفهان در
چهار حبه مشاع از72 حبه ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 160 مترمربع 
پالک 2707 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شــفق اصفهان  خریداری ازمالک 
 رســمی )متقاضیان خود ، مالک رسمی مشــاعی هســتند (  محرزگردیده است
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
 می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره
 تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/17

م الف: 1261998 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
11/52 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي 

فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر راي شــماره 140060302031000934 - 1400/11/10 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحــد ثبتي حوزه ثبــت ملک نایین تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضي 
آقاي ســیدجالل موسوي طبا فرزند ســیدمحمد بشماره شناســنامه 1 صادره از 
نایین درششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 115/15 مترمربع پالک ثبتی 1 

 فرعي از 4129 اصلي واقع در روســتای اســد آباد بخش 3 نایین خریداري عادی
  و مع الواســطه از رضــا علی اســدی آباد مالک رســمي محرز گردیده اســت.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در 
 صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
 مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي بــه مدت دو ماه اعتراض خــود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/02

م الف: 1271528 اباذر مهیمن رییس ثبت اسناد و امالک نایین 

آگهی تغییرات شرکت دنیای دایان راویس 
سهامی خاص به شماره ثبت 6910 

و شناسه ملی 14009559920 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/01 زهرا توجهی 
بشــماره ملی 1263376495 بســمت رئیس هیات مدیره تاتاریخ 
1401/08/15 - مهال شــیرقربانی بشــماره ملی 1263420184 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره تاتاریخ 1401/08/15 - محمدرضا 
محمدی بشماره ملی 4219517146 بســمت مدیر عامل خارج از 
هیئت مدیره و محسن رسولیان بشماره ملی 1261963903 بسمت 
عضو هیات مدیره تاتاریخ 1402/03/01 انتخاب شدند . کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء منفرد رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کاشان )1273156(

آگهی تغییرات شرکت دنیای دایان راویس سهامی خاص 
به شماره ثبت 6910 و شناسه ملی 14009559920 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/01  
زهرا توجهی بشماره ملی 1263376495 تا تاریخ 1401/08/15 - مهال شیرقربانی 
بشماره ملی 1263420184 تاتاریخ 1401/08/15 - محسن رسولیان بشماره ملی 
1261963903 تا تاریخ 1402/03/01 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب 
شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کاشان )1273208(

آگهی تغییرات شرکت تأمین نیاز صنف فروشندگان مواد غذایی اصفهان 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 63560 

و شناسه ملی 14008791227 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/19/ 1400  و نامه 39898 
مورخ 1400/11/4  اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه سال مالی 
98 الی 99 به تصویب مجمع عمومی رســید. مجتبی اله یاری صــادق آبادی عیدی 
1171211211 و عباس آقادادی 1281018821 به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شــدند اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1273166(

آگهی تغییرات برگ سبز اصفهان موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 571 و شناسه ملی 10260112607

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/11/02 و نامه شماره 
13/00/15796 مورخ 1400/10/21  اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی موسسه به نشــانی استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزی ، شــهر اصفهان، محله خرم ، خیابان پنج رمضان ، بن بست 
فردوسی]24[ ، پالک -184 ، پالک قدیمی 7 ، طبقه اول کدپستی 8137996187 تغییر 
یافت وماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1273180(



یکشنبه 17 بهمن  1400 / 04 رجب 1443 / 06 فوریه  2022 / شماره 3464
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

تزریق دوز سوم واکسن کرونا به حدود 30 درصد از اصفهانی ها
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص آخرین آمار واکسیناسیون کووید ۱۹ برای جمعیت 
مورد هدف استان، گفت: درصد کل پوشش واکسیناسیون نوبت اول ۸۵.۱۰ درصد و نوبت دوم ۷۵.۰۶ 

برای افراد باالی ۱۲ ســال تا روز پانزدهم 
بهمن ماه ۱۴۰۰ گزارش شده است.درصد 
پوشش واکسیناسیون نوبت اول ایرانی 
۸۶.۹۴ و درصد پوشــش واکسیناسیون 
نوبــت دوم ایرانــی ۷۷.۱۵ بــرای افراد 
باالی ۱۲ ســال انجام شده است.به گفته 
پژمان عقدک،  مجموع درصد پوشــش 
واکسیناســیون نوبت اول گروه نوجوانان 
۱۲ تا ۱۸ سال ۸۲.۲۶ درصد و مجموع آمار 
واکسیناسیون نوبت دوم این گروه سنی 

۶۹ درصد اعالم شده است.عقدک، در مورد درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم افراد باالی ۱۸ سال 
استان، گفت: درمجموع ۲۸.۹۵ درصد افراد باالی ۱۸ سال در استان اصفهان دوز سوم واکسن کرونا را 
تزریق کردند و درصد پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ایرانی این گروه سنی نیز ۳۰.۴۵ درصد اعالم 
شده است.درصد پوشش واکسیناسیون نوبت اول افراد باالی ۹ تا ۱۱ سال ۳.۵۹ درصد و درصد پوشش 

واکسیناسیون نوبت اول ایرانی این گروه سنی ۳.۷۷ درصد گزارش شده است.
 

نماینده مردم نطنز در مجلس:

دولت تضمین مالی بدهد الیحه رتبه بندی معلمان اجرا می شود
نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس شورای اسالمی درباره آخرین وضعیت الیحه رتبه بندی 
معلمان، اظهار کرد: الیحه رتبه بندی معلمان در مرحله ای است که اگر دولت تضمین مالی آن را بدهد، 
اجرا می شود و شورای نگهبان اشکاالت این الیحه را بیان کرده و در این مرحله باید دولت اعتبار الزم برای 
اجرای این طرح را تامین کند تا الیحه رتبه بندی معلمان اجرا شود.رحمت ا... فیروزی افزود: سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی باید چگونگی تامین مالی این طرح را بررسی کند و تصمیم نهایی را با دولت در 
میان بگذارد. معتقدم تمام بخش ها و قشرهای جامعه باید مورد توجه قرار گیرند تا از نظر معیشتی 
مشکالت مردم حل شــود.نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس، خاطرنشان کرد: آموزش 
زیربنای هر کشوری است و معلمان در جوامع مختلف از شأن و اعتبار ویژه ای برخوردار هستند و نباید 
دغدغه مالی داشته باشند. حقوق دریافتی آنان باید متناسب با شرایط جامعه باشد و اگر امکانات و 
منابع الزم برای اجرای الیحه رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شود مشکالت معیشتی آنان حل می شود.

 

نخستین گام برای راه اندازی مجوز مدرسه عالی مهارت
معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان از اخذ مجوز مجوز مدرسه عالی 
مهارت فضای مجازی )رسانه( خبر داد.حمیدرضا نظری گفت: براساس سیاست های اخیر دانشگاه 
درباره حل مسائل جامعه، معاونت آموزش های عمومی و مهارتی، دانشگاه آزاد اصفهان با مطالعه و 
نیازسنجی، اقدام به نوشتن طرح توجیهی و اخذ مجوز مدرسه عالی مهارت فضای مجازی از دانشگاه 
آزاد اسالمی را در دستور کار خود قرار داد و موفق به اخذ  مجوز شدیم.به گفته وی، مدرسه عالی مهارت 
فضای مجازی )رسانه( در دو بخش افکار و رفتار دوره های آموزشی متنوعی را در سه سطح مبتدی، 
متوسط و پیشرفته برنامه ریزی و زیرنظر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان فعالیت خود را آغاز می کند.

دوره های مدرسه عالی فضای مجازی با عنوان »رسانو« در محل کانون نخبگان جوان استان اصفهان 
برگزار می شود، امیدواریم گام موثری در ارتقای دانش و سواد فضای مجازی مردم برداشته شود.

نگرانی شدید از کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی؛ 

جوالن امیکرون در اصفهان 

ســرانجام کرونا با شــمایل جدید خود که به آتش زیر خاکســتری 
تبدیل شده بود در اصفهان شــعله ور شد و با افزایش آمار مبتالیان در 
رنگ بندی جدید، اصفهان بعد از کاشان در حالت قرمز کرونایی قرار 
گرفت. شهرستان های فالورجان، خوانسار، خمینی شهر، شاهین شهر، 
مبارکه، ناییــن و نجف آباد کــه نارنجی بودند بر لبه تیــغ تغییر رنگ 
ایستادند.آنطور که  اعالم شده حدود یک سوم بستری های کرونایی 
را کودکان تشــکیل می دهند این بدان معناســت که ضرب شســت 
امیکرون کوچک و بزرگ نمی شناسد و تنها راه کنترل این ورژن کرونا 
همان زدن ماســک و حضور نیافتن در اجتماعات است.تزریق نوبت 
سوم این روزها نیز به شدت مورد تاکید است چون واکسن از شدت 
ضربات سهمگین امیکرون می کاهد و موجب می شود فرد مبتال جان 

سالم به در ببرد.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به 
شدت شیوع امیکرون در استان، اصفهان اظهار داشت: متاسفانه این 
سویه جدید رفتار بسیار عجیب و غریبی نسبت به گونه های قبلی دارد 
و با سرعت انفجاری و آسانسوری رشد افزایشی دارد.کمال حیدری 

افزود: به طوری که از هفته گذشته تعداد شهرستان های قرمز در حال 
افزایش است، چند روز گذشته ۱۵ شهرستان قرمز و به تازگی  در کل 
کشور ۷۷ شهر قرمز و ۱۷۹ شهرستان هم نارنجی هستند در حالی که 
در هفته گذشته حدود ۴۰۰ شهرستان آبی داشتیم و این موضوع نشان 

دهنده سرعت انتشار ویروس است.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
در روزهای اخیر روزانه ۴۴ هزار مراجعه کننده به بیمارستان ها در کل 
کشور گزارش شده، گفت: به خاطر این ســرعت سریع شیوع، تعداد 
بسیاری درگیر می شوند بنابراین درخواست می کنم مردم موضوع را 

جدی بگیرند تا بتوانیم جلوی پیشرفت بیماری را بگیریم.
وی ادامه داد: نگرانی ما در مورد میزان شدت بستری هاست، همکاران 
در مراکز درمانی آماده باش هستند ولی روزانه ۷۰۰ تخت نسبت به روز 

قبل بیشتر در کشور اشغال می شود که موجب نگرانی است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به روند افزایشی 
کرونا در استان، اظهار داشت: از هفته گذشته از وزارت خانه به ما اعالم 
آماده باش دادند و در این راستا جلسات متعددی برگزار شد و تمامی 

مراکز درمانی در وضعیت آماده باش قــرار گرفتند و کمبودی از لحاظ 
نیروی انسانی، دارو و تجهیزات نداریم.

ســیدمرتضی حیدری افزود: به طور مستمر بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی رصد می شــوند و در صورت مشاهده مشــکل یا کمبودی به 

سرعت برطرف خواهد شد و جای نگرانی نیست.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در این موج 
احتمال ابتالی کودکان به نســبت تیپ های قبلی کرونا بیشتر است، 
گفت: این موضوع از قبل اعالم شــده بود و بنابراین تمهیداتی در این 
باره اندیشیده شده و از مراکز درمانی خواسته شده امکانات و تجهیزات 

الزم را برای پذیرش کودکان و سنین کمتر داشته باشند.
وی ادامه داد: اگرچه همه ســنین درگیر می شــوند و فرقی نمی کند 
با این حــال همانطور که بارها تکرار شــده رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، شستن دست ها، پرهیز از حضور 

در اجتماعات و دریافت واکسن الزامی است.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر تمامی مراکز درمانی به استثنای 
چند مرکز فوق تخصصی از جمله بیمارستان فیض، بیمارستان چمران، 
بیمارستان ســوانح و ســوختگی و بیمارستان شــهید بهشتی آماده 

پذیرش بیماران کرونایی هستند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه لزومی 
ندارد همه بیماران به طور مستقیم به بیمارستان ها مراجعه کنند، اظهار 
داشت: اغلب افراد می توانند با مراجعه به مطب های سرپایی و مراکز 
جامع ســالمت به راحتی تحت درمان قرار بگیرنــد و فقط در صورت 

صالحدید پزشکان مبنی بر بستری اقدام به پذیرش خواهد شد.
وی افــزود: عالئم امیکــرون مانند عالئم ســرماخوردگی اســت و 
باوجــود اینکه عالئم کمتــری دارد ولی چون تعداد بیشــتری درگیر 
می شــوند پس احتمال بســتری شــدگان مــا افزایــش می یابد؛ 
 امــا خیلــی از بیماران بــا مراجعــه به مطب هــای ســرپایی مداوا 

خواهند شد.
حیدری خاطرنشــان کرد: چون در ایــن موج کودکان بیشــتر مبتال 
می شوند افراد به خاطر کودکان هم که شده پروتکل ها را بیش از پیش 
رعایت کنند، متاسفانه آمار بســتری کودکان افزایش پیدا کرده و الزم 
است همشهریان و هم استانی ها کرونا را جدی بگیرند و از حضور در 

مجامع خودداری کنند.
در بازی مرگ و زندگی که کرونا برای ما پهن کرده، سالمتی ما بستگی 
به انتخاب و میزان احتیاط ما دارد پس همچنان رعایت پروتکل های 

بهداشتی را سر لوحه زندگی قرار بدهیم.

با مسئولان جامعه

معاون دانشجویی دانشــگاه اصفهان اظهار کرد: هم 
اکنون بــا مطالعه عمیق تر و دقیق تــر به دنبال تدوین 
برنامه یک ســاله در افــق ۱۴٠۱ برای حل مســائل و 
معضالت دانشجویان، برنامه پنج ســاله گذر از وضع 
موجود و دستیابی به افق دانشگاه برتر در سطح کشور 
در حوزه معاونت دانشجویی و برنامه ۱٠ ساله دستیابی 
به افق دانشــگاه برتر در ســطح بین المللی هستیم.

رضاعلی نوروزی،   در خصــوص ارتقای فعالیت اداره 
امور خوابگاه ها بــه لحاظ کمی و کیفــی توضیح داد: 
شرایط را برای اسکان دانشجویان در تمام مقاطع مهیا 

کردیم و آمادگی برای فعال شدن تمام خوابگاه های 
دانشــجویی وجود دارد، البته این مســئله با توجه به 
مالحظات بهداشتی ســتاد کرونا و تصمیمات آن ها 
صورت خواهد گرفت.نوروزی تصریح کرد: همچنین 
اداره خوابگاه ها به  دنبال فعال سازی سالن قرائت خانه 
خوابگاه علم الهدی، بازسازی و بهینه سازی نورپردازی 
محیطی فضاهــای منتهی به خوابگاه هــا، در صورت 
همکاری دانشگاه علوم پزشــکی جداسازی محوطه 
خوابگاه خواهران و ایجاد بــاغ بانوان در آینده، ارتقای 
فعالیت اداره تغذیه به لحاظ کمــی و کیفی و ارتقای 
فعالیت اداره رفاه دانشــجویان به لحاظ کمی و کیفی 
است.معاون دانشــجویی دانشــگاه اصفهان با بیان 
اینکه بر اساس آیین نامه جدید پرداخت و بازپرداخت 
وام های دانشجویی در ســال تحصیلی، انواع وام ها و 

شرایط آن نسبت به ســنوات قبل تغییراتی پیدا کرده 
است، گفت: از جمله این تغییرات حذف وام ضروری 
کمک هزینه لوازم آموزشــی، وام تحصیلی هسته ای 
دانشجویان رشته مهندسی فیزیک و هسته ای، عدم 
ارائه وام عتبات )با توجه به شیوع کرونا و لغو سفرهای 
زیارتی (، عدم ارائه وام به دانشــجویان شــاغل و.... 
است.وی با اشاره به اینکه برای ۳۷۹ نفر از دانشجویان 
وام ضروری ثبت شده اســت، یادآور شد: این تعداد 
نسبت به ترم مشابه ســال قبل ۵۱ درصد رشد داشته 
است، همچنین وام دکترا ویژه صندوق با تعداد ۳۴۴ 
نفر نســبت به ترم مشابه ســال قبل حدود ۴۰ درصد 
افزایش داشته اســت، با این حال در تالش هستیم 
که این روند صعودی را ترم دوم هم داشــته باشیم و 

بسترهای متفاوتی را نیز برای دانشجویان مهیا کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان خبر داد:

رشد 51درصدی وام های ضروری دانشگاه اصفهان

ویژه برنامه روز 
جهانی صرع

ویــژه برنامــه روز جهانــی 
صرع همزمان بــا دهه فجر 
صبح جمعه در گذر فرهنگی 

چهارباغ برگزار شد.

برگزاری نخستین جشنواره استانی سرود فجر در اصفهان
دبیر نخستین جشنواره استانی سرود فجر در نشست خبری جشــنواره استانی سرود انقالبی فجر با 
اشاره به فراخوان این جشنواره در ســطح استانی و ملی که از ســی ام دی ماه تا سی ام بهمن ماه اعالم 
می شود، اظهار کرد: عالقه مندان می توانند 
http:// آثار خود را در نشــانی اینترنتــی

www.festivalsorood.ir بارگــذاری 
کنند.محمد رهنما ادامه داد: هیئتی سه نفره 
شامل اساتید نام آشنای حوزه گروه سرود 
موسیقی استان، آثار را ارزیابی خواهند کرد 
و از بین آثار بارگذاری شده حدود ۳۰ گروه 
برتر برای اجرای زنده دعوت می شــوند.

رهنما افزود: منتخبین فقط از طریق داوری 
به جشنواره کشوری راه پیدا نمی کنند، پنج 
گروه برتر بلکه در سطح استان توسط داوران انتخاب می شــوند و اجرای تلویزیونی نیم ساعته خواهند 
داشت که این برنامه از یکم تا پانزدهم فروردین ماه از شبکه استانی اصفهان پخش می شود و مردم آرای 
خود را اعالم کرده و یک گروه به عنوان منتخب آرای مردمی و دو گروه از ســوی هیئت داوران انتخاب به 
مرحله کشوری راه پیدا می کنند.وی یادآور شد: تعداد گروه های سرود ثبت شده در استان نزدیک به ۵۰۰ 
گروه است که در تالش هستیم با این حجم از گروه های سرود استانی که از نظر تعداد و کیفیت بی نظیر 
است سهمیه حضور گروه های سرود را برای جشنواره بیشتر کنیم زیرا حق استان اصفهان است که سهمیه 

بیشتری داشته باشد.

راهیابی منتخبین جشنواره استانی به جشنواره ملی
دبیر نخستین جشنواره استانی سرود فجر افزود: جشــنواره در ۱۲ موضوع کلی امید به آینده انقالب و 
پیشرفت کشور، شخصیت های ملی مذهبی، نوجوان ایرانی آینده ساز ایران، کاالی ایرانی اقتصاد مقاومتی 
و تولید، مقاومت و تمدن نوین اسالمی، مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم، ایران در مسیر پیشرفت 
و اقتدار مقابله با کرونا، شهدای مدافع سالمتی، خانواده و جمعیت، بیانیه گام دوم انقالب و ظرفیت ها و 
عدالت پروری برگزار می شود و بخش ویژه جشنواره نیز به شخصیت و مکتب سردار دل ها شهید حاج 
قاسم سلیمانی اختصاص دارد که به صورت جداگانه داوری خواهد شــد.وی اضافه کرد: جشنواره در 
سطح ملی شامل چهار بخش است که بخش اول تولید سرود، سرود بدون موسیقی )آکاپال(، بازخوانی 
سرودهای تولید شده و ایده ساخت نماهنگ است، همچنین در سطح استانی در بخش های تولید سرود، 
سرود بدون موسیقی و بازخوانی سرودهای تولید شده برگزار می شود.رهنما افزود: تاکنون ۸۳ گروه از 
استان برای حضور در جشنواره ثبت نام کردند که امیدواریم افزایش پیدا کند تا بتوانیم در سطح ملی مانند 
همیشه پیشتاز باشیم و خوش بدرخشیم.وی با بیان اینکه تیرماه سال ۱۴۰۱ بخش ملی جشنواره برگزار 
خواهد شد، تصریح کرد: بیست وهشتم فروردین ۱۴۰۱ و در شب والدت امام حسن مجتبی )ع( آیین 
اختتامیه جشنواره استانی برگزارمی شود و منتخبین به جشنواره ملی راه پیدا خواهند کرد.وی ادامه داد: 
هنر سرود و موسیقی از جمله هنرهایی است که همگام با جریان انقالب شد و در حال حاضر سرود جای 
خود را بین انقالب و مردم پیدا کرده و نقش خود را در مناسبات مختلف در ۴۳ سال پیروزی انقالب ایفا 
کرده است.دبیر نخستین جشنواره استانی سرود فجر اضافه کرد: مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
خصوص جریان سازی و هنر سرود این مطلب را بیان فرمودند که سرود مانند هوای تازه و بهاری در بین 
مردم و جامعه تاثیرگذار است. ایشان می فرمایند سرودی تاثیرگذار و ماندگار است که در ذهن ها ماندگار 
باشد. رهنما گفت: در جریان انقالب، سرود انقالب پس از ۱۴ سال و همزمان با بازگشت امام خمینی )ره( 
از تبعید سروده و اجرا شد که بسیار تاثیرگذار بود؛ از این رو مرکز آفرینش های هنری و معاونت فرهنگی 
هنری سپاه درصدد است که گروه های سرود که در تمام مراســم ها رنگ و بوی مردمی دارد و تنها به 

مناسبت های مختلف مربوط نمی شود را ساماندهی و دارای هویت کند.

وز عکس ر

خبر روزخبر

ارائه 36 مقاله در کنفرانس 
بین المللی بازی های 

رایانه ای
دبیر هفتمین کنفرانس بین المللی »بازی های 
رایانه ای؛ فرصت هــا و چالش هــا« از اعالم 
نتایج داوری مقاالت این کنفرانس خبر داد. 
جواد راستی با اعالم این خبر، اظهار کرد: روند 
بررسی علمی مقاالت هفتمین دوره کنفرانس 
بازی های رایانه ای با مشارکت بیش از ۷۰ نفر 
از اعضای هیئت علمــی و متخصصین حوزه  
بازی های رایانه ای و انجام بیش از ۲۵۰ داوری 
)هر مقاله از ۲ تــا ۷ داوری تخصصی(، پایان 
یافت.وی افزود: در نهایت ۶۷ مقاله پذیرفته 
شد که از این تعداد ۳۶ مقاله در نشست های 
تخصصی به صورت آنالین ارائه خواهند شــد. 
در بین مقاالت پذیرفته شده، ۱۹ مقاله از حوزه  
روانشناسی و یادگیری، ۱۳ مقاله از حوزه  هنر، 
۱۲ مقاله از حوزه  فنی و مهندسی، ۶ مقاله در 
حوزه  حقوق، ۶ مقاله از حوزه  مدیریت، ۶ مقاله 
از سایر حوزه های علوم انسانی و پنج مقاله از 
حوزه  پزشکی به چشم می خورند.مدیر مرکز 
نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان ادامه 
داد: ارائه نشدن بعضی مقاالت در نشست های 
آنالین به معنی پایین بودن کیفیت آنها نیست؛ 
بلکه محدود بــودن زمان نشســت ها ما را از 
فرصت ارائه  همه  مقاالت محروم کرده است. 
ویدئوهای ارائه  مقاالت پذیرفته شده در تاالر 
مجازی کنفرانــس و صفحه آپارات کنفرانس 
قابل دسترس خواهد بود.راستی توضیح داد: 
هفتمین دوره کنفرانس بین المللی »بازی های 
رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها« ایران در حوزه  
بازی های رایانه ای پنجم و ششــم اسفندماه 
ســال جاری به میزبانی دانشــگاه اصفهان 
برگزار می شود. روان شناسی، جامعه شناسی، 
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات، حقوق، 
اقتصاد، مدیریت، هنر، پزشــکی، آموزش و 
سایر علوم وابسته حوزه های مورد تمرکز در این 
همایش است.وی گفت: شرکت کنندگان در 
این کنفرانس می توانند برای کسب اطالعات 
بیشــتر در مورد نحوه ارائه مقاالت به ســایت 
کنفرانس )منــوی اصلی، ثبت نام و ارســال 

مقاله، نکات مهم ارائه مقاالت( مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

اجرای ۹ مرحله طرح امنیت اجتماعی ذوالفقار در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان  به همراه معاونین و فرماندهان بخش های مختلف انتظامی استان در دیدار با امام جمعه اصفهان ضمن تبریک ایام ا...دهه مبارک فجر، 
هدف از این دیدار را تجدید بیعت با والیت و آرمان های شهدا عنوان کرد و گفت: مجموعه انتظامی استان بر اساس رسالت سنگینی که بر عهده دارد در حراست از ارزش های 
انقالب همچنان گوش به فرمان ولی امر مسلمین جهان است و از هیچ تالش و کوششی در این راستا دریغ نمی کند.سردار محمدرضا میرحیدری افزود: امروز  با وجود  
برخی مسائل و مشکالتی که وجود دارد، اما با مجاهدات ماموران پلیس و ایجاد وفاق و همدلی با سایر دستگاه های امنیتی، استان اصفهان در بین استان های درجه یک 
از نظر کنترل جرائم و مجرمان شرایط بسیار مطلوبی دارد.فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: امسال ۹ مرحله طرح ذوالفقار، پنج مرحله طرح محرم و پنج مرحله طرح 
قدس با همکاری و تعامل دستگاه قضایی، بسیج و دستگاه اطالعاتی به منظور ارتقای امنیت اجتماعی استان اجرا شده که دستاوردهای خوبی به همراه داشت و میزان 
جرائم به ویژه سرقت به طور قابل توجهی کاهش یافته است.وی خاطرنشان کرد: امسال در حوزه جرائم خشن نسبت به سال قبل ۴۳ درصد کاهش داشته ایم، همچنین 

در این مدت سرقت خشن از منازل ۳۴ درصد، مغازه ها ۳۱ درصد، خودرو ۱۸ درصد و موتورسیکلت ۱۶ درصد کاهش داشته است.



سعید معروف: 

سعی می کنم به تیم جدیدم عادت کنم
هفته هجدهم لیگ والیبال ترکیه در حالی  برگزار شــد که در یکی از مهم ترین رقابت ها تیم والیبال فنرباغچه به مصاف آلتکما رفت. تیم والیبال فنرباغچه در 
یک بازی یک طرفه توانست با نتیجه قاطع ۳ بر صفر به پیروزی برسد.این دیدار در سه ست و به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱ به سود فنرباغچه 
به پایان رسید.سعید معروف، ستاره والیبال ایران که به تازگی تصمیم گرفته در لیگ ترکیه بازی کند، در این رقابت برای فنرباغچه اولین بازی خود را انجام داد. 
معروف در این رقابت عملکرد خوبی را از خود نشان داد و توانست ۳ امتیاز برای تیمش به دست بیاورد.پاسور والیبال ایران پس از این پیروزی گفت: برای این 
برد بسیار خوشحالم. باید اعتراف کنم که در طول بازی با مشکالتی روبه رو شدیم.وی در خصوص هماهنگی خودش با تیم جدید توضیح داد: یک هفته از آمدن 
من به اینجا )ترکیه( می گذرد. سعی می کنم به تیم جدیدم عادت کنم. ما سعی می کنیم ریتم تیم را پیدا کنیم و طبق آن بازی های خود را جلو ببریم. باید بگویم 

که اولین بازی آسان نبود؛ چرا که دو باخت داشتیم و باید در این بازی پیروز  می شدیم.
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جشن تولد »رونالدو« خراب شد
منچستریونایتد در شب جشن تولد کریســتیانو رونالدو از جام حذفی کنار رفت.منچستریونایتد 
در دور چهارم مسابقات جام حذفی انگلیس، در ورزشــگاه اولدترافورد میزبان میدلزبورو بود و در 
ضربات پنالتی با نتیجه ۸ بر ۷ شکســت خورد.نکته مهم این بازی در دقیقه ۲۰ اتفاق افتاد. دراین 
زمان رونالدو ضربه پنالتی را برای شیاطین سرخ  از دست داد. پنج دقیقه بعد اما جیدون سانچو 
دروازه میدلزبورو را باز کرد و گل اول را برای یونایتد به ثمر رساند اما مت کروکس در دقیقه ۶۴، گل 
تساوی را برای تیم حاضر در رقابت های چمپیونشیپ رقم زد.در نهایت ضیافت پنالتی ها تیم برنده را 
تعیین کرد. خوان ماتا، هری مگوایر، فرد، رونالدو، برونو فرناندس، اسکات مک تومینای، دیوگو دالو 
پنالتی های شیاطین سرخ را به گل تبدیل کردند، اما پنالتی آنتونی االنگا راهی به دروازه میدلزبورو 

پیدا نکرد تا منچستریونایتد در ضربات پنالتی با نتیجه ۸ بر ۷ مغلوب و حذف شود.
 

ستاره سابق یوونتوس:

یووه با »والهوویچ« باید در صدر جدول باشد
دینو زوف، ستاره سابق یوونتوس، معتقد است که این باشگاه پس از جذب دوشان والهوویچ باید در 
بین چهار تیم صدر جدول باشد.یوونتوس موفق شد در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی با پرداخت مبلغی 
قابل توجه والهوویچ را که یکی از بهترین بازیکنان این فصل رقابت های لیگ ایتالیا بوده به تورین منتقل 
کند.تیم مکس آلگری در حال حاضر در جایگاه پنجم جدول رده یندی سری A قرار دارد و یک امتیاز از 
آتاالنتا عقب است که یک بازی هم کمتر از این تیم انجام داده است.دینو زوف در گفت وگو با توتومرکاتو 
با اشاره به انتقال والهوویچ به یوونتوس اظهار داشت:» به نظر می رسید که او بر سر دوراهی قرار گرفته و 
باالخره باشگاه فیورنتینا را ترک خواهد کرد؛ اما من فکر می کردم که او در پایان فصل جاری از این تیم 
جدا می شود.«این قهرمان سابق جام جهانی ۱9۸۲ با اشاره به سرمایه گذاری هنگفت مدیران بیانکونری 
برای جذب این بازیکن گفت:» فکر می کنم این مبلغ به خاطر نمایشی بوده که او در این مدت داشته و 

اگر بتواند این نمایش را تکرار کند بدون شک خرید بسیار خوبی برای یووه خواهد بود.« 
 

صبر »هازارد« تمام شد؛ ناراحتی شدید از »آنچلوتی«
رئال مادرید  جمعه شب در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اسپانیا به مصاف اتلتیک بیلبائو رفت و 
با یک گل برابر این تیم شکست خورد تا از رسیدن به نیمه نهایی بازبماند.هازارد در این دیدار روی نیمکت 
قرار داشــت و تا پایان بازی نیز فرصتی برای ورود به زمین پیدا نکرد. این در حالی بود که رئال در غیاب 
کریم بنزما و خستگی و تعویض وینیسیوس به شدت به گل نیاز داشت.قسمت عجیب تر ماجرا اینجا 
بود که هازارد ۱۵ دقیقه را در کنار زمین به گرم کردن پرداخت و پیش بینی می شد که در نهایت وارد زمین 
شود؛ اما به او دستور داده شد که بار دیگر روی نیمکت برگردد و این موضوع خنده گرت بیل را به همراه 

خبر داده که داشت که از دید دوربین های تلویزیونی دور نماند.حاال روزنامه اسپانیایی مارکا 
هازارد نمی تواند درک کند چرا آنچلوتی حاضر نیست فرصتی برای حضور در 
میدان به او بدهد و به شدت از این موضوع ناراحت شده است.این مربی 
کهنه کار ایتالیایی از مدت ها قبل تاکید داشته که عملکرد خوب وینیسیوس 

جونیور در زمین باعث شده که او فرصتی برای استفاده از هازارد 
نداشته باشد.اما این ستاره بلژیکی معتقد است که اگر او 

در دیداری در کوپا دل ری که جامی با اهمیت کمتر 
برای رئال اســت فرصت بازی پیدا نمی کند 
پس احتمال این که در اللیگا و لیگ قهرمانان 

بتواند به ترکیب این تیم راه پیدا کند بســیار کم 
است و همین موضوع باعث ناراحتی او شده است.

به میزبانی پکن؛

کرونا، المپیک زمستانی و دیگر هیچ!
بیست  و چهارمین دوره بازی های المپیک  مهری رنجبر
زمســتانی ۲۰۲۲ خیلی متفاوت افتتاح 
شد؛ در روزهای اوج سویه جدید کرونا یعنی  امیکرون! آن هم ساعت 
۱۵:۳۰ دقیقه به وقت تهران، در اســتادیوم آشــیانه پرنده شهر پکن. 
استادیومی که باشــکوه ترین افتتاحیه المپیک را دید. بازی هایی که 
هیاهوی زیادی داشت، از بایکوت سیاسیون  گرفته تا ابتال به کرونای 
ورزشکاران ، مراسم افتتاحیه و حضور تماشاگران خارج از قرنطینه در 

بازی ها.
ظاهــرا میزبانــی پکــن بــرای بازی هــای المپیــک زمســتانی 
۱9۲۲ صحنه جنگ ســرد بیــن آمریکا و چیــن بــود. آمریکایی ها 
به بهانــه  رفتار ناقض حقوق بشــر چیــن در قبال مســلمان اویغور 
منطقه شمال غرب این کشــور المپیک زمســتانی را بایکوت کردند. 
 نکته جالب تر اینکه جن ســاکی، ســخنگوی کاخ ســفید گفته بود:

» هرچند ورزشــکاران ما در این بازی ها شــرکت می کننــد و ما هم 
از خانه آنها را تشــویق می کنیم و حامی آنها هســتیم؛ امــا به دلیل 
نقض حقوق بشــر چین، هیچ نماینــده ای در بازی هــا  نداریم و در 
هیاهوی المپیک زمســتانی شــرکت نمی کنیم.«تایــوان هم بعداز 
آمریکا بــا بایکوت ایــن بازی ها، تاکیــد کرد هیچ هیئت ومســئول 
رده باالیی از این کشــور در افتتاحیــه حاضر نمی شــود. اگر چه آنها 
نگران وضعیــت ورزشکاران شــان بابــت بایکوت بودنــد.  در حالی 
که خیلی از رهبران کشــورهای غربــی حضور درافتتاحیــه المپیک 
زمســتانی را بایکــوت کــرده بودنــد، امــا والدیمیر پوتیــن رییس 
 جمهور روســیه، برخالف آنهــا خیلی صریــح ازچیــن حمایت کرد:
» روســیه از ارزش های برابری و صداقت بازی هــا حمایت می کند.

من هدف اصلی این مســابقات را جذب هر چه بیشتر شهروندان به 
ورزش و تقویت دوســتی بین مردم می دانم. این رویکردها توســط 
 برگزارکنندگان این بازی ها یعنی دوستان چینی ما به اشتراک گذاشته
 شــده اســت.« پوتیــن حتــی در افتتاحیــه بازی هــا حاضــر 
شــد. از ایــران هــم ســید حمیــد ســجادی وزیــر ورزش و 
ســید رضــا صالحــی امیــری رییــس کمیتــه ملــی المپیــک 
 در افتتاحیــه بودنــد. آنهــا بــرای ارتبــاط بیشــتر بــا مقامــات 
بین المللی رایزنی خواهند کرد و در دیدار با باخ و مسئوالن دیگر کمیته 
بین المللی المپیک دیدار و گفت و گو می کنند. مراسم افتتاحیه بازی 
های المپیک پکن با اهتزاز پرچم چین شروع و بعد با نمایش کلیپی  
دوره های مختلف المپیک زمستانی از اول  تاکنون مرور شد و سپس 
نوبت رژه تیم های شرکت کننده از مقابل جایگاه به ترتیب حروف الفبا 

بود. تیم های حاضر در المپیک زمستانی هم مثل المپیک تابستانی 
با اجرای برابری جنسیتی دو پرچمدار داشتند. یک پرچمدار زن و یک 
مرد. افتتاحیه ای رنگارنگ که تنها لباس های گرم ورزشکاران نشان 
می داد افتتاحیه زمستانی است.کاروان کوچک ایران هم با پرچمداری 
عاطفه احمدی و حسین ساوه شمشــکی رژه رفت. در حالی که سید 
ســتار صید دیگرپرچمدارش با مثبت شدن تســت کرونا ۴۸ ساعت 
قبل از پرواز به پکن جا ماند و با این حال  دانیال ســاوه شمشکی  به 
جای او رقابت در المپیک را تجربه می کند.  عاطفه احمدی و دانیال، 
حسین ساوه شمشــکی، به نام ایران در پکن مسابقه می دهند.  باقر 
کلهر و محمدتقی شمشکی، همراه عباس نظریان رییس فدراسیون 
و بهرام ساوه شمشــکی دبیر فدراسیون اســکی تیم را همراهی می 
کنند . آنها در رژه هم حضور داشتند.در حالی که تمام کشورها از لباس 
های گرم و زمستانی برای بازی های استفاده کردند، پرچمدار ساموآ 
آمریکا با پوشــش محلی که مناسب تابســتان بود  در مراسم حاضر 
شد.ناتان کرامپتون، مرد حاشیه ساز مراسم افتتاحیه از کشور ساموآ 
بود. این قسمت مجمع الجزایری در غرب اقیانوس آرام و جزو مناطق 

خودگردان آمریکا به حســاب مــی آید.مجمع الجزایــری در غرب 
اقیانوس آرام است. ساموآی آمریکا یکی از مناطق خودگردان ایاالت 

متحده آمریکا به شمار می آید.

خوشحالی رونالدویی پرتغالی ها
نوع خوشــحالی کاروان پرتغال در رژه بازی هــای المپیک هم توجه 
همه را جلب کرد. پرتغالی ها که کاپشن ، شلوار قرمز و مشکی پوشیده 
بودند با کاله های سفید، با  ورود به استادیوم و کمی که به وسط میدان 
رسیدند، دو نفر اول مدل خوشــحالی  رونالدو را به نمایش درآوردند 
که خیلی به چشم آمد.والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه که یکی 
از شخصیت های سیاسی حاضر در افتتاحیه المپیک زمستانی بود، 
برای لحظاتی چشمانش را بست که سوژه خیلی ها شد و حتی از لنز 
دوربین ها دور نماند. هرچند گفته می شــود  پوتین  موقع رژه کاروان 
اوکراین  چشمانش را بست تا آنها را نبیند.در این لحظه  بعضی ها به 
مرد شماره یک روســیه  متلک انداختند که پوتین وانمود می کند به 

عنوان تیم اوکراین در مراسم افتتاحیه راه می رود.

خبر روز

حمله طرفداران پرسپولیس به »مجیدی«
پرسپولیسی ها به اظهارنظر اخیر مجیدی در مورد تیم قهرمان لیگ برتر واکنش نشان دادند.اعالم 
رای کمیته استیناف در مورد بازیکن گابنی تیم گل گهر و در پی آن اعتراض پرسپولیسی ها به این رای 
در بیانیه ای بلند باال با واکنش فرهاد مجیدی روبه رو شد و سرمربی استقالل در کنفرانس خبری 
پیش از بازی با هوادار اعــالم کرد دو امتیاز در قهرمانی تاثیرگذار نیســت و ترجیح می دهد یک بار 

قهرمان شود؛ اما پاک و به خاطر این گونه مسائل جنجال به راه نیندازد.
این اظهار نظر اما با واکنش طرفداران پرسپولیس در فضای مجازی روبه رو شد و آنها مجیدی را به 
بی اطالعی از فوتبال و قهرمانی های ادوار لیگ برتر که با اختالف امتیاز کم رقم خورده رجوع دادند. 
در ادوار لیگ برتر در ۱۳ دوره از ۲۰ دوره کمتر از دو امتیاز بین تیم های اول و دوم وجود داشته و حتی 
تفاضل گل نیز باعث شده قهرمان یک جام تغییر کند به همین دلیل در حالی که اکثر قهرمانی ها با 

اختالف امتیاز اندک به دست آمده، این اظهارنظر چندان منطقی نیست.
 

مربی تیم ملی فوتبال ایران: 

به اخالق حرفه ای پای بندم
مربی تیم ملی فوتبــال ایران بعد از پایان بازی دوســتانه و خیرخواهانه به یاد دو پیشکســوت 
فوتبال، درباره شــرایط فوتبال ملی صحبت کرد.وحید هاشمیان یکی از چهره های آماده در دوئل 
تیم منتخب 9۸ و منتخب سرخابی بود، دوئلی که به یاد سالگرد علی انصاریان و مهرداد میناوند 
برگزار شد؛ هاشمیان که در این مسابقه موفق به گلزنی هم شد، بعد از پایان مسابقه در ورزشگاه 

آزادی به گفت وگو با خبرنگاران پرداخت.
مهاجم سابق فوتبال ملی ایران درباره مسابقه برگزار شــده گفت: بازهم به خانواده آقای میناوند 
و انصاریان تســلیت می گویم، جای شــان خیلی خالی بود؛ دو بازیکنی بودند که همه از آن ها به 
نیکی یاد می کنند و روح شان شاد باشد. بازی نمادینی بود که به احترام این دو بزرگوار و هم چنین 
شهدای سالمت برگزار شد و ان شــاءا... از این اتفاقات بیشتر بیفتد و بشود به نحو شایسته ای از 
خانواده آن ها تقدیر  کرد.وحید هاشمیان در واکنش به نیاز تیم ملی به بازی های تدارکاتی درجه 
یک برای حضور در جام جهانی پاسخ داد: در گذشــته مربیان برای تیم ملی زحمت کشیدند و ما 
به آن ها احترام می گذاریم، االن هم سریع ترین صعود انجام شده اما نیاز به بازی های تدارکاتی 
خیلی خوب داریم. قطعا بازی مقابل تیم های بزرگ ما را برای بازی های رســمی در جام جهانی 
آماده می کند. فدراسیون فوتبال و کادرفنی تیم ملی و آقای اسکوچیچ به این مسئله فکر می کنند 

و از همین حاال باید درباره بازی تدارکاتی کارها آغاز شود.
مربی تیم ملی فوتبال ایران درباره شفاف سازی قراردادش با فدراسیون فوتبال هم توضیح داد: 
من خودم را جزو خانواده تیم ملی کشورمان  می دانم و قطعا در هر خانواده ای هم اتفاقاتی پیش 
می آید ولی باید حفظ شــود و من تا آخرین روزی که در تیم ملی کشورم باشم، برای فوتبال این 

کشور تالش می کنم و به اخالق حرفه ای پای بند خواهد بود.
 

»سردار« و یک ابراز عالقه عجیب و تکراری در آلمان!
مهاجم ایرانی و جدید بایرلورکوزن در مصاحبه جدید خود اعالم کرد حاضر است برای این تیم جان 
بدهد؛ آزمون هفته گذشته همین اظهار نظر را درباره زنیت داشت و چند روز بعد هم از این تیم جدا 
شد! سردار آزمون بعد از حضور در باشگاه بایر لورکوزن و انجام کارهای مقدماتی حضور در این تیم، 
گفت: سفرم طوالنی بود. خیلی خوشحال بودم که دوستان زیادی به من کمک کردند به اینجا بیایم. 
تست های پزشکی را انجام دادم و تست PCR دادم. خیلی سخت بود و بعد از آن استراحت کردم.

وی در خصوص مالقاتش با »آندری لونف« دروازه بان روســی که با او در زنیت همبازی بود و هم 
اینک در لورکوزن کنار هم خواهند بود، گفت: او دوست من نیست؛ بهترین دوست من است. مثل 

یک برادر.

مستطیل سبز

حفظ صدر  با سمفونی 
»ارسالن« 

کرونا، وقفــه در مســابقات، تعطیلی چند 
روزه تمرینات، جنجال مطبوعاتی پیرامون 
فرهاد و یحیی، حواشــی تایید رای کمیته 
اســتیناف در مورد پرونده گل گهر، دزدی از 
خانه  مجیدی، نیمکت نشــینی ســیاوش 
یزدانی بهترین مدافع لیــگ در تیم ملی و 
عدم حضور یامگا از جمله مــواردی بود که  
مجیدی فقط به کسب ســه امتیاز و بردی 
اقتصادی فکر کنــد که طبیعــی و منطقی 
هم بود .گرچه هر ایرانــی از رفتن تیم ملی 
به جام جهانی خوشــحال اســت؛ اما بی 
اعتمادی سرمربی تیم ملی در عدم استفاده 
از یزدانی  در دیداری تشــریفاتی حاصلش 
اســترس و عدم انگیزه بازیکنان استقالل 
در ســال منتهی به جام جهانی است که در 
نهایت دودش به چشــم اســتقالل خواهد 
رفت.در هیچ کجای دنیــا ندیده ایم که تیم 
صدرنشــین لیگ بازیکنــی در ترکیب تیم 
ملی نداشته باشد و این بی انصافی است .

هــوادار تیم دســت و پا بســته ای نبوده و 
نیســت و بســیار امیدوارکننده ظاهر شد و 
عنایتی از جمله مربیانی است که مثل برخی 
از مربیان لیگ که  با دفاع اتوبوسی فقط به 
دنبال بســتن بازی و گرفتن امتیاز هستند 
عمل نکرده و پیــروزی در زمین حریف و با 
توجه به شرایط تیم طی چند هفته گذشته 
و کابوس کرونا در  حفظ صدرنشینی بسیار 
حائز اهمیت بود .ارســالن با ســاز کوکش 
و قلبش که برای اســتقالل می تپد سزاوار 
توجه بیشــتر و شایســته تقدیر است وکم 
نبــوده در دیدارهایی که ســمفونی او نوای 
خوش پیروزی را نواخته اســت .اینکه در 
بازی هایی که تیم نمایش خوبی نداشــته 
ولی پیروز شده ثبات شــخصیت یک تیم 
مدعی قهرمانی را نشــان می دهد ؛اما امید 
است ترک این عادت همراه با نمایش قابل 
قبول موجبات خوشحالی بیشتر هواداران را 
فراهم کند و اینکه در چنین زمینی و تحت هر 
شــرایطی تیم با برد از زمین خارج می شود 

جای شکرش باقی است .

فوتبال جهان

وز عکس ر

به یاد علی 
انصاریان

دوستداران فوتبال به همراه 
تعدادی از چهره های هنر و 
فوتبال  روز جمعه  با حضور 
در قطعه ۲۲۲ بهشــت زهرا 
یاد و خاطره علی انصاریان 

فقید را گرامی داشتند.

رییس فدراســیون ورزش های همگانی در رابطه با 
وضعیت فعالیت بدنی مردم طی چند سال گذشته 
و به ویژه پس از شــیوع ویروس کرونا، اظهارکرد: بر 
اساس رویکرد مبتنی بر آمار سال ۱۳9۶ و مقایسه آن 
با سال ۱۳99، درصد مشارکت مردم در فعالیت های 
ورزشی طی سه سال گذشته کاهش یافته که یکی 
از دالیل آن را می توان کرونا دانست.افشین مالیی 
ادامه داد: در سال ۱۳9۶ حدود ۵۱ درصد از مردم به 
فعالیت های ورزشی می پرداختند که در سال ۱۳99، 
حدود ۴۶ درصــد تقلیل یافت.رییس فدراســیون 
ورزش های همگانی با اشــاره به اینکه گران شدن 
ورزش، کمبود وقت، عدم امکان مشارکت در فعالیت 
های ورزشــی و کرونا از جمله دالیل اصلی کاهش 

فعالیت ورزشی مردم در کشــور است، خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شد که با انجام واکسیناسیون 
رویدادهای میدانی ورزش افزایــش یابد.مالیی با 
بیان اینکه در دوران کرونا فعالیت ورزشی در منازل و 
فعالیت ورزشی از طریق فضای مجازی در دستور کار 
قرار گرفت، عنوان کرد: با شیوع مجدد ویروس به نظر 
می رسد نتوان آنگونه که باید و شاید به رویدادهای 
میدانی ورزشی پرداخت و باید همان رویه فعالیت 
ورزشی در منزل و اســتفاده از ظرفیت های فضای 
مجازی را دنبال کنیم.رییس فدراسیون ورزش های 
همگانی در رابطه با آخرین وضعیت بودجه فدراسیون 
ورزش های همگانی نیز، اظهار کرد: بودجه فدراسیون 
در ســال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان بود؛ اما 

تاکنون ۳.۵ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده ایم 
که فعالیت های فدراســیون را بســیار سخت کرده 
است.مالیی در توضیح بیشتر، خاطرنشان کرد: در 
دوره قبلی معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی 
وزارت ورزش و جوانان قرار بــود ۱۰ میلیارد تومان به 
فدراسیون ورزش های همگانی تعلق گیرد که بعد از 
رفتن معاون قبلی این اعتبار روی کاغذ به ۶ میلیارد 
تومان کاهش یافت و بنده نیز تاکید کردم که توافق 

صورت گرفته ۱۰ میلیارد تومان بود.

بودجه فدراسیون همگانی آب رفت! 

 کاهش ۵ درصدی فعالیت ورزشی ایرانی ها
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شهردار اصفهان خبر داد:

TBM ایستگاه آیت ا...کاشانی، مقصد بعدی 
 خط  2 متروی اصفهان

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام هادی )ع(، 
اظهار کرد: اصفهان روزهای شاد و سرزنده ای را پشت سر می گذارد و جاری شدن آب در زاینده رود باعث 

افزایش نشاط و شادابی در بین شهروندان 
شده است که امیدواریم در مدت طوالنی تر 
و برای همیشه جریان آب در زاینده رود را 
شاهد باشیم.علی قاسم زاده با بیان اینکه 
آذین بندی های انجام شــده به مناسبت 
ایام ا... دهه فجر انقالب اســالمی، شهر را 
به ویژه در شب ها جذاب و دیدنی تر کرده 
است، افزود: با توجه به برگزاری جشن های 
مختلف در دل محالت شهر، شاهد افزایش 
شادابی شهروندان هستیم.شهردار اصفهان 

ادامه داد: آرام آرام بوی بهار و خریدهای نوروزی در شهر استشمام می شود و مردم آماده استقبال از یک 
بهار بدون کرونا خواهند شد؛ امیدواریم این موج را نیز به عنوان موج آخر بیماری پشت سر بگذاریم تا سال 
جدید در شرایط بهتری آغاز شود.وی با اشاره به انجام عملیات حفاری تونل های خط دو متروی اصفهان، 
گفت: هفته گذشته دستگاه TBM ضلع غربی خط دو متروی اصفهان از ایستگاه کهندژ به ایستگاه شهید 
خرازی رسید تا در ادامه به سمت ایستگاه آیت ا...کاشانی حرکت کند.قاسم زاده ادامه داد: در زیر شهر، 
شهری در جریان است و کارگران و مهندسان تالش می کنند تا خط دو مترو را آرام آرام مهیا کرده و بخشی 
از ترافیک آزاردهنده را از سطح شهر به زیر زمین انتقال دهند.وی با بیان اینکه در این ایام بودجه شهرداری 
با نگاه متفاوت و رویکرد محله محوری در حال تدوین است، گفت: امیدواریم از سال آینده کیفیت زندگی 

در بعضی از محالت شهر که از امکانات شهری کمتری برخوردار بوده اند، ارتقا یابد.
 

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:

ارتقای سطح کیفی محالت اولویت مدیریت شهری است
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان ضمن تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
اظهار کرد: این منطقه دارای شهروندانی متدین و انقالبی است که امیدوارم با مشارکت آنها برای بهبود 
وضعیت منطقه بیش از پیش تالش کنیم.محمد صیرفی نژاد تاکید کرد: منطقه دو شهرداری از قطار 
توسعه شهری بازمانده و این عقب ماندگی در دل محالت آن مشهود است؛ رسیدگی به وضعیت آن 
جز با یک کار جهادی ویژه همراه با برنامه ریزی و مشارکت مردم انجام نخواهد شد.مدیر منطقه دو 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه با استقرار شورای ششم و گروه مدیریت شهری جدید ارتقای سطح 
کیفی محالت و محله محوری مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: از ابتدای قبول مسئولیت در این منطقه 
به صورت هفتگی همراه با کارکنان منطقه در محالت مختلف حضور یافتیم و با همراهی مردم موفق 
به بررسی مشکالت محله ها شدیم.وی ادامه داد: امیدواریم با یک برنامه ریزی مشخص و همکاری 
مردم و معتمدان محلی بتوانیم در ســال های آینده برای هر محله اقدامــات خوبی انجام دهیم تا 
ارتقای کیفی را در آنها شاهد باشیم.صیرفی نژاد با بیان اینکه هفته گذشته با حضور هیئت امنای محله 
انصارالمهدی مشکالت این محله نیز احصا شد، تصریح کرد: موضوعاتی مانند گذرها و سرانه ها برای 
محله انصارالمهدی وجود دارد که برخی از آن ها تحقق پیداکرده است، اما باید اقدامات دیگری انجام 
شود تا شاهد اتفاقات خوشایند در محله بابوکان و منطقه دو شهرداری باشیم.وی خاطرنشان کرد: در 
فصل تصویب بودجه ۱۴۰۱ شهرداری سعی کردیم اولویت بندی های الزم را برای بهبود وضعیت زندگی 

در منطقه دو شهرداری انجام دهیم.

ثبت ملی دومین شهر زیرزمینی؛

آیادرهایطسمیجانبهرویگردشگراننوروزیبازمیشود؟

شهرســتان کویری آران و بیدگل دو شــهر 
 حرمت السادات متولی

زیرزمینی دارد کــه اولی نوش آبــاد، برای 
دوســتداران میراث فرهنگی و گردشگران شناخته شــده تر است و دومی 
طسمیجان سفیدشهر است که با معماری دستکند، زیر سفیدشهر قرار دارد.

پرونده ثبتی شهر زیرزمینی طسمیجان اواخر سال ۱۳۹۶ آماده و ارسال شد 
و لوح ثبت این اثر تاریخی به شــماره ۳۲۳۴۹ آبان امسال به دستگاه های 
اجرایی ابالغ شد.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
آران و بیدگل گفت: کاوش در شــهر زیر زمینی طســمیجان سفیدشــهر و 
مطالعات آن، دی ماه ۹۶ از یک سرداب تاریخی آغاز شد و تاکنون در دو مرحله 
انجام شده است.به گفته سید حسین چاکری، فصل سوم کاوش باستان 
شناسی شهر زیرزمینی طسمیجان پس از ارائه پیشنهاد طرح و تامین اعتبار 
آغاز می شود.در مراحل اولیه دو بنای محراب از دوره ساسانی با کاربری صرف 
مذهبی دارای معماری چلیپایی و مجموعه دستکند سفیدشهر همزمان کشف 
و کاوش شد.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آران و 
بیدگل معتقد است: محراب به دلیل مسدود شدن جلوی آن نیاز به مطالعات 
و بررسی های باستان شناسی برای سنجش امکان بهسازی و ساماندهی 

دارد.

گشایش شهر زیرزمینی، نیازمند طرح های آزادسازی
چاکری می گوید: در باالی محراب، خانه ای کوچک با ورثه شــخصی است 

که باید خریداری و آزادسازی شــود که پیگیر این امر و رفع مشکل تملک، 
تخصیص اعتبار و قیمت گذاری کارشناسی خانه های روی مجموعه دستکند 
هم هستیم.به گفته وی، شــهرداری سفیدشهر پارســال برای نماسازی و 
استحکام بخشی محراب و دستکند شهر زیرزمینی به کمک میراث فرهنگی 
آمد و اگر همچنان شورا و شــهرداری برای ادامه مرمت همکاری کنند این 
مجموعه باستانی برای بازدید گردشگران آماده می شود.رییس اداره میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آران و بیدگل می گوید: پیگیر واگذاری 
حق بهره برداری دستکند زیرزمینی سفیدشهر و محراب به شهرداری برای 
آماده سازی و بهره برداری در نوروز هستیم که البته این امر نیازمند اقدامات 

مجموعه مدیریت شهری است.

دستکند های زیرزمینی، الگوی معماری باستانی در فالت مرکزی
مجید منتظر ظهوری، سرپرســت فصل دوم کاوش باستان شناسی شهر 
زیرزمینی طسمیجان، گفت: مجموعه دستکند های زیرزمینی از شیوه های 
معماری در فــالت ایران به خصــوص در منطقه مرکزی به شــمار می رود.

مجموعه دستکند زیرزمینی در مرکز سفیدشهر و ۲۱ کیلومتری شمال غربی 
آران و بیدگل، زیر بافت مسکونی واقع شده و یکی از نمونه های بارز معماری 
دستکند شهری در استان اصفهان است.به گفته وی در کارگاه نخست کاوش، 
نزدیک به ۱۰۰ مترمربع فضای دســتکند در چهار ســطح با کد های ارتفاعی 
متفاوت از ۲ تا هشــت متر و عرض متغیر راهرو ها از ۸۰ سانتیمتر تا ۲ متر 

شناسایی شد.طول فضای چلیپایی شکل در محور اصلی کاوش شده ۱۵ متر 
و در محور دیگر ۹ متر و عرض هر صفه آن ۲۴۰ سانتیمتر و ارتفاع صفه ها ۲۴۰ 
سانتیمتر است.این فضای چلیپایی در بخش مرکزی دارای سقفی مدور و 
گنبدگون با خیز کم و در مرکز گنبد یا آسمانه آن نورگیری مدور قرار دارد و ارتفاع 
آن تا کف پنج متر است.عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می گوید: ساختار 
فضایی و کالبدی دســتکند به صورت راهروها، فضا های بزرگ و کوچک و 
متصل به همدیگر است و برخی از فضا ها طوری تعبیه شده که نشانه حرمت 
حریم افراد ساکن بوده اســت.در کارگاه اول کاوش مجموعه دستکند یک 
قطعه کاشی زرین فام و سفال هایی از قرون ششم و هفتم هجری از جمله 
سفال های فیروزه قلم مشکی و سفال های لعاب تک رنگ فیروزه ای با لبه 
چکشی، همچنین قطعاتی از سفال های نقاشی زیر لعاب است که روی برخی 
از آن ها بخش هایی از کتیبه های اسالمی دیده می شود.استادیار گروه باستان 
شناسی دانشگاه تهران می گوید: سفال های مربوط به قرون میانی اسالمی 
تا دوره صفوی و قاجار نیز از یافته های کارگاه دوم فضای چلیپایی است که 
نقوشی همچون صلیب، خورشید و سرو روی آن ها دیده می شود و تاییدی بر 
آیینی بودن فضای چلیپایی است.به گفته منتظر ظهوری، با توجه به شواهد 
معماری دستکند زیرزمینی از جمله فضای چلیپایی با هورنو )نورگیر( و چاه 
آب »دو عنصر مقدس« به نظر می رسد بنا مذهبی بوده و پیوندی با آیین های 
ایران باستان داشته است.وی  معتقد است: در مجموع بر اساس مطالعات 
باستان شناختی، جغرافیایی، یافته های سفالی و سایر اشیا و این مجموعه 
دســتکند زیرزمینی می توان گفت کاربردی پناهگاهی و مسکونی در قرون 
ششم و هفتم هجری ایجاد شده است.سرپرست فصل دوم کاوش باستان 
شناسی شهر زیرزمینی طسمیجان، می گوید: تعداد یافته های سفالی و تنوع 
گونه های آن و به ویژه ظروف نشانه زندگی مسمتر در این مجموعه دستکند 
است که تا قرون متاخر اسالمی با فراز و فرود مورد استفاده بوده است.وی 
اظهار می کند: ادامه کاوش ها در ۲ جبهه کارگاه بخش شــمالی و جنوبی به 
شناسایی بخش های دیگری از دستکند منجر شد، اما روند توسعه شهری 
سبب تخریب راه های ارتباطی در این بخش ها شده و ادامه کاوش را به تعویق 
انداخته است.سرپرست فصل دوم کاوش باستان شناسی شهر زیرزمینی 
طسمیجان می گوید: بخش دیگری از مســیر دسترسی با آوار و نخاله های 

شهری مسدود شده است.

بازگشایی شهر زیرزمینی، ظرفیتی برای جذب گردشگر
 مسئول کمیته های میراث فرهنگی، ورزش و کشــاورزی شورای اسالمی 
سفیدشــهر گفت: فصل اول کاوش با حدود ۳۰۰ میلیــون تومان هزینه و 
فصل دوم به خوبی پیش رفت.ســجاد حمامی،  افزود: شهرداری توانسته 
اســت ملک شــخصی مرتبط با مهرکده را خریداری کند و شورای اسالمی 
شهر نیز به دنبال ایجاد زیرساخت هاست.این عضو شورای شهر، بازگشایی 
شهر زیرزمینی طســمیجان را ظرفیتی برای جذب گردشگر، اشتغال زایی 
 و درآمدزایی می داند و می گوید: نشســت های هم اندیشــی و مشــاوره با

  حضور متخصصان بــرای تحقق زیر ســاخت های و برنامه هــای اجرایی 
برگزار شده است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه ویژه 
برنامه میز خدمت که  روز جمعه به مناسبت ایام ا...

دهه فجر با حضور مدیر منطقه هشت شهرداری در 
مسجد قبا ملک شهر برگزار شد و مالقات عمومی با 
شهروندان در راستای حل مشکالت و رفع دغدغه های 
آنها با هدف خدمت رسانی هرچه بیشتر و باکیفیت تر 
در حوزه های مختلف شــهری، اظهار کرد: به همت 
امام جمعه شمال شهر قرار بر این شد که در مسجد 
قبای ملک شــهر مصالی نمازجمعه حضور یافته و 
به مشــکالت مردم در مناطق شــمال شهر اصفهان 
اعم از منطقه هفت، هشت و ۱۲ شهرداری، رسیدگی 

کنیم و با پیگیری امور مربوطه گامی موثر در راستای 
خدمت به مردم برداریم.محمد نورصالحی افزود: در 
این دیدار مدیران شــهرداری ها هم حضور داشته و 
چنانچه مشکلی در منطقه مغفول مانده باشد، دستور 
رسیدگی و بررسی صادر و تا حصول نتیجه پیگیری 
می شود.وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که امروز 
عموم مردم و ائمه جمعه در این دیدار چهره به چهره 
مطرح کردند، مسائل فرهنگی، بودجه های کانون های 
فرهنگی و کمک به مساجد شــمال شهر و توسعه و 

ارتقای کمی و کیفی آنها بود.
نورصالحی ادامه داد: تکمیــل پروژه های عمرانی و 
رسیدگی به مســاجد و کانون های فرهنگی و مراکز 
مربوطه بــه آنها دیگر خواســته شــهروندان بود که 
خوشبختانه اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در 
این رابطه اهتمام الزم را دارند به طوری که در بودجه 

۱۴۰۱ به این مهم توجه ویژه داشته اند.وی خاطرنشان 
کرد: امیدواریم اعتبار خوبی از سوی شورای اسالمی 
شــهر برای مباحث فرهنگی و کمک به مساجد در 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تصویب و به محدوده شمال 
شهر در این زمینه ویژه نگاه شود. برگزاری میز خدمت 
توسط مسئوالن از سفارش های مقام معظم رهبری 
است در این راستا چند سالی است که برخی از مدیران 
دغدغه مند در حوزه خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر 
به مردم، اقدام به حضور در میان مردم در قالب میز 
خدمت در مکان های عمومــی همچون مصالهای 
نمازجمعه کرده اند تا بتوانند ارتباطات خود را با مردم 
پیوند دهند، ضمن اینکه از این طریق نیازهای مردم 
هم بهتر پیگیری خواهد شد، همچنین این موضوع 
در توزیع عادالنه خدمات از ســوی مدیریت شهری 

تاثیر بسزایی دارد.

رییس شورای شهر اصفهان خبر داد:

رسیدگی به مساجد و کانون های فرهنگی محالت در بودجه 1401

اجرای پهنه های زیباسازی و نورپردازی در اصفهان
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: از پروژه های انجام شده توسط سازمان زیباسازی 
می توان به نورپردازی درختان خیابان ها، نمادها، آب نماها، طراحی و نورپردازی ساختمان های دولتی و 
اجرای المان های نوری که به صورت المان های موقت در سطح شهر نصب می شود، اشاره کرد.در سال های 
اخیر ستاد آذین بندی متشکل از حوزه های مختلف شــهرداری اصفهان اعم از روابط عمومی، معاونت 
فرهنگی و معاونت خدمات شهری تشکیل شد تا برای طراحی و اجرای آذین بندی موقت و مناسبتی 
ملی و مذهبی برنامه ریزی کند.حمید قنادنیا  اضافه کرد: سیاست های کلی این سازمان برای سال آینده، 
اجرای پهنه های زیباسازی و نورپردازی و استفاده از تکنولوژی های نوین با همکاری شرکت های دانش 
بنیان است.به گفته قنادنیا؛ از پروژه هایی که در نوروز سال ۱۴۰۱ به بهره برداری می رسد، پهنه ها و محور های 
نورپردازی است که امیدواریم سال آینده به مناسبت هفته اصفهان، جشنواره نور در این شهر برگزار شود.

 

همه نمایندگان اصفهان در جشنواره تئاتر فجر
رییس انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان گفت: شــش اثر از اصفهان به چهلمین جشنواره 
تئاتر فجر راه یافته است.محمد ترابی اظهار کرد: در مقایســه با سال گذشته، امسال آثار کمتری از 
اصفهان به جشنوارۀ تئاتر فجر راه پیدا کرده اســت.وی ادامه داد: دو اثر، کاندیدای ورود به بخش 
رقابتی چهلمین جشنواره تئاتر فجر بود، که متاسفانه هیچ کدام از این آثار به بخش رقابتی راه پیدا 
نکرد و تئاتر »دکتر هاشمیان« به کارگردانی و نویسندگی محمد جواد صرامی، تنها اثر اصفهان است 
که به بخش غیر رقابتی »تئاتر صحنه ای« راه یافته اســت.رییس انجمن هنرهای نمایشی استان 
اصفهان تصریح کرد: آثار اصفهانی راه یافته به بخش »تئاتر خیابانی« نیز شامل »۲۵ متر آرزو« به 
کارگردانی و نویسندگی سید پویا امامی، »تله من« به نویسندگی و کارگردانی هیام احمدی و »روده 
درازی های یک مرده بی صاحب« به نویسندگی و کارگردانی هادی کیانی، می شود.ترابی یادآور شد: 
در بخش »رادیو تئاتر«، دو اثر »زخمه رباب« به نویسندگی سید محسن موسوی و کارگردانی محمد 
علی یاری و »معمای شام« به نویســندگی مصطفی جعفری و کارگردانی محمد رادمهر از اصفهان 
در جشنواره حضور دارند.وی خاطر نشان کرد: با توجه به تغییرات شرایط کرونایی و ابالغ بخشنامه 
تعطیلی، احتمال اجرای عمومی در جشنواره کم است، اما پیگیر خواهیم بود تا با رعایت پروتکل ها 
اجراهای کم جمعیت انجام شــود.رییس انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان افزود: اگر قرار 
بر تعطیلی تئاتر اصفهان در ایام جشنواره باشد، باید شرایط و محدودیت ها برابر برای همه استان ها 
برقرار باشد تا با رعایت پروتکل ها و تعداد کم تماشاچیان، هنرمندان اصفهان هم کمتر متضرر شوند.

 

دوبلین؛ میزبان نمایشگاه اصفهان در عصر صفوی
 موزه چستر بیتی دوبلین از روز جمعه  با استفاده از مجموعه های مشهور بین المللی خود و همچنین 
با بهره از گنجینه ارزشــمند موزه ملی ایرلند اقدام به برگزاری نمایشگاه اصفهان در عصر صفویه کرد. 
این نمایشگاه ۶۵ اثر از مجموعه های فارسی، ترکی، عربی و ارمنی چستر بیتی و همچنین کتاب های 
چاپ اولیه و نقشه هایی از اروپا، نقاشی ها و طراحی هایی از مشهورترین هنرمندان دوره صفوی: رضا 

عباسی، محمد زمان، معین مصور و بسیاری دیگر از دانشمندان دوره صفویه را به نمایش می گذارد.
نمایشگاه یادشده در روز پنجشنبه ۱۴ بهمن ساعت ۱۸ به وقت محلی با سخنرانی پروفسور سوسن 
بابایی، استاد موسسه هنر کورتال لندن، تحت عنوان چهره ها و نماها: قدم زدن در شهر اصفهان افتتاح 
شد.مسعود اسالمی، سفیر جمهوری اسالمی  ایران در دوبلین به دعوت رییس موزه چستر بیتی یک 
روز قبل از افتتاحیه رسمی از نمایشگاه مذکور بازدید به عمل آورد و از نزدیک با مسئوالن نمایشگاه در 
خصوص ظرفیت های فرهنگی برای گسترش روابط دوجانبه ایران و ایرلند تبادل نظر کرد. پیش از 
این همکاری میان موزه چستر بیتی وکاخ موزه گلستان شکل گرفته بود و به صورت مشترک برنامه 

های فرهنگی اجرا کردند.این نمایشگاه به مدت ۶ ماه دایر خواهد بود.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

عدالت محوری؛ اولویت 
بودجه سال آینده شهرداری

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از منطقه 
دو شهرداری اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن 
ایام ا... دهه فجر، اظهار کرد: برگزاری جشن های 
متعدد به مناســبت ایام ا... دهــه فجر در دل 
محالت شهر اصفهان از تاکیدات متولیان امر در 
مدیریت شهری بوده و شهرداری منطقه دو نیز 
بر این مهم اهتمام ورزیده است.حجت االسالم 
منوچهر مهروی پور افزود: شورای اسالمی شهر 
اصفهان در دوره ششم، از همان ابتدای آغاز به کار 
خود بر موضوع عدالت محوری در بین محالت 
و مناطق تاکید داشت و همواره اعضای شورای 
اسالمی شهر بر عدم تفاوت و تمایز میان مناطق 
شــهرداری توجه داشــتند.رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان تصریــح کرد: بررســی بودجه 
۱۳ هزار میلیاردی شــهرداری اصفهان در حال 
انجام است که در همین راستا اصالحاتی انجام 
شــده و بر عدالت محوری میان محالت تاکید 
شده است.وی با تاکید بر اینکه باید به مناطق 
کم برخــوردار و کمبودهای آن ها توجه شــود، 
ادامه داد: همه شهروندان در یک شهر اسالمی 
با یکدیگر یکسان هستند که امیدوارم این کار 
به خوبی انجام شود.حجت االسالم مهروی پور 
گفت: همچنین پیشــنهادهایی برای بودجه 
محله محوری ارائه شده اســت تا کمبودهای 
مناطق و محالت جبران شــود؛ ما نیز به سهم 
خود سعی داشتیم اقدامات الزم را انجام دهیم 
تا مردم از خدمت رسانی بیشتر راضی شوند.وی 
با تاکید بر اینکه در محالت منطقه دو شهرداری 
باید یک پایگاه ورزشی مناســب و استاندارد 
برای جوانان ایجاد شود، اظهار کرد: هر چه تعداد 
محیط های ورزشی و افراد ورزشکار در محالت 
بیشــتر شود، شــاهد آســیب های اجتماعی 
کمتری در مناطق و محالت خواهیم بود.عضو 
شــورای شــهر با بیان اینکه احداث ورزشگاه 
در مجاورت مســجد اقدامی پسندیده است، 
افزود: برای کاهش آسیب های اجتماعی باید 
تالش کرد زیرا نگاه ما به سمت فرهنگسراهای 

مسجدمحور است.

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به نگاه ویژه شهرداری به ورودی های کالن شهر اصفهان و با هدف ایجاد مسیری ایمن و 
استاندارد به منظور حذف تداخل ترافیک خودروهای سبک و سنگین استفاده کننده از رینگ چهارم حفاظتی و محورشهری و کاهش حداکثری تلفات مالی و 
جانی ناشی از حادثه های رانندگی، پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان در دستور کار قرار گرفته است.مجید طرفه تابان افزود: با تالش و همت بی وقفه 
نیروهای عمرانی و شــکیبایی شــهروندان و ترددکنندگان از این محور، تاکنون بیش از یک چهارم از عملیات های اجرایی مطابق با آیین نامه و استانداردها 
راهسازی و ترافیکی اجرا شده است.مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان از پیشرفت ۲۶ درصدی پروژه اتصال بزرگراه معلم به فرزانگان خبر 
داد و خاطرنشان کرد: با توجه به محل قرارگیری این پروژه در ورودی شمالی شهر اصفهان و دسترسی به رینگ چهارم از طریق بلوار فرزانگان و خیابان های 
تابان و آسمان و تاثیر قابل توجه در جریان ترافیکی نقطه ای و شــهری، همچنین اثرگذاری هدفمند در کاهش سوانح، بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه جهت 

اجرای این پروژه در نظر گرفته شده که از طریق مناطق ۷ و ۱۲ شهرداری اصفهان تامین می شود.

پیشرفت 26 درصدی پروژه اتصال بزرگراه معلم به فرزانگان

آدینه اصفهان پای 
حسرت زاینده رود

مردم اصفهان که روز پنجشنبه استقبال 
کمی از جاری شــدن زاینده رود کرده 
بودند ، روز جمعه پای رودخانه رفتند تا 
آدینه خود را در کنار زنده رود بگذرانند. 
اما  دیگر خبری از نشــاط همیشگی 
نیست. حســرتی جدید در چشمان 
شــهروندان این دیار نمایان اســت. 
حسرت بسته شدن دوباره رودخانه ای 

که روزی زنده رود بود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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در شــهر بروجرد و پیرامون این منطقه  جالب و دیدنی، آثار 
باستانی متعددی از جمله تپه های باستانی مشاهده می شود 
که برخی از تاریخ نگاران و باستان شناسان قدمت آن ها را از 

دوران قبل تاریخ تا عصر امروز، تخمین زده اند. 
گلدشت بروجرد

یکی از معروف ترین تفرجگاه های شهرستان بروجرد، منطقه  
»گلدشت« اســت که با درختانی بسیار و سرسبز، به یکی از 
زیباترین مناطق گردشگری این شهرستان تبدیل شده است. 
گردشگران و مسافران متعددی برای گذراندن اوقاتی آرام و 
لحظاتی شــاد به این بخش از بروجرد آمده و از مناظر زیبا و 
دلنشین درختان سیب، آلبالو و گیالس که در راه دسترسی به 
این دره و جلگه خارق العاده دامنه  کوه های زاگرس قرار دارد، 
لذت می برند. در کنار زیبایی های طبیعی که در منطقه  گلدشت 
قرار دارد، وجود امکانــات تفریحی از دالیل حضور قابل توجه 

گردشگران و ساکنان بروجرد در روزهای تعطیل است.
 روستای کرکی خان

در پنج کیلومتری جاده  بروجرد به مالیر، روستایی بسیار زیبا 
با آب  و هوایی مطبوع، برخوردار از منطقه ای ییالقی و خوش 
منظره قرار دارد که به »روستای کرکی خان« یا »کرکیخان« 
شهرت دارد. این ناحیه از شهرستان بروجرد به دلیل قرارگیری 

در محور اصلی بروجرد به سمت غرب و شمال غربی کشور، 
نسبت به سایر روستاهای بروجرد از اهمیت و برتری نسبت 
بیشتری برخوردار بوده و یکی از مناطق توریستی و تفریحی 
در فصل بهار و ایام نوروز محسوب می شود. درختان سیب، 
زردآلو، گردو و محصوالتــی مانند گندم، جــو، نخود، خیار، 
گوجه و لوبیا از تولیدات این منطقه از بروجرد است. حضور 
سنگ نبشته هایی که همانند موزه ای طبیعی و در دل رشته کوه 
زاگرس است، از آثار تاریخی و طبیعی این روستای زیباست.

 خانه مصری بروجرد
یکی دیگر از عمــارت هــای باقی مانــده از دوران حکومت 
قاجاریان و جاهای دیدنی اســتان لرســتان در شهرستان 
بروجرد، خانــه ای قدیمی و برخــوردار از تزیینــات زیبای 
کاشــی کاری  و آجرکاری اســت که به نام »خانه  مصری« 
شناخته می شــود.خانه  مصری بروجرد، نمونه ای ارزشمند 
از معماری انجام شــده در عمارات حکومت قاجاریان است 
که با استفاده از آجر و سفال، تزیین شده است.این بنا در دو 
طبقه احداث و به عنوان یکی از الگوهای ارزشمند معماری در 
دوران حکومت قاجاریان به شمار می رود. بازدید از این عمارت 
تاریخی که نمای بیرونی آن به وســیله  آجر و ســفال تزیین 
شده و می توان اصول معماری خانه های ایرانی را در احداث 

و ساخت آن، مشاهده کرد، جالب و خاطره انگیز خواهد بود.
 ارگ بروجرد

یکی دیگر از آثار تاریخی در شهرستان بروجرد، یک تاسیسات 
و سیستم آب رسانی بسیار قدیمی و سفالی است که اخیرا و 
طی گودبرداری ســاختمانی در این شهرستان و به طور کامال 
اتفاقی کشف شده است. به نظر می رســد که تاسیسات در 
واقع پاالیشگاه و تصفیه خانه  آب است که با توجه به اظهارات 
نخستین کارشناسان، قسمتی از سیســتم آبی ارگ قدیم 
شهر را تشــکیل می دهد.از دیگر مناطق زیبای گردشگری و 
جاذبه های ارزشمند طبیعی در شهرستان بروجرد، تنگه  زیبای 
گپرگه، بازار بزرگ بروجرد، پارک فدک، تپه  چغا )بام بروجرد(، 
رودخانه  زیبای سزار، خانه  حاج افتخاراالسالم، پارک شهید 
بهشــتی بروجرد، روســتای دره صیدی، پل چاالن چوالن، 
مســجد قلعه  بروجرد، امامزاده جعفر )ع(، آرامگاه برکیارق 
)بقعه  زواریون(، مســجد امام خمینی )مسجد سلطانی(، 
پارک یادبود، تاالب بیشــه داالن، چشــمه ســراب کرتول، 
روســتای گل زرد، پارک جنگلی شهید بهشــتی، آبشارهای 
ونایی، روســتای شــیخ میری سادات، روســتای گوشه و 
آتشکده بروجرد است که پیشنهاد می کنیم هنگام حضور در 

این شهرستان زیبا از آن ها بازدید کنید.

آشپزی

مرغ و پنیر با اسپاگتی
مواد الزم: 4 تکه سینه مرغ، یک عدد تخم مرغ بزرگ، 

نصف لیوان شیر، یک فنجان آرد نان، 2 تا 3 قاشق غذاخوری 
روغن زیتون، 8 برش پنیر موزارالی ورقه ای، یک شیشه سس پاستای 

آماده، نصف فنجان پنیر پارمسان رنده شده، 300 گرم پاستا
طرز تهیه :  داخل ظرف فر را به آرامی  چرب کنید و فر را روی 176 درجه سانتیگراد داغ کنید. 

سینه های مرغ را داخل یک کیسه پالستیکی بگذارید و آنها را بکوبید تا کمی  نازک تر شوند. در یک 
کاسه کوچک شیر و تخم مرغ را هم بزنید. آرد نان را در یک کاسه کمی  پهن بریزید. تکه های مرغ 

صاف شده را در مخلوط شیر و تخم مرغ بخوابانید و بعد در آرد نان بغلتانید.در یک تابه بزرگ مقداری 
روغن زیتون بریزید و روی حرارت متوسط بگذارید. مراقب باشید که آن را نسوزانید، چون روغن 
زیتون خیلی زود می سوزد. هر دو طرف مرغ ها را در روغن سرخ کنید تا طالیی شود. 3 تا 4 دقیقه 
برای هر طرف کافی است. یک سوم سس پاستا را در ظرف فر که آماده شده، بریزید. مرغ ها را 

روی آن بگذارید و 7 ورق مازارال را روی مرغ ها بچینید.باقی مانده سس پاستا را روی مرغ 
و پنیر بریزید. پنیر پارمسان رنده شده را روی آنها بپاشید و تکه باقی مانده مازارال 

را هم روی آن بگذارید. برای 25 تا 30 دقیقه بگذارید در فر باشد. در حالی 
که مرغ ها می پزند اسپاگتی ها را در آب جوشی که به آن نمک 

زده اید، بریزید و صبر کنید تا بپزد. مرغ را با اسپاگتی 
و ساالد سرو کنید و لذت ببرید.

در سفر به بروجرد از کجا دیدن کنیم؟)2(

 »شب طالیی« یک فیلم خانوادگی
 از یوسف حاتمی کیا

 حضور »زنگ تفریح« در جشنواره 
»جکسون ویل« آمریکا 

فیلم »شب  طالیی« که پیش از این شمش طال نام داشت و با تغییر نام 
همراه بوده، ماجرای خانواده ای است که برای تولد مادربزرگ شان دور 
هم جمع می شوند؛ اما گم شدن شمش طالی یکی از اعضای خانواده 
همه چیز را پیچیده می کند.»شب طالیی« اولین تجربه کارگردانی یوسف 
حاتمی کیاست.حسن معجونی، یکتا ناصر، مریم سعادت، بهناز جعفری، 
مسعود کرامتی، سوگل خلیق، سینا رازانی در این فیلم حضور دارند.

جشنواره »جکسون ویل« آمریکا فهرست آثار حاضر در بخش های مختلف 
پانزدهمین دوره این رویداد را رسما اعالم کرده و فیلم کوتاه »زنگ 
تفریح« ساخته نوید نیکخواه آزاد در بخش تمرکز بر ایران  این جشنواره 
به نمایش درمی آید. جشنواره »جکسون ویل« آمریکا از 15 بهمن آغاز به کار  
کرد و تا امروز ادامه خواهد یافت.»زنگ تفریح« در هفتاد و پنج جشنواره 
بین المللی به رقابت پرداخته و یازده جایزه جهانی کسب کرده است.

آزمایشــگاه خواص مکانیکی مدیریت آزمایشــگاه مرکزی شرکت ذوب آهن 
اصفهان در آزمون مهارت به رتبه نخست دســت یافت.  محمود پوری شعبان،  
مدیر آزمایشــگاه مرکزی شــرکت با اعالم این خبر، گفت: آزمایشگاه خواص 
مکانیکی، آزمون های محصوالت تولیدی کارگاه های نورد را با سرعت و دقت باال 
بر عهده دارد. با توجه به تنوع و توسعه محصوالت تولیدی، تخصیص بخش قابل 
توجهی از حجم تولیدات شرکت به صادرات، الزامات استاندارد های بین المللی 
و گواهینامه های مربوطه و نیز تولید محصوالت جدید از قبیل تیرآهن های بال 
پهن، آرک، ریل و... نتایج این آزمایشــگاه بر کیفیت محصوالت و اعتبار و برند 
شرکت در عرصه ملی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است.وی افزود: 
برنامه ریزی و توسعه برای لزوم به کارگیری حساسیت و دقت حداکثری در امور 
آزمایشگاهی به ویژه در زمینه کنترل محصوالت تولیدی، این مدیریت، حضور 
مستمر و منظم در برنامه های آزمون مهارت و کسب موفقیت در این آزمون ها را 
به عنوان یکی از اهداف سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 
ISO/IEC ۱۷۰۲۵ لحاظ کرده است.مدیر آزمایشگاه مرکزی شرکت ادامه 
داد: در همین راستا آزمایشگاه خواص مکانیکی توانسته است سالیان متوالی 
با کســب نتایج رضایت بخش همواره در جهت ارتقای کیفیــت نتایج آزمون و 
حصول اطمینان و اعتماد بیشتر مشــتریان گام بردارد که آخرین آن به شرکت 
در آزمون مهارت برگزار شده توسط مرکز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه به عنوان 
مجری دارای صالحیت برگزاری آزمون مهارت باز می گردد. بنا بر گزارش منتشر 
شده توسط این مرکز، شایستگی آزمایشگاه ها بر اساس شاخص های آماری 
عملکرد )z-score( و دقت )K-consistency( ارزیابی شــده است که در 
این میان آزمایشــگاه خواص مکانیکی مدیریت آزمایشگاه مرکزی ذوب آهن 
اصفهان موفق شد در بین بیست و سه آزمایشگاه معتبر در سطح ملی، رتبه عالی 
)The Best( در آزمون کشــش مواد فلزی را تکرار کند.حسین حاجی نظری،  
سرپرست آزمایشــگاه خواص مکانیکی نیز گفت: آزمون مهارت یکی از روش 
های معتبر ارزیابی کیفیت و اطمینان از صحت نتایج آزمون به شمار می رود. این 

آزمون برای کلیه آزمایشگاه های دارای تجهیزات و توانایی انجام آزمون از جمله 
آزمایشگاه های دارای گواهینامه تایید صالحیت، آزمایشگاه های همکار سازمان 
ملی استاندارد، آزمایشگاه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و کارخانجات 
صنعتی که نیاز مبرم به شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود 
در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مشابه دارند، طراحی شده و اجرا می  شود.وی 
افزود: موفقیت در این ارزیابی نشان می دهد که آزمون های آزمایشگاه در سطح 
استاندارد انجام شده و در شرایطی که به صورت منظم در این برنامه ها مشارکت 
صورت گیرد می تواند به عنوان تاییدی بر صحت نتایج، کارایی برنامه های کنترل 
کیفیت، انتخاب مناسب روش های بهینه و استاندارد و نگهداری وحفظ کیفیت 
آزمون ها به شمار رود.سرپرست آزمایشگاه خواص مکانیکی ضمن تشکر از کلیه 
زحمات کارکنان آزمایشگاه مرکزی از همکاری ها و مساعدت های مدیریت های 
آموزش و توسعه منابع انسانی، کیفیت فراگیر، تحقیق و توسعه، روابط عمومی و 

همچنین مرکز اسناد و مدارک فنی تشکر وقدردانی کرد.

اولین جلسه شورای حقوقی راه و شهرسازی در اســتان اصفهان با حضور مهدی 
نورایی، سرپرســت اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی، مدیران دستگاه های 
اجرایی شورای راه و شهرسازی استان، محسن امینی سرپرست معاونت توسعه 
مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و مدیران عامل 
شهرهای جدید استان برگزار شد.  در این جلســه هر یک از ادارات کل، جدولی از 
آخرین اقدامات قضایی له و علیه به همراه ارزش ریالی آن و مسائل و مشکالت 
موجود به همراه پیشنهادات الزم جهت رفع موانع را ارائه دادند.  سرپرست اداره کل 
حقوقی وزارت راه و شهرسازی پس از استماع مطالب مطرح شده از سوی اعضای 
شورا اظهار کرد: اساسا برگزاری چنین جلســاتی و شنیدن دغدغه ها، چالش ها و 
مشکالت مرتبط که یکی از آن کمبود نیروی کارآمد حقوقی است به جهت برنامه 

ریزی و اتخاذ تدابیر و رویکردی مناسب بسیار حائز اهمیت است.  وی با بیان اینکه 
در حال برنامه ریزی برای راهبری واحدهای حقوقی وزارت راه و شهرسازی هستیم، 
اذعان داشت: رفع بخشی از مشکالت گاهی نیازمند اصالح قوانین است همچنین 
برخی از مصوبات نیز چالش های حقوقی را به همراه داشته است. نورایی افزود: 
یکی از این موارد قانون تملک اراضی است که اصالحاتی در این باره پیشنهاد داده 
شده و در حال پیگیری برای نهایی شدن آن هستیم.  وی ضمن پیشنهاد تشکیل 
شورای هماهنگی در اســتان بیان داشت: با تشکیل این شــورا متشکل از ادارات 
وابسته به وزارت راه و شهرسازی و با دعوت از مسئولین مربوطه اعم از قوه قضاییه، 
ثبت و دادگستری بسیاری از مشکالت با هم افزایی قابل حل است چرا که منافع 

شخصی در این حوزه ها دنبال نمی شود.

کمبود برق در تابســتان و گاز در زمســتان به یکی از معضالت جدی صنایع 
کشور تبدیل شده است؛ به خصوص اینکه دسترسی به منابع ارزان و پایدار 
انرژی، همواره به عنوان یکی از مزیت هــای قابل توجه در تولید محصوالت 
معدنی ایــران در دنیا مطرح بوده و حال به دلیل عدم ســرمایه گذاری های 
به موقع و مناسب طی ســنوات گذشــته، این مزیت رقابتی در حال رنگ 
باختن اســت و حتی حفظ تولید را هم در هاله ای از ابهام قرار داده اســت؛ 
هر چند شرکت  بزرگی همچون فوالد مبارکه توانســته با برنامه ریزی الزم و 
مجموعه تدابیری که به کار بسته اســت، زمینه را برای حفظ و ارتقای سطح 
تولید فراهم آورد؛ اما به طور قطع، تداوم این چالــش می تواند این روند را 

دچار مشکل کند.
نکته حائز اهمیت آن است که 70 درصد نیاز کشور بر پایه گاز طبیعی تامین 
می شــود و جایگاه دهم فوالد جهان بر همین مزیت نســبی گاز طبیعی بنا 
نهاده شــده؛ ضمن اینکه ایران، نخســتین کشــور تولیدکننده فوالد بر پایه 
آهن اسفنجی در جهان است، بنابراین مزیت تولید فوالد در ایران، بر اساس 
گاز طبیعی اســت و  تغییر چه در حوزه تامین چه در حوزه قیمت این حامل 
انرژی، می توانــد این مزیت را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی اســت که 
برخی در این رابطه شک و شــبهه هایی مطرح می کنند  به نحوی که اکنون 
ابهام اصلی این اســت که اگر قیمت گاز طبیعی در کشــور به قیمت جهانی 
برســد، تولید فوالد توجیه اقتصادی دارد یا خیر؛ در حالی که این پرسش از 
اساس اشتباه است؛ چراکه باید همه جوانب تولید فوالد و صنعت در کشور 
را در نظرگرفت و به این نکته دقت کرد که اقتصاد و اشــتغال در کشور ما به 

تولید فوالد وابسته است.
 نکته اصلی این اســت که میزان مصرف گاز در کشــور ما پــس از آمریکا، 
 روســیه و چین اســت ولی این نکته مهمی اســت که نوع مصرف در ایران 
 در جهت مصرف گرایــی بوده؛ به نحوی کــه 70درصد مصــرف گاز در ایران 
در بخــش خانگی اســت و ترکیب مصــرف گاز در کشــور ما در راســتای 
 توسعه صنعت نبوده اســت. در حالی که توســعه تولید گاز در کشور همگام

 با توسعه بخش صنعت نیســت؛ چراکه مســئله اصلی گاز ایران در بخش 
مصرف است و آمار توسعه های ســاالنه در سنوات گذشــته، نشان دهنده 
افزایش مصرف گاز در بخــش خانگی، نیروگاهی و صنایع عمده اســت و 
همین رشد در سال های آتی تداوم خواهد داشــت؛ این در حالی است که 
توسعه و تولید گاز تناسبی با برنامه های چشم انداز فوالد کشور در افق 1404 

نخواهد داشت.
اکنون برآوردها حکایت از آن دارد که مصرف ساالنه صنایع فوالدی 11 میلیارد 
مترمکعب اســت که معادل 5/ 2درصد مصرف گاز کشور است، به نحوی که 
طی 4 یا 5 سال آینده مصرف گاز صنایع فوالدی به دو برابر افزایش خواهد 
یافت و براســاس ظرفیت های تولید فوالد به 22 میلیارد مترمکعب خواهد 

رسید که با تولید توسعه گاز تناسب ندارد. 
در نهایت، با توجه به وضعیت موجود، باید در توسعه صنعت فوالد بازنگری 
جدی صورت گیرد.  در این میان شــرکت هایی همچون فــوالد مبارکه البته 
برای عبور از بحران محدودیت گاز در کوتاه مدت چاره اندیشی کرده تا بتواند 
تا زمان فراهم سازی زیرساخت های الزم از سوی دولت در سطح ملی زمینه 
را برای رفع بحران محدودیــت گاز در کوتاه مدت فراهم کند؛ اما در ســطح 

 کالن تر، تشــکیل بازار بهینه سازی انرژی، یک پیشــنهاد عملیاتی است که
  در ایــن رابطــه فــوالد مبارکــه نیــز آمادگــی خــود را اعــالم کــرده تا 
معادل میزان صرفه جویی مصارف بخش خانگــی را از مصرف کننده نهایی 

خریداری کند.
 ایــن در حالی اســت کــه ایــن اقدامــات هــم اکنون نیــز آغاز شــده 
و بــرای کاهــش مصــرف انــرژی بــه ویــژه گاز اقداماتــی در شــرکت 
فــوالد مبارکه انجــام می شــود کــه به عنــوان نمونــه آن، به شــارژ گرم 
 اســلب می توان اشــاره کــرد، اگرچــه ایــن اقدام بــه کاهــش راندمان 

منجر می شود. 
از سوی دیگر، ذخیره سازی به روش LNG و اســتفاده از آن در پیک های 
مصرف و ذخیره سازی گاز طبیعی در گنبدهای نمکی نیز طراحی شده که بر 
این اساس، در کوتاه مدت با تشــکیل کارگروه های تخصصی از کارشناسان 
مربوطه می توان فرصت بهینه سازی در مصرف انرژی را توسعه بخشید.در 
عین حال، تشــکیل اتاق فکر و کارگروه های تخصصی در حوزه گاز می تواند 
به تغییــر بینش و فرهنــگ در مصرف بهینــه گاز در مصــرف خانگی یاری 
 برســاند؛ اما به هر حال باید به موازات آن، مصــرف بهینه در بخش خانگی 
در جامعه فرهنگ ســازی شــود،  چراکه اگر بخش صنعــت در زمان اوج 
 مصرف دچار محدودیت شــود، در درازمــدت می تواند بــه امنیت جامعه 

خدشه وارد  کند.
پیشنهاد دیگری که در این زمینه قابل طرح است، این است که تولید وسایل 
گازسوز با راندمان باالی ۹0درصد است؛ به این معنا که بخاری های قدیمی را 
با بخاری های جدید جایگزین کرد که تا سال آینده این شرایط شدنی است 
و تمام تالش فوالد مبارکه این است که در مدت کوتاه بهینه سازی مصرف گاز 
را در جامعه رواج دهد؛ اما در شرایط کلی، شرکت فوالد مبارکه آمادگی اجرای 
هرگونه راهکار کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و هرگونه ســرمایه گذاری 
 بــرای عبــور از بحــران محدودیــت انــرژی گاز را همچــون انــرژی برق

 اعالم می کند. ضمن اینکه همه مشکالت در کشور راهکار داخلی دارد؛ حتی 
راهکارهای داخلی در کوتاه مدت هم بــرای چالش ها وجود دارد، فقط این 
راهکارها باید شناسایی شود و برای اجرایی شدن آن متولی در کشور وجود 

داشته باشد.
در عین حــال، وزارت نفت برای شــرکت هایی کــه قصد دارنــد در زمینه 
بهینه سازی مصرف انرژی ســرمایه گذاری کنند، باید فرش قرمز پهن کند؛ 
الزم است برای چالش های بزرگ فوالد با سرعت و دقت چاره ای اندیشیده 
شــود، در غیر این صورت به دلیل عدم توازن در زنجیره تولید، شرکت های 

قوی جهان ما را حذف خواهند کرد.
بر این اســاس، طی ســنوات و دهه های گذشته توســعه های خوبی را در 
صنعت کشور به ویژه زنجیره فوالد شاهد بودیم، اما متناسب با آن در توسعه 
زیرســاخت اقدامی صورت نگرفته و اکنون با کمبود در حوزه انرژی و مواد 
اولیه مواجه شــده ایم. رشد و ســرمایه گذاری متناســب با میزان تولید در 

حوزه های زیرساختی امری ضروری است.

محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان

رتبه نخست آزمایشگاه خواص مکانیکی شرکت ذوب آهن در آزمون مهارت

سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد:

برنامه ریزی برای راهبری واحدهای حقوقی وزارت راه و شهرسازی 

بحران گاز در صنایع فوالدی چقدر جدی است؟

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

