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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تصمیمات برای عیدی امسال کارکنان؛ ۱.۵ میلیون به باال

سنـاریوهـای سردرگـم!
»شناسنامه« به زودی در 
اصفهان رونمایی می شود

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری:

مجوز سازمان های مردم 
نهاد در اصفهان، نیاز مند 

بازنگری است

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
شهرستان شهرکرد: 

بازار لوازم خانگی از تنوع 
کاالیی خالی است

5

 گره های اقتصادی در کار 
نساجی کاران اصفهان 

3

3

3

3

7
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در حال حاضر دو سناریو برای پرداخت عیدی سال 1400 کارکنان مطرح است که یکی عدد ثابت و یکسان در حد دو میلیون تومان برای همه و دیگری عددی متغیر 
از 1.۵ میلیون تومان به باالتر. این در حالی است که طی سال های قبل عیدی کارکنان همواره مبلغی ثابت بود.

4

میزبانی سپاهان از نفت مسجد سلیمان 
در هفته هفدهم؛

 در انتظار تکرار نتیجه
دور  رفت

7

 رییس اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نساجی اصفهان مطرح کرد: 

6

آگهی مزایده

شهرداری کوهپایه در نظر دارد نســبت به فروش مقدار تقریبی 20 تن ضایعات فلزی و غیر فلزی خود شامل آهن 
آالت و ضایعات غیر فلزی پالستیکی، پلی اتیلن، فایبرگالس و ... از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند 

جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/20 لغایت 1400/12/04 به شهرداری کوهپایه مراجعه نمایند.  

غالمحسین رضایی- شهردار کوهپایه

توصیه رییس قوه قضاییه به 
قضات اصفهانی:

مجازات جایگزین 
حبس، مورد توجه 

مسئوالن قضایی باشد

7

باغ گل ها؛ میزبان گونه 
کمیاب »سکویا«

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: مجموعه گردشــگری باغ گل ها 
در قلب شــهر اصفهان در درون خود درختان زینتی، 
درختان موجود در کشــور و گونه های نــادر را جای 

داده است.

معاون وزیر صمت:

حدود چهار هزار طرح نیمه کاره در  استان 
اصفهان وجود دارد

بهره برداری از هشت طرح تعاونی روستایی 
در استان اصفهان 

والدتحضرتاماممحمدتقی)ع(»جواداالئمه«راتبریکمیگوییم
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
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دختر ها و پسر های زیادی به جلسه خواستگاری به عنوان 
موقعیتی برای آشنایی بیشتر نگاه می کنند و در جست و جو 
برای نحوه رســیدن به شــناخت دقیق تر، توجــه افراد به 
سوال هایی که باید مطرح شــود، جلب شده است. روز به 
روز افراد دم بخت بیشــتری به دنبال سوال های مناسب 
و ســوال هایی که حداکثر شــناخت را برای فرد به دنبال 
داشته باشــد، می گردند. اما نکته ای که این جا وجود دارد 
این اســت که نه تنها فرد پرسشگر با ســواالتش به دنبال 
کسب اطالعات است بلکه فردی که مورد پرسش هم قرار 
می گیرد، می تواند با توجه به نوع پرسش های طرف مقابل 
به شناخت از او دســت پیدا کند. در ادامه نکاتی در همین 

باره مطرح خواهد شد.
 چند مثال کاربردی برای شــناخت خواســتگار براساس 

سوال هایش
به طور مثال، زمانی که خانواده طرف مقابل با منزل شــما 
تماس می گیرد و قبل از هر چیزی شــروع به پرســیدن 
مشخصات ظاهری از قبیل قد، وزن و رنگ پوست می کند و 
مدام بر مشخصات ظاهری مد نظرش تاکید می کند، شما 
می توانید به راحتی به این درک برســید کــه با خانواده ای 
طرف هستید که ظاهر برای شــان مهم است و در صورت 

وصلت بایــد تالش زیادی برای آراســتگی ظاهری صرف 
کنید. یا اگر طــرف مقابل در جلســه خواســتگاری ادعا 
داشــت که تحصیالت شما برایش مهم اســت، اما وقتی 
شــما از دســتاورد های تحصیلی تــان صحبــت می کنید 
تمایل به شــنیدن نداشــت یا حاضر نبود بــرای تحصیل 
شــما محدودیت های موقتی را پذیرا باشــد، احتماال این 
فرد در بیان مالک های ازدواجش صادق نیســت.بدیهی 
است که کند و کاو در بعضی مســائل مانند جزییات شغل 
)ســاعات کاری، مرخصی ها و نه فقط درآمد( یا مســائل 
اعتقادی نه تنها نادرســت نیســت بلکه دانستن جزییات 
به شــناخت بیشــتر و ایجاد تصویر روشــن تری از آینده 
 مشترک که منجر به تصمیم گیری بهتر می شود، پسندیده 

هم هست.
واکاوی مطرح کردن سواالت جنجالی در خواستگاری

تا به این جا دربــاره موضوعات عادی که بــه طور معمول 
در جلســه خواســتگاری مطرح می شــود، بحث شد، اما 
همیشــه موضوعاتی وجــود دارد که پرســیدن و صحبت 
از آن ها موجب تعجــب و بروز حس ســردرگمی در افراد 
می شــود.برای مثال موضوعاتی مانند چند همســری یا 
بچه دار شدن یا نشدن یا فرزند خواندگی و ... برای بررسی 

این موضوعات مهم اســت که در ابتدا بدانیم نیت و هدف 
فرد مقابل از مطرح کردن این ســواالت چیست؟ آیا فقط 
تالش می کند با پرســیدن موضوعات جنجالی سر حرف 
را باز کند که اگر چنین باشــد ایرادی نــدارد و هر دو طرف 
با گفتن نظر خــود می توانند بــه بنیان و ســاختار فکری 
هم پی ببرند، ولی اگر فرد هدف خاصی از پرســیدن این 
موضوعات دارد، واکنش مناســب این است که مستقیم 
ســوال کنید که آیا شــما قصد و برنامه ای برای انجام این 
موضوع دارید؟ آیا این موضوع را بــه طور کلی قبول دارید 
و با آن موافق هســتید؟ آیا چنان چه اکنــون قصد انجام 
آن را ندارید، ممکن اســت در آینده به انجــام آن متمایل 
شوید؟ در صورتی که نظرات شما در این موارد خاص با هم 
همخوانی ندارد بهتر اســت که آن را در همین ابتدا بدانید 
و بر اســاس آن تصمیم گیری بهتری داشته باشید. درباره 
موضوعاتی مانند خیانت و پرســیدن واکنش طرف مقابل 
در برابر آن، خوب اســت که این واژه را برای هم تعریف و 
خط قرمز های خود را روشــن کنید تا در آینده به مشــکل 
نخورید. مثال در روابط کاری یــا فامیلی یا فضای مجازی 
 چه خــط قرمز هایی دارید و آیا خط قرمز های شــما با هم

 منطبق است؟

آشپزی

 سیب زمینی تنوری با
 سس قارچ و مارچوبه

مواد الزم : سیب زمینی بزرگ 2 عدد، نمک به میزان الزم، ریحان تازه خرد شده 
یک مشت، نمک یک دوم قاشق چای خوری، روغن زیتون یک قاشق غذاخوری

مواد الزم برای سس قارچ:  قارچ ورقه ورقه شده 200 گرم، روغن زیتون یک 
قاشق غذاخوری، مارچوبه 6عدد، عصاره سبزیجات100 میلی لیتر، نمک و فلفل به 

میزان الزم، شیر سویا 4 قاشق غذاخوری، رزماری تازه یک قاشق چای خوری
طرز تهیه: سیب زمینی ها را بشویید ولی پوست آن را نکنید و وقتی هنوز خیس است کمی نمک بر 

روی آن بپاشید. به مدت یک ساعت در فر گذاشته تا ترد و پخته شوند. برای درست کردن سس قارچ، 
مارچوبه ها را خرد کرده، با یک قاشق روغن زیتون و قارچ و کمی نمک در ماهیتابه ریخته و به مدت 

5-6 دقیقه بپزید تا قارچ و مارچوبه نرم شده و آب آن خشک شود. عصاره سبزیجات را اضافه 
کرده و به پختن ادامه دهید ، سپس شیر سویا و رزماری را اضافه کنید. وقتی سیب زمینی 
ها آماده شدند آن ها را با دقت نصف کرده و بیشتر سیب زمینی پخته درون آن را بیرون 

آورید. اما مراقب باشید که پوست سیب زمینی تنوری تان نشکند. سیب زمینی 
پخته را به همراه نمک و ریحان در ظرفی ریخته و له کنید. این مواد را در 

پوست سیب زمینی ها که مانند کاسه است بریزید، کمی روغن 
زیتون روی آن بپاشید و به مدت 5 دقیقه در فر 

بگذارید تا طالیی شود. 

چگونه خواستگار را بر اساس سواالتش بشناسیم؟

وقتی ترسیم »قهرمان ملی« پدیده 
»جشنواره چهلم« می شود

 طلوع عشق در شهرک
 روبات ها !

در مجموع می توان فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« را پدیده 
»جشنواره چهلم« قلمداد کرد. اثری در »ژانردفاع مقدس« به دور 
از فضای تلخ و سیاه فیلم هایی با موضوع اجتماعی به روایت زندگی 
یکی از »قهرمانان ملی« نشسته است.فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« 
با پرداختن به موضوع زندگی نظامی شهید »مهدی باکری« خالصه ای از 
یک مینی سریال شش قسمتی به کارگردانی »هادی حجازی فر« است.

شهرام خرازی ها، منتقد سینما و تلویزیون در یادداشتی به نقد فیلم 
»شهرک« پرداخت. در این یادادشت آمده است:»شهرک« اثری 
است چند الیه که به تفاسیر مختلف راه می دهد.»شهرک«ظاهرا درباره 
سینماست اما داستان، لوکیشن و کاراکترهایش به گونه ای به تصویر کشیده 
شده اند که می توان آن را یک فیلم مستقل سیاسی درباره فرآیند جذب و 
آماده سازی نیروی انسانی توسط سازمان ها و گروه های مبارز دانست. 

با اصــالح 1000 متر از خــط انتقال فاضــالب بلوار میرزا کوچــک خان، این 
عملیات به مراحل نهایی خود نزدیک می شــود.مدیر آبفای منطقه 2 شهر 
اصفهان گفت: عملیــات اصالح خط انتقــال فاضالب بلــوار میرزا کوچک 
خان به طول 1150 متــر و قطر 600 میلیمتــر از مهر ماه ســال جاری از حد 
فاصل ســه راه نظر تا کنارگذر پارک ناژوان آغاز شــده کــه تاکنون در حدود 
 90 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و انتظار می رود تا پایان بهمن ماه به 

پایان برسد.  
امیر حسین رحیمی با اشاره به فرســودگی خط انتقال فاضالب بلوار میرزا 
کوچک خان که منجر به پس زدگی فاضالب در فضای سبز انتهای خیابان باغ 
فردوس و مناطقی از خیابان  قائمیه می شد، افزود: پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مسئوالن شهری و پلیس راهور، عملیات اصالح و بازسازی از زیرپل 
وحید به ســمت کنارگذر پارک ناژوان آغاز و با صرف هزینــه ای بالغ بر 60 

میلیارد ریال در مدت پنج ماه به انجام رسید.
وی، به برخی از مشــکالت در اجرای  این عملیات اشاره کرد و اظهار داشت: 
ریزشــی بودن شــدید بافت زمین در محل کنار گذر پارک ناژوان، عبور خط 

انتقال فاضالب از زیر پل وحید، وجود کابل های فشار قوی برق و بار ترافیکی 
شدید از عمده مشکالت اجرای این طرح است.

در سومین نشست شــورای راهبری و توسعه مدیریت اســتان اصفهان، 
دستاوردهای شرکت آب و فاضالب در افزایش بهره وری و خدمت رسانی 

پایدار به مردم تشریح شد. 
در این جلسه که با حضور استاندار و رییس ســازمان ملی بهره وری کشور 
برگزار شد، معاون منابع انســانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان این که از سال 1389 کمیته بهره وری در این شرکت تشکیل 
شد، افزود: با اســتقرار چرخه مدیریت بهره وری، تجزیه وتحلیل وضعیت 
موجود، تدوین برنامه های عملیاتی در زمینه رشد، ارتقا و اقدامات اصالحی 

در تمام بخش های آبفای اصفهان اجرایی شد.
مجتبی قبادیان به بهبود کارایی فرآیندها در بخش آب اشــاره کرد و اظهار 
داشت: افزایش سرانه آب تولیدی، کاهش هدر رفت آب با هدف دسترسی 
پایدار مردم به آب شرب ســالم و بهداشتی، مدیریت فشــار و زون بندی 
شــبکه آب، تله متری تاسیســات آب، هوشمندســازی خطوط انتقال و 
شــبکه توزیع آب از جمله اقداماتی بــود که آبفای اســتان اصفهان برای 
 آبرسانی عادالنه و پایدار و همچنین غلبه بر تبعات ناشی از بحران کم آبی به

 اجرا در آورد.
وی افرود: در بخــش فاضالب نیز بهبود کارایی فرآیندها شــامل افزایش 

ظرفیت تاسیسات فاضالب، توسعه طول شــبکه و خطوط انتقال، اصالح 
و بازسازی شبکه و خطوط فرسوده فاضالب نیز در دســتور کار قرار گرفت 
و عالوه بر توانمند سازی نیروی انسانی، میزان بهره وری از تاسیسات نیز 

افزایش یافت.

مدیر آبفای منطقه 2 شهر اصفهان:
 عملیات اصالح و بازسازی خط انتقال فاضالب بلوار میرزا کوچک خان

 در مرحله پایانی است

 تشریح دستاوردهای آبفای استان اصفهان در سومین نشست شورای
 راهبری و توسعه مدیریت استان

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

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 

    شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر

م الف:1276041 

در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور تولید و عرضه مسکن، شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای 
صالحیت از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/11/21 می باشد. 

نوبت اول

گواهینامه صالحیتموضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف

1

فراخوان شماره 
1400/13582/ص مورخ 

1400/11/20 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2000001335000061

برگزاری فراخوان عمومی برای انتخاب انبوه سازان 
یا پیمانکاران ذیصالح برای طرح نهضت ملی 

مسکن به منظور تولید و عرضه مسکن به تعداد 
5000 واحد مسکونی واقع در شهر جدید فوالدشهر

پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت از سوی 
سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه چهار 

در رشته ساختمان و ابنیه و انبوه سازان دارای 
پروانه از وزارت راه و شهرسازی با حداقل رتبه 2 

• داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه https://sajar.mporg.ir برای پیمانکاران متقاضی الزامی است.
نام و نشانی دستگاه : شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، كد پستی 8491751740، صندوق پستی 

167-84915 تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181
برنامه زمانی و مکانی دریافت، تحویل اسناد ارزیابی کیفی : 

- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی : از روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 تا روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 .
- مهلت زمانی ارسال پاسخ اسناد ارزیابی : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/12/14 .

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید تجهیزات و نصب سامانه حذف بو جهت 2 / 259 – 4 - 400
ایستگاه پمپاژ فاضالب زیبا شهر مبارکه 

308.000.000جاری اعتبارات فوالد 

خرید و اجرای مخازن زمینی  پیش ساخته جهت ذخیره آب آشامیدنی 289 – 4 - 400
به ظرفیت  500 مترمکعب  روستای چاهملک )منطقه خور و بیابانک(

430.000.000جاری اعتبارات فوالد 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/12/7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/12/8

WWW.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت دوم

م الف: 1276003

نوبت اول

سرکار خانم مهرابی 

با نهایت تاثر و تاســف درگذشت مادرگرامی تان را تســلیت عرض نموده و از درگاه 
پروردگار مهربان علو درجات برای روح آن مرحومه بزرگوار  و صبر و شکیبایی را برای 

حضرتعالی و خانواده  گرامی خواستاریم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

روزنامه زاينده رود

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir

zayanderoudonline.ir

جشن ملی 1400 با حضور مردم 
نصف جهان برگزار شد؛

 جریان شور انقالبی در 
خیابان های اصفهان
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آمریکا خطاب به شهروندانش: 

همین حاال اوکراین را ترک کنید!
دولت واشنگتن به تمامی شهروندان آمریکایی در اوکراین توصیه کرده که هرچه سریع تر و به هر طریق 
این کشور را ترک کنند. به نقل از شبکه خبری راشاتودی، هشدار سفر قبلی از سوی آمریکا در ژانویه سال 
جاری میالدی نشان دهنده نگرانی های مشابه درباره افزایش تهدیدهای نظامی روسیه و کرونا بود و 
در عین حال، از شهروندانش می خواست تا از رفتن به اوکراین خودداری کنند؛ اما به آنها تاکید نداشت 
که هر چه سریع تر و با هر روشی که می توانند اوکراین را ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا در هشدار جدید 
سفر خود به شهروندانش در اوکراین آورده است:  به دلیل افزایش تهدیدهای مربوط به اقدام نظامی 
روسیه و کرونا به اوکراین نروید؛ آنهایی هم که در اوکراین هستند از طریق پروازهای تجاری یا شخصی 
این کشور را ترک کنند. در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: آن دسته از شهروندان آمریکایی هم که 
در اوکراین می مانند باید به دلیل عملیات بالقوه نظامی روسیه، ناآرامی های مدنی و جرائمی که ممکن 
است رخ دهد، هشیار باشــند. دولت آمریکا نمی تواند در صورتی که نبرد نظامی در اوکراین در بگیرد، 

شهروندانش را از این کشور خارج کند.

پنتاگون از ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین دفاع کرد
یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از اقدام واشنگتن در ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین دفاع کرده 
است. این سخنگوی پنتاگون که اشاره ای به نام او نشده، گفت: »ما برای اینکه اوکراین از خودش دفاع 
کند تجهیزات دفاعی در اختیار این کشور قرار داده ایم. طرف ستیزه جو، روسیه است که ۱۰۰ هزار سرباز 
در مرز مستقر کرده است.« رسانه  ها و مقام های کشورهای غربی در روزهای گذشته روسیه را به اعزام 
نزدیک به ۱۰۰ هزار نیرو به مرز با اوکراین متهم کرده  و مدعی شده اند ممکن است روسیه در آینده ای 

نزدیک قصد حمله به اوکراین داشته باشد. مسکو تمامی این اتهامات را رد کرده است.

ادعای ترکیه درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
وزیر امور خارجه ترکیه مدعی شد عادی ســازی روابط کشورش با رژیم صهیونیستی به معنای پشت 
کردن به راهکار دو دولتی نیســت. »مولود چاوش اوغلو« مدعی شد عادی ســازی روابط میان این 
کشور و رژیم صهیونیستی به معنای تغییر موضع آنکارا در قبال راهکار دو دولتی نخواهد بود. به نوشته 
روزنامه »حریت«، وزیر امور خارجه ترکیه گفت، ترکیه برای داشتن روابط نزدیک تر با رژیم صهیونیستی 
حاضر نیست به تعهداتش در قبال تشکیل کشور فلسطینی پشت کند. چاوش اوغلو مدعی شد ارتباط 
میان ترکیه و صهیونیست ها پس از تشــکیل کابینه جدید این رژیم آغاز شده زیرا »وزیر امور خارجه 
دولت جدید آن ها نیز به راهــکار دو دولتی اعتقاد دارد«. وی در ادامه گفــت: »آیا اکنون می توانیم به 
شهرک سازی ها و تخریب منازل فلسطینیان »بله« بگوییم؟ سیاست ما در این باره کامال شفاف است«.

نارضایتی 60 درصدی آمریکایی ها از »بایدن«
نظرسنجی های جدید انجام شده در آمریکا همچنان از کاهش محبوبیت بایدن و افزایش نارضایتی 
مردم از عملکرد دولت وی حکایت دارد. در ادامه ســقوط محبوبیت رییس جمهور آمریکا، بر اساس 
نظرسنجی جدید شبکه »سی ان ان« که روز پنجشنبه منتشر شد، حدود ۶۰ درصد آمریکایی ها از عملکرد 
بایدن رضایت ندارند.  پنجاه و هشت درصد از آمریکایی ها گفتند که عملکرد بایدن را تایید نمی کنند، 
در حالی که تنها ۴۱ درصد آن را تایید کردند. همین نظرسنجی در ماه دسامبر نشان داد که ۴۹ درصد از 
آمریکایی ها عملکرد وی را تایید می کردند و ۵۱ درصد نظر مخالفی داشــتند.  به گزارش وبگاه خبری 
»هیل« آمریکا، در نظرسنجی جدید، تنها ۳۶ درصد از مستقل ها و ۹ درصد از جمهوری خواهان کاری را 
که بایدن انجام می دهد، تایید کردند. هشتاد و سه درصد از دموکرات ها همچنان عملکرد بایدن را تایید 

می کنند که نسبت به تابستان گذشته که ۹۴ درصد بود، کاهش قابل توجهی داشته است.

مذاکرات وین چند قدم با توافق فاصله دارد؟

ژست کاذب طرف های غربی در فاز نهایی گفت وگوها
ماجرا از آنجا شروع شد که اواسط هفته و  مهسا مژدهی
پیش از شروع مجدد گفت وگوهای وین، 
ایاالت متحده اعالم کرد که بخشی از تحریم های هسته ای ایران شامل 
معافیت های هسته ای می شوند. این خبر باعث شد تا بسیاری اوضاع 
را در وین خوب تعبیر کرده و  از به نتیجه رســیدن ماه ها مذاکره بر سر 
احیای برجام حرف بزننــد. مذاکره کنندگان در وین بــار دیگر گرد هم 
آمده اند تا امکان بازگشــت به توافق هسته ای از سوی ایاالت متحده و 
احیای دوباره آن توافق را بررســی کنند؛ اما این بار امیدها به ایجاد یک 
توافق بیشتر از گذشته به نظر می رسد. ادامه دور هشتم مذاکرات با گفت 
وگوهای انریکه مورا، نماینده اتحادیــه اروپا و علی باقری کنی، مذاکره 
کننده ایرانی شروع شــد. در همین حال باز هم مانند دفعات قبل کاخ 
سفید اعالم کرده که تهران فرصت زیادی ندارد و اگر تا پایان ماه میالدی 
توافقی ایجاد نشود، شانسی برای نجات برجام وجود ندارد. در همین 

حین شایعاتی در مورد وجود یک پیش نویس برای توافق وجود دارد.

واکنش کشورهای 1+4 به روند مذاکرات
ایران می گوید هنوز برخی از مسائل مهم در مورد تحریم ها باقی مانده اند 
که امریکا باید در مورد آنها تصمیمات ســختی بگیــرد. در همین حال 
برخی از مقامات اروپایی معتقدند که  از سوی هر دو طرف، یعنی ایران و 
آمریکا نشانه هایی از بروز یک توافق در روزهای پیش رو دیده می شود. 
یکی از این مقامات که گفته هایش مورد توجه ویژه قرار گرفت اولیانوف، 
مذاکره کننده روسیه بود. نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در 
گفت وگویی با روزنامه کامرسنت اعالم کرد که سند نهایی برای احیای 
برجام پیش نویس شــده است و گفت: مســکو به دنبال به سرانجام 
رساندن مذاکرات وین درباره احیای توافق هسته ای تا آخر فوریه است. 
وی در پاسخ به این که مذاکرات در حال حاضر در چه مرحله ای است، 
توضیح داد: فکر می کنم می توان گفت مرحله فعلی، مرحله آخر است. 
کارهای زیادی انجام شده و  سندی نهایی پیش نویس شده است. این 
سند بندهای متعددی دارد که باید بیشتر روی آن کار شود؛ اما سند روی 
میز است. طوالنی است و بیش از بیســت صفحه دارد. این مبنای به 
پایان بردن مذاکرات در مدتی کوتاه اســت.  این سند، سندی سیاسی 
خواهد بود که اقداماتی ملموس برای بازگشت به توافق اصلی را تشریح 
می کند. به گفته وی، این سند دربرگیرنده مسائل لغو تحریم های آمریکا 
و اقداماتی است که ایران باید در حوزه هسته ای انجام دهد و در نهایت، 
شامل توالی اجرای این موارد توافق شده است. چین هم به عنوان یکی 
از کشورهای ۱+۴ که رویکرد آن به ایران نزدیک است از ایاالت متحده 

خواسته که به عنوان مقصر بحران هسته ای ایران، باید سیاست اشتباه 
»فشار حداکثری« خود بر ایران را اصالح کند. سیاست فشار حداکثری 
را ترامپ با هدف کشــاندن ایران پــای میز مذاکره به اجرا گذاشــت و 
شدیدترین تحریم های اقتصادی را علیه کشورمان به وجود آورد. با روی 
کار آمدن بایدن هر چند تصور می شد که او این سیاست را سریع تر لغو 
کند؛ اما چنین اتفاقی رخ نداد و او هم در ادامه حتی تحریم های جدیدی 
را وضع کرد. فصل مشــترکی که در میان صحبت های مقامات چینی 
و روسی دیده می شــود درخواست برای فوریت بخشــیدن به احیای 
برجام است. استفنی القاق، مذاکره کننده انگلیس هم در صفحه توئیتر 
خود نوشت که مذاکرات در مراحل پایان قرار دارد و راه حل دیپلماتیک 
ممکن است، اما مستلزم آن است که به ســرعت تصمیم گیری کنیم. 
اوالف شــولتز، صدر اعظم آلمان هم  در مصاحبه با روزنامه آمریکایی 
واشنگتن پست گفت که به لحظه تعیین کننده ای در مذاکرات رسیده اند. 
وی، مسئولیت را برعهده ایران دانست و گفت: »ما به آن ها پیام روشنی 
داده ایم که هم اکنون زمان تصمیم گیری و پیشرفت و نه طوالنی کردن 
این فرآیند اســت. امیدواریم که آن ها از این فرصت اســتفاده کنند«. 
موضوعی که مورد تاکید وزیرخارجه آلمان در کنفرانس خبری با الپید، 
وزیرخارجه اسراییل بود که بربوک در آن با اشاره به اینکه احیای کامل 
برجام به امنیت منطقه و اســراییل کمک خواهد کرد، گفت: در غیر این 

صورت مذاکراتی انجام نمی گرفت.

ماجرای پیش نویس توافق چیست؟
موضوع وجود یک پیش نویس را اولیانوف برای نخســتین بار مطرح 
کرد. به نظر می رســد که رســیدن به این نقطه می تواند امیدواری ها را 
برای احیای توافق هسته ای باال ببرد. چند روز قبل المیادین هم ادعای 
مشابهی را مطرح کرد. این رسانه لبنانی مدعی وجود یک پیش نویس 
۲۰ صفحه ای شــد. بر اســاس این گزارش، پیش نویس یک سند ۲۰ 
صفحه ای تهیه شــده اســت که چارچوب یک توافق سیاسی جامع را 
مشخص می کند. این شبکه لبنانی به نقل از خبرنگار خود اضافه کرده: 
»اجرای این پیش نویس با رفع تحریم هــا و اجازه بهره مندی ایران از 
انتقال درآمدهایش آغاز می شود.« هنوز مشخص نیست که در صورت 
صحت این ادعا چه مواردی در پیش نویس ذکر شده ؛ اما به نظر می  رسد 
که موضوع برداشته شدن تحریم ها و ایجاد ضمانتی که ایران به دنبال آن 
مورد توجه قرار بگیرد. با همه اینها در ایاالت متحده، جمهوری خواهان از 
روند اوضاع راضی نیستند. آنها اخیرا در نامه ای اعالم کرده اند که هر نوع 
توافقی باید با نظارت کنگره باشد. پیش از این هم گروهی از جمهوری 
خواهان کنگره گفته بودند که این توافق را نخواهند پذیرفت. نگرانی هایی 
بابت اینکه این گروه در انتخابات آینده کنگره اکثریت را به دست آورده 
و زیر توافق بزنند، وجود دارد. اما به نظر می رســد کــه تهران با توجه به 
اصراری که برای گرفتن تضمین سیاسی از واشــنگتن دارد، فکری به 

حال این نگرانی کرده باشد. 

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: ایران 
اکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت می فروشد 
و پول آن را هم می گیرد و کارمــزد این فروش هم 
بسیار پایین تر از قبل تحریم هاست. سعید جلیلی 
در بخشی از اظهارات خود در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری با بیــان اینکه حدود ۳ ســال پیش آمریکا 
اعمال فشــار حداکثری بر ملت ایران را اعالم کرد 
و به گفته خودشــان، در فشــار حداکثری چیزی 
کم نگذاشــتند، گفت: دشــمنی که می گفت فشار 
حداکثری را اعمال می کند، به صراحت در بهمن ماه 
امسال می گوید این سیاســت، شکستی فاحش 
خورد. وی در بخش دیگری افزود: خود دشــمنان 

می گویند نه تنها نتوانستیم ایران را به عقب برانیم، 
بلکه این کشــور جلو افتاد. این اتفــاق، برگ زرین 
بزرگی به پیروزی های ملت ایران اضافه کرد. عضو 
شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه دموکرات های 
آمریکا می گفتند تحریم های فلج کننده را برای ایران 
دنبال می کنیم و ترامپ هم فشار حداکثری را مطرح 
کرد، افزود: بایدن به عنــوان رقیب ترامپ هم یک 
تحریم از تحریم های ترامپ را کم نکرده و حتی بر 
آن افزوده است. جلیلی در بخش بعدی این برنامه 
افزود: تحریم های آمریکا از جنس ثانویه است و هر 
کشور که با ایران قصد مراوده اقتصادی داشت، نیز 
تحریم می شــد. به گفته عضو شورای عالی امنیت 

ملی، ایران اکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت 
می فروشــد و پول آن را هم می گیرد و کارمزد این 
فروش هم بســیار پایین تر از قبل تحریم هاست. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
مردم نقــش خودشــان را به بهترین وجــه انجام 
دادند و امروز وظیفه دستگاه هاســت تا به بهترین 
شکل خدمت کنند، تصریح کرد: اعتراف دشمن به 
شکست، یک فرصت تاریخی است برای پیشرفت.

 روزی یک میلیون و 200هزار بشکه نفت می فروشیم،
پولش را هم می گیریم

نماینده مجلس: 

توافق ایران و آمریکا به زودی نهایی خواهد شد
قرن نو نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در مذاکرات حاضر امتیازاتی که می دهیم کمتر و امتیازاتی که می گیریم بسیار 
بیشتر است گفت: با توجه به شرایط داخلی ایران و آمریکا هم اکنون هر دو کشور به دنبال توافق نهایی در وین هستند. حجت االسالم مجتبی ذوالنوری افزود: هر چند 
اقتصاد کشور ما شرطی است و به نحوی به مسئله توافق گره خورده و ایران به دنبال رسیدن به توافق است؛ اما در عین حال برای وضعیت عدم توافق هم برنامه دارد. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: در پیش رو بودن انتخابات کنگره، کاهش محبوبیت بایدن و وجود نقاط گریز در توافق 
هسته ای از مسائلی است که سبب شده آمریکا نیز برای توافق نهایی برجام عجله داشته باشد. وی اضافه کرد: با طرح اقدام راهبردی لغو تحریم های هسته ای و 
غنی سازی ۶۰ درصدی ایران، دست مذاکره کنندگان کشور در برجام پر شده و طرف های غربی مجبور به سازش و بازگشت به میز مذاکره شده اند. ذوالنوری،با اشاره 
به اهمیت باال بردن غنی سازی از ۴.۲ درصد تا ۶۰ درصد، ادامه داد: وقتی مواضع دولت و مجلس در مباحث مربوط به مذاکرات هسته ای مشترک باشد، دشمن 
مجبور به احیای برجام می شود، اگر امروز غرب پای مذاکره آمده به خاطر این است که آنها از باالرفتن درصد غنی سازی نگران شده اند. وی با اشاره به مذاکرات وین 
و اهمیت احیای برجام و تالش مجلس بر از سرگیری توافق نامه های برجامی، افزود: دولت امروز برخالف دولت قبل تمام بضاعت خود را به برجام گره نزده است 

و در صورتی که این مذاکرات شکست بخورد با پیش بینی های انجام شده فشار اقتصادی مضاعفی به مردم وارد نخواهد شد.

ابزارهای »جو بایدن« برای 
تضمین به ایران

خبر روز

وز عکس ر

تقدیر از »برادر جانباز آقای دکتر 
زاکانی« و بسیجیان شهرداری 

روی سنگ مزار نیما
روی سنگ مزار نصب شده از بسیجیان شهرداری 
تهران و زاکانی، شــهردار تهران با ایــن عبارت »به 
همت بسیجیان فرهنگی شهرداری تهران با عنایت 
برادر جانباز آقــای دکتر زاکانی بنا شــد« قدردانی 
شده است. از حواشی دیگر این ماجرا درج عنوان 
»پدر نوین شــعر پارســی« به جای پدر شعر نوین 

فارسی است.

احمدی نژاد »بالیوودشناسی« و به روز بودن خود را به رخ کشید؛ 

تسلیت درگذشت »بلبل هند«
احمدی نژاد، به خبر درگذشت لتا منگیشکر ، واکنش نشــان داد و نوشت: »لتا منگیشکر در موسیقی و 
ملودی بی رقیب بود. صدای او برای چندین دهه گرما را به خانه های صدها میلیون نفر آورد. تســلیت به 
خانواده و عزیزانش، به هند و مردم آن، و به جامعه جهانی هنر. روح بلبل هند در آرامش باد.« منگیشکر، 
خواننده اهل هند بود. او یکی از پرکارترین و تاثیرگذارترین خوانندگان هندی بود که صدایش در فیلم ها 
بر روی اجرای بازیگران زن قرار می گرفت. لتا، فعالیت خود را از ســال ۱۹۴۲ میالدی آغاز کرد و در طول 
بیش از هفت دهه فعالیت، بیش از ۴۰ هزار ترانه را در بیش از ۲۰ زبان هندی )بیشتر به زبان های مراتی و 

هندی( اجرا کرده است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه: 

 هر جنسی که رهبر معظم انقالب می گوید ارزان شود، 
دشمن آن را گران می کند

عضو شورای عالی حوزه های علمیه گفت : هر جنسی که رهبر معظم انقالب می گوید ارزان شود ، دشمن آن 
را گران می کند. عضو شورای عالی حوزه های علمیه با بیان اینکه مسئوالن کنونی دولت انصافا هم دلسوز 
هستند و هم تالش دارند تا مشکل ها را حل کنند، افزود: برخی مشکل ها را هم حل کرده اند و باید به آنها 
مهلت داد. آیت ا... محسن اراکی  با اشاره به کارشکنی عوامل نفوذی دشمن در شبکه اقتصادی کشور گفت: 
هر جنسی که رهبر معظم انقالب و دولت می گویند باید ارزان شود همان جنس را در بازار گران می کنند و 

هر مشکلی که دولت می خواهد حل کند، کاری می کنند که آن مشکل حل نشود.

معاون پارلمانی رییسی:

  آمارها، گویای بهبود وضعیت معیشت مردم نسبت 
به دوره پهلوی است

معاون رییس جمهور گفت: دشمن، دشمنی خود را از فاز نظامی به سیاسی و فرهنگی تغییر داده و اکنون 
در جنگ رسانه ای و نرم هستیم. سید محمد حسینی اظهار کرد: انقالب اسالمی این عزت را به مردم داد تا 
آنان در سرنوشت خود و انتخاب مسئوالن کشور سهیم شوند تا کشور مستقل و آزاد باشد و بتواند به سمت 
پیشرفت و آبادانی حرکت کند. حسینی با بیان اینکه روزگاری دغدغه ما سوادآموزی به مردم بود؛ اما امروز 
از نظر علمی در برخی رشته ها در سطوح باالیی از نظر علمی قرار داریم، افزود: جمهوری اسالمی ایران اکنون 
در برخی رشته های علمی جزو چند کشور برتر دنیا به شمار می رود. حسینی با یادآوری برخی مشکالت 
اقتصادی در کشور، کسب اقتدار در عرصه های مختلف را نشانه توجه نظام به بهبود وضعیت مردم دانست 
وگفت: گرچه در اقتصاد با کاستی هایی رو به رو هستیم ولی وضعیت امروز اقتصادی و معیشتی مردم با 

گذشته قابل قیاس نیست و آمارها نشان دهنده بهبود وضعیت معیشت مردم نسبت به گذشته است.

سناتور آمریکایی:

 ادامه سیاست ترامپ ضد ایران، دیوانگی است
نماینده مجلس سنای آمریکا با بیان اینکه تحریم های اعمال شده علیه ایران بعد از خروج از برجام »به 
طرز شرم آوری بی اثر« بوده اند، ادامه سیاست دولت پیشین آمریکا علیه ایران را دیوانگی توصیف کرد. 
»کریس مورفی«، عضو مجلس سنای آمریکا در یادداشتی بار دیگر از سیاست دولت پیشین آمریکا در 
خروج از برجام انتقاد کرده و نوشته شکست های ایجادشده در اثر این رویکرد چاره ای غیر از توافق با ایران 
برای »جو بایدن« باقی نگذاشته است. مورفی در تیتر یادداشت خود که در وبگاه مجله »تایم« منتشر شده، 
نوشته است: »شکست های ترامپ در مسئله ایران چاره ای غیر از توافق برای بایدن باقی نگذاشته است.«

کافه سیاست

کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با فرارو 
با اشاره به اینکه واقعیت این است به رغم نگارش 
متن پیش نویــس احیای برجام، مــوارد باقی 
مانده و مورد اختالف جدی اســت، گفت: به هر 
حال هرچند دولت بایدن در مورد تضمین دادن 
به ایران در مورد عدم خروج از توافق هســته ای  
مقاومت کرد ؛اما حال با اقداماتی که انجام داده، 
این مسئله صدای مخالفان برجام به خصوص 
جمهوری خواهان در کنگره و سنا را بلند کرده و او را 
تحت فشار قرار داده اند. حشمت ا... فالحت پیشه 
افزود: اما بایدن نشــان داد براســاس قوانین 
داخلی آمریکا می تواند با استفاده از اختیاراتی 
که دارد، مانع کنگره را دور زده و تضمین هایی با 
توجه به اختیاراتی کــه دارد به ایران بدهد، برای 
این موضوع هم بایدن از طریق ۵ ابزار، یک توافق 
نامه، دو فرمان اجرایی، سه دستورالعمل، چهار 
بخشــنامه و دست آخر یادداشــت می تواند به 
ایران تضمین دهد. فالحت پیشه اظهارداشت: 
به نوعی هیئت آمریکایی بــا اقدامات خود این 
پیام را به طــرف ایرانی داده کــه دولت آمریکا 
از تمام ظرفیت هایی که بــرای تضمین به ایران 
وجود دارد، اســتفاده کرده و باید از این فرصت 
اســتفاده کرد و هر چه زودتر توافق را انجام داد، 
از ســویی این مســئله می تواند پیش درآمدی 
باشد که برای آینده حتی در دولت بعدی آمریکا 
نیز برجام ادامه پیدا کند. این اســتاد دانشگاه 
اضافه کرد: نقض برجام از ســوی ترامپ نیز در 
شرایط خاصی صورت گرفت و نباید به این بهانه 
از احیای برجام خودداری کرد، به نوعی دو طرف 
توافق نیاز دارند، نکته مهم این است که موضوع 
ایران و پرونده هســته ای کشــورمان از اولویت 
چالش های سیاســت خارجــی آمریکا خارج 
شده که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار 
است، در زمان ترامپ این موضوع اولویت اصلی 
دولت وی بود، اما در حال حاضر آمریکا مسائل 
مهم تری نیز پیش روی خود دارد. فالحت پیشه 
با تاکید بر اینکه کشــتن وقت در احیای برجام 
زیان آور اســت، بیان کرد: باید توافق به مرحله 
اجرایی برســد، زیرا در این زمان است که توافق 
ریشه می دواند و می تواند مانع از شکست دوباره 

توافق هسته ای  شود.

بین الملل
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طرحی اقتصادی با زیرساخت های ناقص؛ 

کارگو ترمینال اصفهان، بال پریدن ندارد
کارگو ترمینال یکی از زیرساخت های مهم توســعه صادرات در اصفهان است که به دلیل نداشتن 
ایرالین اختصاصی سهم چندانی در رشد اقتصادی استان ندارد. استان اصفهان یکی از قطب های 
شاخص کشاورزی، از مهم ترین مراکز تولید صنایع دستی در کشــور همچنین مناطق مستعد در 
زمینه پرورش، تولید و صادرات محصوالت دامی و آبزی است. از همین رو  استقرار پایانه بار هوایی 
برای صادرات چنین محصوالتی می تواند گامی بســیار موثر برای رشد و توسعه تولید و صدور این 
محصوالت باشــد. اگرچه کارگو ترمینال به عنوان یکی از زیرســاخت های مهم توسعه صادرات در 
اصفهان بعد از حدود دو دهه به بهره برداری رسید، اما امروز چالش بزرگ این زیرساخت، نداشتن 
ایرالین اختصاصی در استان اصفهان است که موجب شده سهم استان در صادرات غیرنفتی بسیار 

ناچیز باشد.

بهره برداری از هشت طرح تعاونی روستایی در استان اصفهان 
مدیر سازمان تعاون روســتایی اصفهان از آغاز بهره برداری هشــت طرح تعاونی روستایی در پنج 
شهرستان این استان به مناسبت دهه مبارک فجر خبر داد. محسن حاج عابدی اظهارداشت: این 
پروژه ها در شهرستان های نطنز، لنجان، آران و بیدگل، فالورجان و اصفهان در بخش های پرورش 

دام، تولیدی و خدماتی ایجاد و راه اندازی شده است. 
وی با بیان اینکه اجرای طرح های یاد شده  بالغ بر ۱۳.۸ میلیارد تومان هزینه داشت، افزود: افزون 
بر ۹۰ درصد این رقم از ســوی بخش خصوصی ســرمایه گذاری شــد و مابقی از اعتبارات استانی 
تخصیص یافت. مدیر ســازمان تعاون روستایی اصفهان با اشــاره به اینکه طرح ها، اشتغال زایی 
مستقیم حدود ۳۰ نفر را در پی داشت خاطرنشــان کرد: بهبود وضعیت کسب و کار، ارتقای تولید و 

اشتغال زایی از اهداف اصلی پروژه ها به شمار می رود.
حاج عابدی به طرح پرورش دام اتحادیه شــرکت های تعاونی روســتایی نطنز بــه عنوان یکی از 
طرح های خوب امسال اشاره و تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت پرورش یک هزار رأس دام را دارد.

مجری طرح توسعه زنبورداری خبر داد:

تخصیص 20 هزار تن شکر به زنبورداران کشور
مجری طرح توسعه زنبورداری کشور گفت: ۲۰ هزار تن شکر حمایتی برای مصرف زنبورداری کشور 

از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص یافت.
حسین اکبرپور اظهار کرد: این مقدار شکر حمایتی با قیمت هر کیلو گرم ۱۲ هزار و ۵۳۵ تومان برای 
زمستان گذرانی و تغذیه زنبور عســل و تامین انرژی مورد نیاز برای تحریک تخم ریزی زنبور ملکه 
در فصل بهار در اختیار زنبورداران قرار می گیرد. وی افزود: نرخ مصوب شــکر حمایتی زنبورداران با 

احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و تحویل درب انبار شرکت غله تعیین شده است.
مجری طرح توسعه زنبورداری کشــور تصریح کرد: شــکر حمایتی زنبورداران با دستور وزیر جهاد 

کشاورزی و پیگیری های معاون امور تولیدات دامی اختصاص پیدا کرده است.
اکبرپور افزود: تخصیص شکر حمایتی بر اساس بند )۱( مصوبات پنجاه و ششمین جلسه قرارگاه 
امنیت غذایی و با هدف ثبات قیمت و حمایت از تولید کننــدگان در حوزه زنبورداری صورت گرفته 

است. وی، مهلت جذب ۲۰ هزار تن شکر حمایتی زنبورداران را تا ۲۵ اسفند ماه امسال عنوان کرد.
مجری طرح توسعه زنبورداری کشور تصریح کرد: شــکر تخصیص یافته در اختیار کارگروه تنظیم 
بازار اســتان ها قرار گرفته تا توزیع آن میان زنبورداران از طریق ســازمان های جهاد کشاورزی و با 
کنترل و نظارت دستگاه های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، بازرسان 
سازمان های جهاد کشاورزی و معاونان بهبود دامی استان ها بر اساس آمار کلنی های زنبور عسل و 

دفترچه معتبر زنبورداران توزیع شود.

تصمیمات برای عیدی امسال کارکنان؛ ۱.۵ میلیون به باال

سناریوهای سردرگم!

در حال حاضر دو ســناریو برای پرداخت  زهرا شکری
عیدی سال ۱۴۰۰ کارکنان مطرح است که 
یکی عدد ثابت و یکســان در حد دو میلیون تومان برای همه و دیگری 
عددی متغیر از ۱.۵ میلیون تومان به باالتر. این در حالی است که طی 

سال های قبل عیدی کارکنان همواره مبلغی ثابت بود.
بر اســاس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشــوری،  میزان امتیاز 
عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است که با در نظر گرفتن ضریب حقوق تعیین 
شده توسط هیئت وزیران در آن سال، میزان عیدی تعیین می شود. در 
این حالت محاسبات نشان می داد که رقم عیدی محاسباتی امسال، 
یک میلیون و ۵۲۴ هــزار تومان خواهد بود. اما به هــر ترتیب در زمان 
پرداخت عیدی که همزمان با حقوق  بهمن ماه کارکنان است، طی بررسی  
دستگاه های ذی ربط ازجمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و 
استخدامی پیشنهاداتی پیرامون رقم آن مطرح می شود و در نهایت در 

هیئت وزیران به تصویب می رسد.
در آستانه یک هفته مانده تا پایان بهمن ماه و موعد واریز عیدی کارکنان، 
پیگیری  در این رابطه نشان می دهد که هنوز توافق نهایی در مورد نحوه 
و میزان پرداخت صورت نگرفته؛ اما ســناریوهایی متفاوت از گذشته 

مطرح است.

پیشنهاد عیدی دو میلیونی برای همه 
طبق اطالعات دریافتی ایســنا، با توجه به اینکه بر اساس محاسبات، 

مبلغ عیدی امســال یک میلیــون و ۵۲۴ هزار تومان می شــود، یک 
پیشنهاد این است که دولت این رقم را  تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده 

و برای تمامی کارکنان مبلغ دو میلیون تومان را مصوب و پرداخت کند.

عیدی به تناسب اعضای خانواده
اما در سناریوی دیگر عیدی برای کارکنان متفاوت بوده و رقم پرداختی  
برای افراد متاهل و دارای فرزند با افراد مجرد و بدون فرزند یکســان 
نیست. پیشنهاد شده که به تمامی افراد همان رقم یک میلیون و ۵۲۴ 
هزار تومان تعلق گیرد؛ با این تفاوت که برای افراد متاهل، برای همسر 
تحت تکفل یــک مبلغ ثابت و برای هر یک از فرزنــدان نیز تا نصف آن 
پرداخت شود. به عنوان مثال یک کارمند می تواند یک میلیون و ۵۲۴ 
هزار تومان عیدی بگیرد ولی به ازای همسر تحت تکفل وی رقمی مثال 
۴۰۰ هزار تومانی اختصاص پیدا کند و برای هر یک از فرزندان نیز نصف 
این رقم یعنی ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود. در این حالت افراد مجرد 
فقط همان عیدی محاسباتی امســال یعنی یک میلیون و ۵۲۴ هزار 
تومان را دریافت خواهند کرد. به عبارتی عیدی امسال در هر صورت کمتر 
از  این رقم نیست ولی اگر این پیشنهاد  تصویب شود، حداقل پرداختی 

به میزان عیدی سال گذشته خواهد بود. 

تصویب عیدی متغیر محتمل است اما...
بررسی ها از این حکایت دارد که تصویب  ســناریوی دوم یعنی متغیر 

بودن مبلغ عیدی از احتمال بیشتری برخوردار است ؛اما مسائل خاص 
خود را نیز خواهد داشت. اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه 
پرداخت پاداش پایان ســال کارکنان )عیدی( تعیین شده است و آیا 
دولت می تواند متفاوت از قانون نحوه محاســبه و پرداخت آن را تغییر 
دهد؟ یا اینکه اگر در یک خانواده هم مرد و هم زن کارمند دولت باشند 
پرداخت عیدی به آنها چگونه خواهد بود؟ به نظر می رسد در این حالت 
فقط به هر یک که دیگری تحت تکفل اوست، عیدی به تناسب همسر 
و فرزند پرداخت شــده و برای دیگری همان مبلغ یک میلیون و ۵۲۴ 

هزار تومان واریز شود.

پیشنهاد عیدی معادل یک ماه حقوق
در جریان تعیین ســازوکار  عیــدی کارکنان پیشــنهاداتی هم در مورد 
پرداخت معادل یک ماه حقوق مطرح شده که از احتمال بسیار کمتری 
برخوردار است. به هر حال تاکنون این سناریوها مطرح بوده و در حال 
چکش کاری قرار دارد ولی در نهایت احتماال در جلســه یکشنبه هیئت 

دولت تصویب خواهد شد.
در حداقل هشت سال گذشته، دولت از مدل مبلغ ثابت عیدی بر اساس 
محاسبات قانون مدیریت خدمات کشوری پیروی کرده است؛ هر چند  
که در مقاطعی مثل سال قبل با رشــد همراه شد؛ به طوری که از حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  افزایش 

یافت.

معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجــارت گفت: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت تحول گراست که در مقاطعی 
هم در وزارتخانه مســئولیت معاونت طرح و برنامه را 
بر عهده داشته اســت و در قالب سیاست های کالن 
طرح های زیرســاختی بســیار خوبی تعریف شده 
که به طور قطع در سطح اســتان ها اجرا خواهد شد. 
صالحی نیا اضافه کرد:  استان اصفهان در بسیاری از 
رشته های صنعتی فعالیت خوبی دارد و در بسیاری از 
رشته ها سرآمد است. این استان قطب صنایع قطعه 
سازی، نساجی، فوالد محســوب می شود و صنایع 

پایین دســت پتروشــیمی، غذایی و لوازم خانگی 
بسیاری در این اســتان وجود دارد. وی خاطرنشان 
کرد: بسیاری از شــاخص هایی که در بخش صنعت 
از آن به عنوان بخش مهمی از ایجــاد ارزش افزوده 
و اشــتغال در بخش صنعت یاد می شــود در استان 
اصفهــان وجــود دارد . معاون وزیــر صنعت، معدن 
و تجارت با اشــاره بــه اینکه ظرفیــت و قابلیت های 
صنعتی و معدنی اســتان اصفهان در کشــور شهره 
خاص و عام است، بیان کرد: این منطقه  از نظر تعداد 
واحدهای صنعتی، بسیار شاخص است و در بخش 
صنایع نوین و هایتک با توجه بــه مراکزی موجود و 
شــهرک های خاص در این زمینه،  سرآمد کشور و از 
سابقه دیرینه و ظرفیت ها و قابلیت های با ارزشی در 
بخش صنعت و معدن و تجارت، برخوردار است. وی 

با بیان اینکه  وجود حدود چهار هزار طرح نیمه کاره در 
این استان گویای ظرفیت های اقتصادی، تولیدی و 
منابع انسانی و نیروهای متخصص در اصفهان است،  
افزود: واحدهایی در این استان در حال اجرای طرح 
هستند که با توجه به شــرایط موجود و یک سری از 
الزامات، اهداف و برنامه های آمایش سرزمین باید 
برای راه اندازی بیشتر مورد توجه و حمایت ویژه قرار 
گیرند و در ستادهای رفع موانع تولید به این واحدها 
پرداخته شود. صالحی نیا ادامه داد: وجود این همه 
واحد صنعتی و شهرک های صنعتی در سطح استان 
اصفهان ظرفیت و قابلیت هایی را از شــرق تا غرب و 
جنوب و تا شمال استان ایجاد کرده است که هر کدام از 
این مناطق در اصفهان به تنهایی یک استان محسوب 

می شوند وقابلیت ها و ظرفیت های با ارزشی دارند.

معاون وزیر صمت:

حدود چهار هزار طرح نیمه کاره در  استان اصفهان وجود دارد

رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
محصوالت نساجی اصفهان مطرح کرد:

گره های اقتصادی در کار 
نساجی کاران اصفهان

خبر روز

بررسی ها از این حکایت دارد که تصویب  سناریوی 
دوم یعنی متغیر بودن مبلغ عیدی از احتمال بیشتری 
برخوردار است ؛اما مسائل خاص خود را نیز خواهد 

داشت

بهره برداری از 62 طرح در فریدون شهر به مناسبت دهه فجر
فرماندار فریدون شهر گفت: ۶۲ طرح عمرانی، خدماتی و مخابراتی بااعتباری افزون بر۳۱۷ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال در شهرستان فریدون شهر به مناسبت دهه فجر کلنگ زنی، افتتاح و بهره برداری شد. رضا 
صفری اظهار کرد: ۱۹ طرح عمران روستایی، راه اندازی و تامین نیروی انسانی و آمبوالنس مرکز اورژانس 
روستای مصیر )دهستان پشتکوه بخش موگویی(، هشت طرح مخابراتی ارتقای پوشش اینترنت ۳ 
G تلفن همراه و ADSL شهری و روستایی و بهسازی شبکه های برق در ۱۵ روستا ازجمله این طرح ها 
در بخش موگویی فریدون شهر بوده است. اهدای ۱۳۶ عدد آبگرمکن خورشیدی به ساکنان روستا های 
پشــتکوه بخش موگویی بااعتباری افزون بر یک و نیم میلیارد تومان جهــت جلوگیری از تخریب این 
تنها ذخیره گاه جنگلی استان اصفهان است. وی به بهره برداری از مخزن ۳۰۰ مترمکعبی آب آشامیدنی 
روســتای خویگان بااعتبار ۱۰ میلیارد تومان در بخش مرکزی این شهرستان اشــاره کرد و گفت: با این 
طرح ۳۸۹ خانوار با جمعیت هزار و ۵۵۶ نفر از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند می شوند. فرماندار 
فریدون شهر، بهسازی معابر روستایی، ساختمان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی و واحد های مسکونی 
پرسنل، ساماندهی حریم و بستر رودخانه روستای بزمه، پنج واحد مسکن محرومان و ایتام روستایی و 
پروژه های بخش کشاورزی شامل آبیاری، آبرسانی و الیروبی قنوات و احداث گلخانه را از دیگر طرح هایی 
برشمرد که در بخش مرکزی فریدون شهرافتتاح، کلنگ زنی و بهره برداری شد. شهرستان فریدون شهر 

با ۳۵ هزار نفر جمعیت، در ۱۸۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

بهره برداری از 4 طرح عمرانی و کشاورزی در قمصر کاشان 
چهار طرح عمرانی و کشاورزی با اعتبار ۲ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان همزمان با نهمین روز دهه مبارک 
فجر در بخش  قمصر از توابع شهرستان کاشان به بهره برداری رسید. سرپرست فرمانداری ویژه کاشان 
در حاشــیه افتتاح این طرح ها گفت: برای اجرای طرح تجمیعی آبیاری کم فشار روستای جزاوند، یک 
میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان هزینه شده که ۷۲۴ میلیون تومان سهم دولت و بقیه با مشارکت بهره برداران 
انجام شده است. محمدشریف زارعی افزود: این طرح که در مدت هشت ماه اجرا شده، برای ۱۴۵ نفر 
تثبیت اشــتغال فراهم کرده و ۱۶۰ خانوار نیز از مزیت های آن بهره مند شدند. وی، بهره برداری از مخزن 
۲۰۰ مترمکعبی روستای جوینان را از دیگر طرح ها بیان کرد و گفت: یک میلیارد و ۳۰۰  میلیون تومان از 
محل اعتبارهای عمرانی برای این طرح هزینه شده است. سرپرست فرمانداری ویژه کاشان، بهبود کمی 
آب شرب روســتا، امکان انتقال آب به صورت ثقلی با هدف کاهش مصرف انرژی، افزایش ذخیره آب 
شرب روستا، مدیریت فشار و کاهش آب بدون درآمد، ایجاد امکان استفاده بهینه از مخزن های موجود 
و افزایش پایداری آبرسانی در روستای جوینان را هدف های اجرای این طرح برشمرد. وی خاطرنشان 
کرد: برای اجرای ۲ طرح دیوارسازی در روستاهای حسین آباد و مسلم آباد از توابع بخش قمصر که با هدف 
ایمن سازی حاشیه رودخانه اجرا شده، ۴۵۰ میلیون تومان هزینه شده است. زارعی همچنین کلنگ زنی 
پل محله بن رود شهر قمصر را یادآور شد و گفت: این پل به طول ۱۲، عرض ۱۴ و ارتفاع پنج متر با استفاده 

از سازه بتنی  با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی شهرداری قمصر ساخته خواهد شد.

اجرای 31 طرح آبخیزداری در استان اصفهان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: در دهه فجر ۱۴۰۰ در استان اصفهان ۳۱ طرح 
آبخیزداری با اعتبار ۴۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اجرا شد. محمدعلی کاظمی اظهار کرد: در دهه فجر 
۱۴۰۰ در استان اصفهان، ۳۱ طرح آبخیزداری با اعتبار ۴۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اجرا شد. وی این 
خبر را در حاشیه افتتاح طرح های آبخیزداری شهرستان گلپایگان اعالم کرد و گفت: تاکنون در شهرستان 
گلپایگان ۷۴۰ مورد طــرح آبخیزداری با ظرفیت پنج میلیون مترمکعب با هدف مهار ســیالب و تغذیه 
سفره های زیرزمینی اجر شده است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: برداشت 
بی رویه آب های زیرزمینی باعث خشک شدن دشت شور گلپایگان شــده که اجرای این طرح موجب 

تغذیه آبخوان ها می شود. 

کافه اقتصاد

اخبار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: از مجموع حدود ۹ هزار واحد صنعتی در این استان نزدیک به نیمی از آنها تعطیلند و یا زیر ظرفیت و کمتر 
از ۳۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند. امیررضا نقش در آیین معرفی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ، با بیان اینکه امروز مشکالت 
و موانع واحدهای تولیدی استان اصفهان بسیار زیاد است اظهار داشت: بیش از چهار هزار واحد صنعتی در استان تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند که این تنها بخشی 
از مشکالت واحدهای صنعتی در استان اصفهان محسوب می شود. وی اظهار داشــت: حدود هزار و ۶۰۰  طرح صنعتی باالی ۶۰ درصد نیمه تمام در استان اصفهان 

وجود دارد که این مشکالت به ویژه در زمینه افزایش نرخ ارز از سال ۹۷ به بعد اتفاق افتاده است که این واحدها برای ادامه کار نیاز به کمک و ارائه تسهیالت دارند.
وی با اشاره به اینکه ارائه تسهیالت و به ویژه تسهیالت سرمایه ثابت از نیازهای ضروری این واحدهاست، اضافه کرد: مجموعه استانداری در این زمینه اقدامات خوبی 
انجام داده است و حرکت های خوبی آغاز شــده که در مرحله اول طرح های نیمه تمام صنعتی در استان ساماندهی شوند و دستکم نیمی از این واحدها در اهداف 
چهارساله قرار داده شده است که به یک وضعیت مشخص برسند. نقش گفت: ۸۲۵ معدن فعال در استان اصفهان وجود دارد و اصفهان از این نظر مقام اول را در 

کشور به خود اختصاص داده؛ اما زنجیره این معادن کامل نیست و صنایع پایین دستی را ندارند و با مسائل و مشکالت خاص خود مواجه هستند. 

نیمی از واحدهای صنعتی استان کمتر از ظرفیت در حال فعالیت هستند

وزیر اقتصاد میان 
بازاریان تهران

»سید احسان خاندوزی« وزیر 
امور اقتصاد و دارایی و هیئت 
همراه بــا حضور در مســجد 
جامع بازار تهران، از نزدیک در 
جریان مسائل و دغدغه های 
بازاریان و اصنــاف تهران قرار 

گرفت.

وز عکس ر

رییس اتحادیــه تولیدکننــدگان محصوالت 
نساجی اصفهان از مشکالت صنعت نساجی 
از زمان شــیوع کرونا و باال رفتــن قیمت دالر 
خبر داد. ابراهیم شیشــه گر گفت: مشکالت 
در صنعت نساجی از زمان شــیوع کرونا و باال 
رفتن قیمت دالر روز به روز بیشتر شد و شاهد 
مشکالت بســیاری همچون مشکالت برقی، 
گازی، نفتــی، بانکی، مالیاتــی، بیمه ای و… 
بودیم. وی افزود: طبق قانون، تولیدی هایی که 
۵ کارگر دارند مشمول پرداخت ۱۰ درصد بیمه 
هستند ؛اما بیمه به طور سلیقه ای رفتار کرده 
و هر کارگاهی را به یک صورت سازمان داده و 
طبق قانون عمل نکرده است. رییس اتحادیه 
تولیدکنندگان محصوالت نســاجی اصفهان 
گفت: گرانی دالر حتی به مــواد اولیه صنعت 
نســاجی هم رحم نکرد و قیمت بســیاری از 
مواد ۸ برابر شد و کارخانه ها برای عدم تعطیلی 
مجبور به خرید مواد گران بودند. هاشمی ادامه 
داد: پتروشــیمی صنعتی داخلی است ولی 
به خاطر ســودی که صادرات به همراه دارد به 
کارخانه ها و تولیدی های داخلی مواد مورد نیاز 
را نمی رسانند و کارخانه ها مجبور به واردات از 
کشورهای دیگر می شوند. وی معتقد است: در 
حال حاضر حدود ۶۰ درصد از صنایع نساجی 
مثل کشباف و جوراب باف تعطیل شده  و دلیل 
این موضوع ناتوانی در رقابــت با محصوالت 
خارجی است. رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
محصوالت نســاجی اصفهان گفت: از سوی 
دیگر گمرک اجــازه ورود اجنــاس خارجی 
را به راحتی صــادر می کند و ایــن راه را برای 
تولیدکنندگان دشــوارتر کرده اســت. رییس 
اتحادیه تولیدکنندگان نســاجی اصفهان،  ۱۰ 
مهر ۱۴۰۰ گفته بود: بســیاری از ماشین آالت 
این کارخانجات فرســوده و قدیمی است که 
با رایزنی های مختلف که با اتــاق بازرگانی و 
گمرک انجام شده قرار است به زودی بسیاری 
از کاال هایی که ۶ ماه است در انبار های گمرک 
مانده اند، ترخیص شوند و این گام مثبتی در 

پیشبرد این صنعت است.

عکس: ایرنا
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رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شهرستان شهرکرد: 

بازار لوازم خانگی از تنوع کاالیی خالی است

درحال حاضر بازار لوازم خانگی در رکود قابل توجهی به ســر می برد و به 
اعتقاد فروشندگان مردم فقط به قید ضرورت به بازار مراجعه می کنند، 
البته نوعروسانی که از قشر متوسط جامعه هستند برای تهیه جهیزیه تنها 
لوازم ضروری و ایرانی را خریداری می کنند و کسانی که وضعیت مالی 

خوبی دارند خرید پربار خود را انجام می دهند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی موجب ایجــاد انحصار در بازار 
داخل برای تولیدکنندگان شــد بنابراین زمینه سوءاستفاده برخی آنها 
از این اتفاق فراهم آمد و قیمت لوازم خانگــی را به هر میزانی که تمایل 

داشتند افزایش دادند.
افزایش قیمت انواع لوازم خانگی متاثر از بازار پرتالطم ارز بود، به طوری 
که فروشــندگان این بازار به دلیل وارد نشــدن لــوازم خانگی کاالی 
خارجی موجود در مغازه را به قیمت روز به فروش می رساندند و قیمت 
اجناس ایرانی نیز که عموما از کیفیت الزم برخوردار نیســتند، افزایش 
چشمگیری داشته است. اگر در سال های گذشته افراد می توانستند با 
دریافت وام ازدواج، جهیزیه خود را تهیــه کنند، اکنون باوجود افزایش 
میزان تســهیالت ازدواج و افزایش باالی قیمت لوازم خانگی، امکان 

خرید جهیزیه معقول وجود ندارد.
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی شهرستان شهرکرد با اشاره 

به افزایش چشــمگیر قیمت لوازم خانگی، اظهار کرد: گرانی کاال برای 
فروشندگان این صنف سودی ندارد، زیرا افزایش قیمت لوازم خانگی 

موجب کاهش قدرت خرید مردم می شود.
جمشــید کالهی افزود: به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی، منحنی 
کاهش قدرت خرید مردم از سه سال گذشته آغاز شد، البته کرونا هم به 

این مسئله دامن زده است.
وی با بیان اینکه وارد نشدن جنس خارجی یکی از معضالت فروشندگان 
این صنف است، تصریح کرد: متاسفانه بازار از تنوع کاالیی خالی است و 
افراد در شرف ازدواج مجبور به خرید لوازم خانگی ایرانی هستند، حتی 
اگر جنس خارجی در بازار موجود باشد، بسیار گران و خارج از عرف به 

فروش می رسند.
کالهی ادامه داد: کاالیی که در بازار موجود است به دلیل رقیب نداشتن، 
از کیفیت الزم برخوردار نیست و گاهی افزایش قیمت را نیز به دنبال دارد. 
وی، دلیل بی کیفیتی لوازم خانگی را نبود نظارت بر تولید در مبدأ بیان 
کرد و گفت: باتوجه به این موضوع و تولید بدون رقابت، متاسفانه کاالی 

تولیدی از کیفیت الزم برخوردار نیست.
رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی شــهرکرد بیان کرد: قانون 
موجود در بازار تابع عرضه و تقاضاست که تناقضی در این خصوص نیز 

وجود دارد، یعنی اکنون که عرضه باال و تقاضا پایین اســت، باید قیمت  
کاال کاهشی باشد که این گونه نیست.

وی با بیان اینکه مالک کاهش قیمت لوازم خانگی ثابت ماندن قیمت 
ارز است، خاطرنشان کرد: کاهش اندک قیمت ارز، مالک کاهش قیمت 
لوازم خانگی نیســت، بلکه باید قیمت ارز ثابت بمانــد و واردکنندگان 
قطعات خود را با قیمت پایین وارد کنند، بنابرایــن اگر قیمت ارز برای 
مدتی ثابت بماند در این صورت تکلیف خریدار و فروشــنده مشخص 

است و این ثابت نبودن بازار ارز به نوعی ناامنی را در بازار ایجاد می کند.
کیفیت را فقط با بخشــنامه، توصیه نامه، جریمه، مجــازات و اعمال 
زور نمی توان باال برد یا تضمین کرد. کیفیــت ، حاصل طبیعی یک بازار 
رقابتی و آزاد با نقش نظارتی و متعادل کننده ی دولت است؛ دولتی که 
عملکردش شفاف و درست باشد و این شفافیت البته نیاز به گسترش 
آزادی های رســانه ای و همین طور اجــازه فعالیت احــزاب مخالف 
سیاست های دولت را دارد تا به عنوان ناظر بر اعمال و تصمیم های دولت 
بتوانند هر جا که فســاد، رانت یا خطایی دیدند آن را در برابر چشــمان 
افکار عمومی و قوه قضاییه قرار دهند تا با خاطیان برخورد شود. رسیدن 
به چنین کیفیتی زمان می برد؛ باید کار کرد و اندیشــید تا به طور مداوم 

کیفیت افزایش یابد.  

مجری طرح توســعه گلخانه های وزارت جهادکشــاورزی گفت: چهارمحال و 
بختیاری از نظر درصد تحقق طرح توســعه گلخانه ها رتبه نخســت کشور را در 

اختیار دارد.
داریوش سالم پور افزود: این استان موفق شده است طی ۱۰ ماه امسال مساحت 
گلخانه های موجود را از هشت هکتار برنامه ابالغی به ۲۸ هکتار برساند که این 

حجم از افزایش مساحت برابر با ۳۵۰ درصد عملکرد بیشتر است.
سالم پور، شائبه آزادسازی قیمت انرژی و ضرورت استقرار گلخانه ها در مناطق 
مســتعد اقلیمی همچون مناطق گرمسیری و نیمه گرمســیری را یادآور شد و 
گفت:اگر چه از نظر کارشناسی یکی از اصول مهم در اجرای طرح توسعه گلخانه ها 
در کشور، مکان یابی و جانمایی صحیح برای احداث گلخانه هاست اما با توجه 
به اجرای مجتمع گلخانه پارس آباد مغان در شــمال اردبیل و دیگر موارد مشابه 

می توان گفت که چهارمحال و بختیاری نیز مستعد اجرای این طرح است.
سالم پور اظهار داشت: صاحبان اراضی واقع در دشت های وسیع استان که پیش 
از این به کشت سیب زمینی در این دشت ها مشــغول بوده اند در حال حاضر به 
دلیل کمبود منابع آبی به سمت کشــت محصوالت پربازده تر متمایل شده اند و 
از آنجایی که اصل توســعه گلخانه ها بهبود بهره وری از آب است، ضروری است 

تمامی دستگاه ها برای ایجاد چنین فضایی همکاری الزم را داشته باشند.
مجری طرح توســعه گلخانه های وزارت جهادکشاورزی در خصوص تامین گاز 

برای اجرای گلخانه ها در چهارمحال و بختیاری نیز اظهار داشت: پیشنهاد می شود 
مجتمع های گلخانه ای و اراضی شــخصی که از نظر مطالعات و مدارک کامل و 
مورد تایید هستند، شناسایی شوند و نیاز گازی آن ها مشخص و به مجموعه های 
مدیریتی وزارتی اعالم شــود تا پیگیری ها در این رابطــه در رده های باالتر مورد 

بررسی قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بحث اصلی در توســعه گلخانه ها، افزایش بهره وری از آب 
است، یادآور شــد: در تغییر اراضی کشــت روباز به گلخانه مشکالتی در رابطه با 

پروانه های بهره برداری وجود دارد که این موضوع در حال پیگیری است.
وی همچنین در ادامه به روند اجرای طرح توسعه گلخانه ها در کشور اشاره کرد و 
گفت: با گذشت ۵ سال و ۱۰ ماه از آغاز اجرای این طرح، نزدیک به ۱۵ هزار هکتار 
گلخانه در کشور ایجاد شده است که این وسعت از گلخانه ها به نسبت کشاورزی 
در فضای باز، یک و نیــم میلیارد مترمکعب آب کمتری مصــرف کرده و برابر با 
میزان تولید در فضای بــاز، محصوالت کیفی درجه یک را بــا کمترین ضایعات 

روانه بازار کرده است.
سالم پور، اثرات اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح توسعه گلخانه ها در کشور را نیز 
متذکر شد و گفت: این اثرات به ویژه در مناطق کمتر برخوردار که از جمله مناطق 

مستعد ایجاد گلخانه نیز به شمار می روند، مشهودتر است.
وی ،وســعت محیط های کنترل شده و زیرپوشش پالســتیک و شیشه برای 

کشت محصوالت کشاورزی در دنیا را سه میلیون هکتار اعالم کرد و ادامه داد: اگر 
یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از تونل های کوچک، شیشه ای و خورشیدی کشور 
چین از این وسعت جهانی کاسته شود می توان گفت که یک میلیون و ۶۰۰ هزار 

هکتار گلخانه بنا به تعریف استاندارد آن در جهان وجود دارد.
مجری طرح توسعه گلخانه های کشور، سهم ایران از وسعت گلخانه های جهان 
را ۲۴ هزار هکتار معادل یک و نیم درصد از سطح جهانی بیان کرد و گفت: با این 
میزان از سهم، ایران در رتبه ۱۲ کشورهای جهان از نظر وسعت گلخانه ها قرار دارد؛ 
اما در بحث توسعه این محیط های کنترلی کشاورزی به همراه چین و مکزیک 

جزو سه کشور برتر دنیا محسوب می شود.
سالم پور، مسئله تامین آب را مهم ترین موضوع در راستای توسعه گلخانه ها در 
کشور دانست و افزود: به دلیل تغییرات اقلیمی، بارش کم و تبخیر زیاد، آب از 
جایگاه مهمی در این زمینه برخوردار است؛ اما به طور کلی مولفه های دیگری نیز 

برای توسعه گلخانه ها تعریف شده که باید به آن ها توجه کرد.
سالم پور، پیشرفت های کشور در تولید ســازه های گلخانه ای و برخی تجهیزات 
جانبی را طی مدت ۱۰ ســال اخیر مطلوب خواند و اظهار داشت: در حال حاضر 
ایران در زمینه طراحی، ســاخت و تولید ســازه گلخانه ای بــه ویژه محصوالت 
پالســتیکی در مرحله خوداتکایی قرار دارد و با وجود مشکالت متعدد، توانایی 

تولید در این حوزه را داراست.

مجری طرح توسعه گلخانه های کشور افزود: در حوزه تامین اعتبارات برای اجرای 
طرح توسعه گلخانه ها طی چهار سال گذشته از محل اعتبارات اشتغال روستایی، 
صندوق توسعه ملی و از محل تبصره های بودجه سنواتی اقدامات مناسبی شکل 
گرفته است و در ســال جاری نیز با پیگیری های انجام شده در مرحله نخست 
هشت هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی تخصیص یافت که از این مبلغ 

حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به استان ها ابالغ شده است.

مجری طرح توسعه گلخانه های وزارت جهادکشاورزی:

چهارمحال و بختیاری در طرح توسعه گلخانه ها، رتبه نخست کشور  را  داراست

 افزایش چشمگیر مراجعات به پزشکان عفونی و اطفال
با عالئم مشکوک به کرونا

رییس شــورای هماهنگی نظام پزشــکی چهارمحال و بختیاری گفت: این روزها شاهد افزایش 
مراجعات به پزشکان اطفال و متخصصان عفونی با عالئم مشکوک به کرونا در استان هستیم، اما 
بسیاری از افراد برای تست کرونا مراجعه نمی کنند، آمار ابتال در جامعه صد برابر بیشتر از آمارهای 

رسمی است.
آرش روغنی با اشاره به افزایش مراجعات به پزشکان اطفال و عفونی در هفته های اخیر اظهار کرد: 
متاسفانه ویروس کرونا در حال گردش در جامعه است، یکی از عواملی که انتشار ویروس در جامعه 

را تشدید کرد، بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی بود.
روغنی با تاکید بر اینکه نباید از ابتالی خفیف افراد به کرونا غفلت کنیم، گفت: امکان دارد این ویروس 
در سالمندان، کودکان، افراد واکسن نزده، افراد دارای بیماری زمینه ای و نقص سیستم ایمنی موجب 
بروز عالئم شدید و حتی مرگ نیز شود، یکی از مسائلی که در سویه امیکرون با آن مواجه هستیم، 
رعایت نشدن قرنطینه توسط افراد مبتال به این سویه به علت عالئم خفیف است، زیرا افراد این عالئم 

را به سرماخوردگی و سینوزیت ربط می دهند.
رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در سویه های کرونا هرچه 
تعداد ابتالی افراد به ویروس افزایش پیدا کند، مقاومت ویروس نیز افزایش پیدا خواهد کرد، طبق 
بررســی ها افرادی که  در هفته های گذشته به ســویه امیکرون مبتال می شدند، عالئم خفیف تری 

داشتند، اما اکنون عالئم در مبتالیان شدیدتر می شود.
وی با بیان اینکه نهایتا یک ماه و نیم در پیک کرونا باشــیم، یادآور شد: باید مدارس تعطیل شوند، 
قطعا سالمتی دانش آموز اولویت باالتری نســبت به تحصیل دارد، باز بودن مدارس به علت اینکه 
امکان رعایت پروتکل های بهداشتی کم است و مدارس تهویه مناسبی نیز ندارند، خطرآفرین است.

روغنی با اشاره به اینکه امیکرون حتی افرادی که واکسن تزریق کرده اند را نیز درگیر می کند، تصریح 
کرد: بنابراین رعایت پروتکل های بهداشــتی برای جلوگیری از ابتال به شدت ضرورت دارد، به علت 
خفیف بودن عالئم حــدود ۸۰ درصد افراد برای انجام تســت کرونا مراجعــه نمی کنند، همچنین 

امیکرون با کیت های کرونا کمتر تشخیص داده می شود.
رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری در پایان توضیح داد: این روزها شاهد 
افزایش مراجعات به پزشــکان اطفال و متخصصان عفونی در استان هســتیم، گروه هایی مانند 

سالمندان، واکسن نزده ها و دارای بیماری زمینه ای به شدت در معرض خطر هستند.

 طرح »دادرس« در 200 مدرسه چهارمحال و بختیاری
اجرایی شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری در آیین افتتاح دهمین طرح ملی دادرس در 
شهرستان بروجن افزود: این طرح با هدف تعلیم و آموزش دانش آموزان و باال بردن سطح آمادگی 
آنها در مقابل حوادث مختلف و آموزش و تقویت مهارت های خودامدادی و دگرامدادی در مدارس 

اجرا می شود. 
ایرج کیانی با بیان اینکه حــوادث غیر مترقبه از جمله زلزله هیچ وقت خبــر نمی کند،گفت: با ارائه 
آموزش خودامدادی و دگرامدادی به دانش آموزان در مواقع بحران می توان از ظرفیت آنها استفاده 
کرد. معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نیز گفت: این 
طرح در راستای تقویت علم و دانش امدادی در میان دانش آموزان، افزایش سطح توانمندی ها و 
مهارت های امدادی دانش آموزان در راستای تقویت تاب آوری در جامعه در قالب تربیت تیم های 

دانش آموزی آماده برای مقابله با حوادث اجرا می شود.
به گفته وی، امسال ۲ هزار و ۸۰۰ دانش آموز در قالب ۲۰۰ تیم در قالب این طرح آموزش خواهند دید و 
از هر مدرسه ۱۴ نفر در دوره های مهارت های امداد و نجات در قالب هشت موضوع آموزش می بینند.

اخبار

متاسفانه بازار از تنوع کاالیی خالی است و افراد در 
شرف ازدواج مجبور به خرید لوازم خانگی ایرانی 
هستند، حتی اگر جنس خارجی در بازار موجود باشد، 

بسیار گران و خارج از عرف به فروش می رسند
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مفاد آراء
11/72 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5644  - 1400/05/03 هيات سوم آقای علی عباسی  ولدانی 
به شناسنامه شــماره 40 کدملي 1290138974 صادره اصفهان فرزند خداداد در 
ششدانگ يکباب انبار به مســاحت 1347/30 متر مربع از پالک 212 فرعی از 36  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت اسداله 

دهائی مورد ثبت صفحه 127 دفتر 190 
رديف 2- راي شماره 13910  - 1400/11/19 هيات ســوم خانم اعظم شريفی 
ولدانی به شناسنامه شــماره 4275 کدملي 1285121211 صادره اصفهان فرزند 
احمد در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 115/18 متر مربع از پالک شماره 
459 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت مالک رسمی سليمان عباسی طبق اظهارنامه ثبتی

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/08

م الف: 1275932  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصي

11/73 شــماره نامه : 140085602025014308-1400/11/14 چون تحديد 
حدود ششــدانگ يک قطعه ملــک مزروعی پــالک شــماره 36/981  واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتي به نام آقــای محمد علی جعفری 
ولدانی فرزند علــی و غيره )ورثه علی جعفــری ولدانی( در جريان ثبت اســت و 
 با توجه به اينکه تحديد حــدود اوليه پالک تاکنون به عمل نيامده اســت  اينک

 بنا به دســتور مــاده 14 قانــون ثبت و طبــق تقاضــاي نامبرده  فــوق الذکر 
تحديد حــدود ملک مرقــوم در تاريــخ روز يکشــنبه مورخــه 1400/12/15 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمــد، لذا بــه موجب اين 
 آگهي به کليه مالکيــن و مجاورين اخطار مــي گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محــل حضــور يابنــد. اعتراضــات مجاوريــن و صاحبان امــالک مطابق 
ماده 20 قانــون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلــس تحديد حدود تا ســی روز 
 پذيرفتــه خواهــد شــد  و طبق مــاده 86 آييــن نامه قانــون ثبــت، معترض
 بايد ظرف مــدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض بــه اين اداره بــا تقديم 
دادخواســت به مراجع ذيصالح قضايي اقدام و گواهي طرح دعوی خود را به اين 
 منطقه ثبتی ارائه نمايد در غيــر اينصورت متقاضی ثبت و يــا نماينده قانون وی 
می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و 
به اين منطقه تســليم نمايد ســپس اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات 
 ثبتی را با رعايت مقــررات ادامــه خواهــد داد.   تاريخ انتشــار: 1400/11/23  

م الف: 1273841  ابوالفضل شــهرياری نائينی مديــر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان 

تحديد حدود اختصاصی
11/74 شــماره نامه : 140085602024013476-1400/11/17 نظر به اينکه 
به موجب آراء شماره 140060302024002202 و 140060302024002203 
مورخ 1400/07/26 هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 120/39 متر مربع تحت 
شماره فرعی 2965 از اصلی 4348 مفروز و مجزی شــده از شماره 364 فرعی از 
اصلی مزبور  واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان در مالکيت خانم ها جميله رئيســی 
وانانی فرزند عوضعلی و خديجه حيدری فرزند اشــکبوس )هر يک نسبت به سه 
دانگ مشاع( مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشد لذا 
به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبــق تقاضای مالک تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين 
اعالم می گــردد تا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور يابنــد و اعتراضات 
مالکين و مجاورين مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حــدود و فقط تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبــق ماده 86  
آئين نامه قانون ثبــت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به ايــن اداره، ظرف يکماه 
دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست 
را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صــورت متقاضی ثبت يا نماينده 
قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت 
را دريافت و بــه اداره ثبت تســليم نمايــد و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض 

 عمليات ثبتــی را با رعايت مقررات ادامــه ميدهد. تاريخ انتشــار: 1400/11/23  
م الف: 1274034  شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحديد حدود اختصاصی
11/75 شماره نامه : 140085602024013475-1400/11/17 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 140060302024002186 مورخ 1400/07/25 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 140/98 متر مربع تحت شماره فرعی 4953 از اصلی 4483 مفروز 
و مجزی شده از شماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
مالکيت  آقای محسن عبدالهی فرزند علی مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/12/18 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه 
مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديد حدود و فقــط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه 
دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را 
اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی 
وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت 
و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با 
 رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشار: 1400/11/23 م الف: 1274470 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



شنبه 23 بهمن 1400 / 10 رجب 1443 / 12 فوریه 2022 / شماره 3469
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:

مجوز سازمان های مردم نهاد در اصفهان، نیاز مند بازنگری است
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان در جلسه تعامل و هم افزایی سازمان های 
مردم نهاد استان اصفهان به فعالیت یک هزار و ۷۰۰ سمن در استان اصفهان، اشاره کردو گفت: اصفهان، 
کاشان، نجف آباد، خمینی شهر، آران و بیدگل، شــاهین شهر ومیمه دارای رتبه های نخست فعالیت 
سازمان های مردم نهاد در مقیاس کل استان را دارا هستند.مجوز ســازمان های مردم نهاد از مراجع 
مختلفی از جمله سازمان امور جوانان، موسسات فرهنگی، استانداری، فرمانداری، نیروی انتظامی 
و تبلیغات اسالمی صادر می شود که خود این مســئله خأل زیادی ایجاد کرده که نیاز به بازنگری دارد.

مسعود مهدویان فر اظهار کرد: به دنبال وضع اولین قانون فعالیت برای تصمیم سازی این نهاد ها به 
طور مدون هســتیم که البته از طریق مرکز پژوهش های مجلس برای تدوین قانون اقداماتی صورت 
گرفته است.هم اینک قوانین مالیاتی، بودجه و برنامه هفتم توسعه در حال تدوین و نگارش است که 
فرصت مناسبی است؛ نمایندگی خیریه ها با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی،باید نظرات 
اصالحی قوانین مالیاتی خیریه ها را بیان کنند.مهدویان فر گفت:در آینده نیز جلسه آموزشی برای خود 
مدیران یا حسابرسان خیریه ها برگزار می شود تا اصالح اساسنامه و تمدید مجوز هایی که فاقد تاریخ 

است به روز رسانی شود.

دهمین دوره طرح ملی »دادرس« در اصفهان برگزار شد
رییس جمعیت هالل احمر اصفهان از برگزاری دهمین دوره طرح ملی دادرس همزمان با دهه مبارک 
فجر در ۱۱۰ مدرسه این شهرستان خبر داد.شهریار انصاری طادی گفت: دهمین دوره طرح ملی دادرس 
در ۱۱۰ مدرسه از دهه مبارک فجر شروع و تا اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.وی  گفت: ۳۳۰۰ 
دانش آموز پایه هشتم در مقطع متوسطه اول و پایه دهم در مقطع متوسطه دوم گروه هدف این طرح 
هســتند. با اجرای طرح دادرس آموزش امداد و کمک های اولیه در ۸ سر فصل شامل پناهگیری و 
خروج ایمن، ارزیابی و کنترل عالئم حیاتی، احیای قلبی و ریوی، کنترل خونریزی پانسمان و بانداژ، 
شکستگی و آتل بندی، حمل مصدوم، اطفای حریق و اسکان اضطراری به دانش آموزان ارائه می شود. 
انصاری طادی گفت: در طرح دادرس از هر مدرســه ۳۰ نفر از دانش آمــوزان، آموزش های مربوطه را 
دریافت و در قالب یک تیم ۱۵ نفره در المپیاد های آماده شرکت خواهند کرد. دادرس، طرح ارزشمند 
و کاربردی است که طی ۱۰ سال گذشته با همکاری آموزش و پرورش اجرا شده و مورد استقبال دانش 
آموزان و اولیای آن ها قرار گرفته اســت.طرح دادرس مخفف »دانش آموز آماده در روز های سخت« 
است که با هدف توانمندسازی و ارتقای سطح مهارت های دانش آموزان هنگام مواجهه با حوادث در 

سراسر کشور به اجرا درمی آید.

 40 درصد پرونده های شورا های حل اختالف اصفهان
در دی ماه با سازش مختومه شد

رییس شورا های حل اختالف اســتان اصفهان گفت: با تالش اعضای شورا های حل اختالف استان 
اصفهان در دی ماه امسال ۴۰درصد از پرونده های وارده به شعب با صلح و سازش مختومه شده است.

سید محمد موسویان اظهار کرد: امیدواریم با تالش اعضای شورا های حل اختالف اصفهان در راستای 
ارج نهادن به سنت های دینی و گسترش فضای صلح و سازش در جامعه، درصد بیشتری از پرونده های 
وارده را با صلح و سازش مختومه کنیم. رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان افزود: با توجه 
به برنامه ریزی هایی صورت گرفته از جمله بازرسی از شعبات،برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از 
افراد توانمند درصد مصالحه شورا های حل اختالف استان اصفهان از ۳۲درصد در فروردین سال جاری 
به ۴۰ درصد در دی ماه ارتقا پیدا کرده است. موسویان، نرخ رسیدگی در شعب شورا های حل اختالف 
اســتان اصفهان در دی ماه را صددرصد اعالم کرد و گفت: ۵ هزار و ۲۲ پرونــده در این ماه با مصالحه 

مختومه شده است.

توصیه رییس قوه قضاییه به قضات اصفهانی:

مجازات جایگزین حبس، مورد توجه مسئوالن قضایی باشد

رییس قوه قضاییه در جمــع مقامات قضایی اســتان اصفهان گفت: 
مســئوالن قضایی با اســتفاده از ظرفیت های قانونــی مانند مجازات 

جایگزین حبس به افراد کمک کنند که زودتر از زندان خارج شوند.
حجت االســالم والمســلمین غالمحسین محســنی اژه ای در جلسه 
مشترک شورای قضایی و مدیران قضایی استان اصفهان ضمن تبریک 
فرارســیدن چهل و ســومین بهار پیروزی انقالب، با بیان اینکه وقتی 
صحبت از عدالت در جامعه به میان می آیــد الجرم نام قوه قضاییه در 
ذهن آحاد مردم متبادر می شود، اظهار داشــت: برای برپایی عدالت و 
از بین بردن فساد در جامعه دســتگاه ها و نهادهای زیادی مسئولیت 
دارند و در این میان اگر قوه قضاییه به درستی به وظایف خود عمل کند 
می تواند جلوی بسیاری از کژی ها را بگیرد و امید به آینده را در دل مردم 
افزایش دهد.وی نیروی انسانی را سرمایه اصلی دستگاه قضا دانست 
و افزود: چنانچه در جنبه های مختلف به این ســرمایه توجه نشود، در 
انجام بسیاری از امور توفیق حاصل نخواهد شد و در این راستا، صیانت، 
ارتقا و آموزش نیروی انســانی در دســتگاه قضایی امری ضروری و 

اولویت دار است.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با اشــاره به بازدید خود از 
دادگستری و دادســرای اصفهان، گریزی به موضوع کمبود تجهیزات، 

امکانات و فضای اداری مناســب در این مرکز و مرجع قضایی زد و در 
این زمینه گفت: طی بازدید خود مشاهده کردم که به دلیل کمبود فضای 
اداری شعب، در یک اتاق متوسط پارتیشن گذاشته شده و در اصطالح 
اتاق به دو بخش تقسیم شده بود و فضای عبور و مرور بسیار کمی برای 
کارکنان و ارباب رجوع آن هم در کنار پرونده ها وجود داشت که این امر 
در کیفیت خدمت رســانی مطلوب به مردم تاثیرگذار است.رییس قوه 
قضاییه با بیان اینکه در بازدید از دادگستری و دادسرای اصفهان، به دلیل 
ازدحام جمعیت تنها توانست از چند شعبه بازدید کند، گفت: در جریان 
این بازدید به مدت یک ساعت و نیم در محوطه ای که مردم می خواستند 
با ما دیدار کنند، حاضر شدم و ضمن استماع خواسته ها و مطالبات آنها، 
دستوراتی صادر شد.رییس عدلیه همچنین ضمن توصیه به مسئوالن 
قضایی و ســایر مقامات و مســئوالن شهری و اســتان اصفهان برای 
بازدید از مراکز و مراجع قضایی، بر این نکته تاکید کرد که این بازدیدها 
و رفت وآمدها و مشاهده کمبودها و کاستی ها از نزدیک، در حل و فصل 

بسیاری از مشکالت موثر خواهد بود.

ضرر قرار بازداشت موقت صادر کردن بیش از نفع آن است
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود با بیان 

اینکه تا آنجا که ضرورت ندارد، نباید قرار بازداشت موقت یا قرار منجر به 
بازداشت صادر شود، بر ضرورت تناسب قرار و مجازات از جهات مختلف 
تاکید کرد.وی در همین رابطه گفت: در مواردی که بازداشت نکردن فرد 
متهم ضرری ندارد و بیم فرار یا تبانی او نمی رود یا هنگامی که تحقیقات 
کم است و برای تکمیل تحقیقات و جمع آوری اطالعات می خواهند فرد 
را بازداشت کنند، نباید قرار بازداشت موقت صادر شود چرا که ضرر این 
کار قطعا بیش از نفع آن است.رییس قوه قضاییه ادامه داد: در صورتی 
که بازداشت موقت فردی اجرا شــد و بعد از مدتی امکان آزاد کردن او 
وجود داشــته باشــد، وی باید فورا آزاد شــود و در اینگونه مواقع نباید 
منتظر ماند که حتما زمان بازداشت موقت به پایان برسد و سپس فرد 

بازداشتی را آزاد کرد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به مسئوالن قضایی استان 
اصفهان تاکید کرد که حداالمکان شــرایطی را فراهم کننــد که قبل از 
بازداشت، فرد مورد نظر بتواند وثیقه اش را تامین کند یا آنکه موضوع را به 
وکیلش اطالع دهد. رییس عدلیه در همین باب گفت: گاهی یک شب 
بازداشت هم برای خانواده ها بسیار مهم است و ما باید خودمان را جای 
مردم بگذاریم؛ یک شب بازداشت هم می تواند بسیاری از کارهای مهم 
افراد و خانواده ها را مختل کند؛ گاهی اوقات یک شب زندان رفتن و در 
بازداشت ماندن، زندگی آدم ها را زیر و رو می کند.رییس دستگاه قضا 
تاکید کرد: اقدامات مربوط به جمع آوری اسناد و مدارک و استعالمات، 
حتما باید قبل از بازداشــت فرد انجام شــود و نباید بعد از اجرای قرار 

بازداشت، تازه به سراغ جمع آوری اسناد و مدارک رفت.
رییس عدلیه ضمــن توصیه به مقامات قضایی اســتان اصفهان برای 
بازدید از زندان های این استان، به منافع بی شمار نهفته در این بازدیدها 
اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در بازدیدی که  از زندان اصفهان داشتم، 
موردی را دیدم که این امکان وجود داشــت تا به این فرد کمک شود تا 
زودتر از زندان رهایی پیدا کند؛ مسئوالن و مقامات قضایی می توانند با 
استفاده از ظرفیت های قانونی مثل مجازات جایگزین حبس به امثال 

این فرد کمک کنند که زودتر از زندان خارج شوند.
حجت االسالم و المسلمین محســنی اژه ای اظهار داشت: در نگاه امام 
خمینی )ره( به غیر از پروردگار متعال، همــه چیز کوچک بود و همین 

موضوع سبب شد که امام راحل دل های همگان را تسخیر کند.
رییس دستگاه قضا با اشاره به تفاوت های ملموس و عینی گام اول و 
دوم انقالب اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران در گام دوم انقالب از حیث 
توانمندی های علمی، اقتدار نظامی و قدرت نفوذ کالم در منطقه و جهان، 

شرایطی به مراتب بهتر از گام نخست انقالب دارد.

خبرخوان جامعه

آیین اختتامیه اولین جشنواره ملی شعر حضرت مادر  
، در دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان برگزار شد و نفرات 
برگزیده در دو بخش کالسیک و ویژه معرفی شدند.

حجت االسالم عبدالرســول احمدیان، رییس دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان در این مراسم، اظهار کرد: 
تعاریف متعدد و متفاوتی از هنر ارائه شده، ولی نقطه 
اشتراک تمام این تعاریف، زیبایی و جاذبه روحانی 
نهفته در هنر است.وی افزود: هنر دینی و ارتباط دین 
و هنر، همواره موضوعی قابل تامل و بحث برانگیز بوده 

است، اینکه آیا اصال امکان برقراری ارتباط میان دین 
و هنر وجود دارد؟ برخی قائل به امــکان این ارتباط 
نیستند، چون معتقدند هنر ذاتا به سمت آزاداندیشی 
و دوری از قیود پیش می رود و دین،  انســان را مقید 
می کند و اســاس آن، قیود و قوانین است. بنابراین، 
هنر و دین قابل جمع نیستند. رییس دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان اضافه کرد: برخی دیگر، هنر دینی 
را به معنای هنر مســلمانان تعریف کــرده و گفته اند 
فرد مســلمانی که هنری را ارائه می دهد، آنچه خلق 
می کند، هنر اسالمی است. ما معتقدیم هنر اسالمی 
و دینی ذاتا وجود دارد، ولی برای اینکه بتوانیم تعریف 
دقیقی از آن ارائه دهیم، بســیار باید گفت وگو کنیم. 
اگر غایت ها و اهداف مان را مشخص نکنیم و ندانیم 

که با کدام مبانی می خواهیم به ســمت هنر برویم، 
مشخص نمی شــود که حتما به هدف و غایت نهایی 
دست پیدا کنیم. وی بیان کرد: خاصیت عمومی هنر، 
تاثیرگذاری ناخوداگاه آن بر وجود انسان هاست و اگر 
این خاصیت را درباره هنر بپذیریم، باید بگوییم هنر، 
ابزاری در دست مومنان و متفکران جامعه است، برای 
اینکه بتوانند اهداف واالی انسانی و الهی را در جامعه 
محقق کنند. مقام معظم رهبری در بیانات متعددی که 
درباره هنر داشته اند، به این موضوع پرداخته اند. این 
بیانات در کتابی به نام »هنر دینی در نگاه مقام معظم 
رهبری« جمع آوری شده است. ایشان معتقدند برای 
اینکه هنر دینی به تعالی برسد، نیاز است که در محتوا، 

قالب و هدف و غایت، تغییر و تحول ایجاد شود.

در اختتامیه اولین جشنواره ملی شعر حضرت مادر بیان شد:

قالب های هنر دینی مورد غفلت قرار گرفته است

راهپیمایی رزمندگان 
 گروه موشکی

1۵ خرداد اصفهان
رزمنــدگان گــروه موشــکی ۱۵ 
خرداد اصفهــان در نهمین روز از 
دهه فجــر، ۸ کیلومتر راهپیمایی 
کردند. این رزمندگان به مناسبت 
دهه فجر انقالب اسالمی در مسیر 
هشــت کیلومتری از یگان خود تا 
مزار شــهدای گمنام بهارستان به 

راهپیمایی پرداختند.

ادای احترام فرمانده به جانبازان انقالب اسالمی 
 فرمانده انتظامی استان همزمان با آغاز طلوع صبح چهل و سومین سال پیروزی انقالب اسالمی 
ایران با حضور در آسایشگاه جانبازان شهر اصفهان ضمن ادای احترام به این عزیزان، عید انقالب را به 
آنان تبریک گفت.  سردار محمدرضا میرحیدری در این دیدارها اظهار داشت:باید عید بزرگ انقالب 
را به خانواده معظم شهدا و جانبازان عزیز که در اصل حافظان اصلی این انقالب هستند و با ایثار و از 
خودگذشتگی خود از این آب و خاک حفاظت و حراست کردند، تبریک بگوییم.وی جانبازان را نور 
چشــمان نظام و والیت توصیف کرد و افزود: امروز به برکت دعای ولی امر مسلمین، خانواده های 
معظم شهدا و جانبازان عزیز، کشور ما در منطقه پرتنش خاورمیانه از امنیت باالیی برخوردار است 
و دشــمنان نیز جرأت تجاوز به حریم این کشور را ندارند.ســردار میرحیدری، با بیان اینکه نیروی 
انتظامی حافظ ارزش های انقالب است، گفت: از جانبازان عزیز می خواهم که همواره ما را دعا کنند 
و از خدا بخواهند که در تداوم راه شهدا و حفظ و حراست این نظام محکم بایستیم و شرمنده شهدا 
نباشیم.گفتنی است، در این دیدارها جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی نیز ضمن تبریک سالگرد 
پیروزی انقالب و آرزوی ســالمتی و توفیق روز افزون برای مقام معظم رهبری) مدظله العالی(  و 
همه خدمتگزاران انقالب و مردم شریف ایران ، نیروهای مسلح به ویژه مجموعه انتظامی کشور را 

امید مردم و نظام دانسته و بر افزایش اقتدار پلیس در برابر مجرمان و قانون شکنان تاکید کردند.

 دستگیری باند 3 نفره سارقان زورگیر گوشی های همراه 
در خمینی شهر 

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ازشناسایی و دستگیری ۳ سارق موبایل قاپ زورگیر خبر 
داد. سرهنگ غالمرضا براتی گفت: روز چهارشــنبه فردی با مرکز فوریت های پلیسی تماس برقرار 
کرد و اعالم داشت که سارقان گوشی همراهش را با تهدید سالح سرد و به زور به سرقت برده اند که 
بالفاصله تیمی از ماموران کالنتری۱۳ جوی آباد برای بررسی موضوع و دستگیری سارقان به آدرس 
اعالمی اعزام شــد. وی گفت: با حضور ماموران کالنتری ۱۳ در محل مشخص شد که خبر صحت 
داشته و سارقان که ۳ نفر بودند با تهدید سالح سرد گوشــی همراه مالباخته را به سرقت برده و به 

سرعت از محل متواری شده اند.
این مقام انتظامی، تصریح کرد: برای جلوگیری از فرار متهمان بالفاصله تعداد گشت های انتظامی 
در سطح حوزه افزایش و یکی از متهمان هنگام فرار دستگیر شد و ۲ متهم دیگر از دید عوامل کالنتری 
پنهان ماند.ســرهنگ براتی ادامه داد: با انتقال متهم به کالنتری و انجام تحقیقات پلیسی، ضمن 
قبول بزه انتسابی، اقرار کرد که با همکاری دو همدست دیگرش اقدام به سرقت گوشی موبایل کرده 
است.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر در پایان بابیان اینکه با همکاری متهم مخفیگاه ۲ 
متهم دیگر شناســایی و طی یک عملیات غافلگیرانه همدستان سارق دستگیرشدند، ادامه داد: با 

تکمیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شدند.

کشف 11 دستگاه ماینر در اصفهان 
 فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان  از کشف ۱۱ دستگاه ماینر تولید ارز دیجیتال به ارزش تقریبی 
بالغ بر 6 میلیارد ریال خبر داد.  سرهنگ حمیدرضا اکبری در تشریح این خبر اظهار داشت:ماموران 
کالنتری ۲۴ پلیس اصفهان با دریافت خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاه ماینر استخراج 
ارز دیجیتال بیت کوئین در یک کارگاه حاشیه شهر، موضوع را بررسی و محل اعالم شده را شناسایی 
کردند.وی اضافه کرد:ماموران پس از هماهنگی های الزم قضایــی در یک عملیات مجزا از کارگاه، 

تعداد ۱۱ دستگاه ماینر قاچاق و لوازم مربوطه را کشف کردند.
سرهنگ  اکبری با اشاره به اینکه کارشناســان، ارزش تقریبی دستگاه های کشف شده را بالغ بر 6 
میلیارد ریال اعالم کرده اند بیان داشــت: در این رابطه دو نفر دســتگیر و پس از تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وز عکس ر

ناـجاـ

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت 
اسالمی:

آموزش مهارت های زندگی در 
مدارس مغفول مانده است

خبر روز

دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسالمی 
گفت: آموزش مهارت های زندگی و آشــنایی با 
زوایای زندگی در مدارس مغفول مانده اســت. 
حجت االسالم علی کشــوری به مناسبت شب 
۲۲ بهمن در محل آســتان امامزاده احمد)ع( 
تیران افزود: در الگوی توســعه و پیشرفت باید 
فرآیندهای آموزش وپرورش اصالح شود و مبانی 
موردنیاز را به دانش آموزان یاد داد.وی بیان کرد: 
فقط آموزش ریاضی، فیزیک و علوم محاسباتی 
سودی برای آینده کشور وزندگی افراد ندارد بلکه 
نیازها و دغدغه هــای مهارتی نیز باید موردتوجه 
قرار گیرد. دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت 
اســالمی نحوه همســرداری، تربیت فرزند و 
برخورد با مشکالت و چالش های زندگی را از مهم 
ترین نیازهای فردی افراد دانست و یادآور شد: 
فراگیری این آموزش ها در مدارس الزم است. 
وی به نگرش غرب گرایانه در مسکن سازی اشاره 
کرد و گفت: در مبانی اســالمی خانه باید دارای 
حیاط و محل تفریح باشد تا محل مدیریت زن 
بانشــاط بوده و قدرت مدیریت مهمی به دست 
آورد. حجت االسالم کشوری، خروج مردم از خانه 
و گردش در شهرها را ناشی از نبود محیط بانشاط 
در منزل مسکونی بیان کرد و اظهار داشت: مردم 
تهران چهارشنبه عصر برای تفریح و آرامش از شهر 
خارج می شوند. وی با اشاره به اینکه ۲۵ میلیون 
خانوار ایرانی داریم، تصریح کرد: اختصاص هزار 
مترمربع زمین به هر خانــوار از زمین های انفال 
و منابع طبیعی تنها ۲ درصــد از کل زمین های 
رهاشده کشور ایران خواهد بود و کسی دیگر بدون 
خانه نخواهد ماند. دبیر شورای راهبردی، الگوی 
پیشرفت اسالمی آپارتمان نشینی را آسیبی برای 
زندگی مردم اعــالم کرد و افزود: در شــهرهای 
کوچک باوجود زمین بازهم آپارتمان سازی انجام 
می شود و این چنین نگرشی مغایر باارزش های 
اسالمی و توسعه و تمدن اسالمی است. وی به 
سبک تغذیه ایرانیان اشــاره کرد و گفت: تولید 
غذای صنعتی و کنســرو شــده برای سالمت 
مردم ضرر دارد و باید این سبک زندگی اصالح و 

غذاهای سالم مصرف کنند.

با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

3 طرح بهداشتی در سمیرم به مناسبت دهه فجر به بهره برداری رسید
سه طرح بهداشتی و درمانی با افزون بر ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار در سمیرم به مناســبت دهه فجر به بهره برداری رسید. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در 
آیین افتتاح این طرح ها در سمیرم، افزود: این طرح ها شامل ساختمان جدید شبکه بهداشت، مرکز جامع سالمت روستای ملی مهرگرد بخش وردشت و مرکز 
توانبخشی درمانگاه شهید پیرمرادیان سپاه سمیرم اســت.وی بابیان اینکه اتمام طرح های نیمه تمام اولویت وزارت بهداشت و درمان است، افزود:  ساختمان 
قدیم شبکه بهداشت و درمان سمیرم فرسوده بود و احداث ساختمان جدید برای این مرکز ضرورت داشت.شیرانی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در رسیدگی 
به مناطق محروم و کم برخوردار، افزود: اختصاص امکانات و نیروی انســانی نیز با همین رویکرد دنبال می شــود.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه 
داد: تقویت اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی نیز از دیگر اولویت های وزارت بهداشت است. شیرانی تصریح کرد: مردم باید دسترسی آسان، ارزان و 
منطقی به همه اورژانس ها داشته باشند.وی از ناحیه مقاومت بسیج سمیرم برای تجهیز درمانگاه شهید پیرمرادیان قدردانی کرد.رییس دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان افزود: سمیرم در  انجام واکسیناسیون همواره جزو سه شهرستان نخست استان بوده است.
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س
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عکس: خبرگزاری صدا وسیما
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»رونالدو« از یونایتد جدا می شود؟
نشریه دیلی استار انگلیس مدعی شد کریستیانو رونالدو قصد دارد با مدیر برنامه اش 
درباره احتمال جدایی از منچستریونایتد در پایان فصل مذاکره کند.در نقل و انتقاالت 
تابستانی اخیر بود که کریستیانو رونالدو بعد از سه فصل حضور در یوونتوس خواهان 
جدایی از این تیم شد. در ابتدا گفته می شد که فوق ستاره پرتغالی در آستانه پیوستن 
به منچستر ســیتی قرار دارد؛ اما نهایتا رونالدو در چرخشــی عجیب به تیم سابق و 
محبوب خود یعنی منچستر یونایتد بازگشــت.هفته های آغازین حضور کریستیانو 
رونالدو در منچستریونایتد فوق العاده سپری شد و او نشان داد که در این سن و سال 
نیز در فرم خوبی به ســر می برد. با این حال نوســان زیاد تیم اوله گنار سولسشر که 
باعث اخراج این سرمربی نروژی شد، گریبان رونالدو را هم گرفت و او نیز از بهترین 

فرم خود فاصله گرفت.
بعد از جدایی سولسشر و روی کار آمدن رالف رانگنیک نه تنها اوضاع برای رونالدو بهتر 
نشده بلکه به نظر می رسد که تنش هایی بین این دو نفر نیز وجود دارد. از طرف دیگر 
فوق ستاره پرتغالی طی هفته های اخیر با برخی مصدومیت ها نیز دست و پنجه نرم 
کرده است.این اوضاع نه چندان خوب کریستیانو رونالدو در اولدترافورد باعث شده 
که طی هفته های اخیر شــایعاتی در رابطه با احتمال جدایی او از منچستریونایتد 

به گوش برسد. 
در همین راستا نشریه دیلی استار انگلیس گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که 

برنده پنج باره توپ طال قصد دارد به زودی مذاکراتی را با مدیر برنامه هایش 
انجام داده تا در مورد آینده اش در یونایتد تصمیم گیری کند. در واقع اصال 

بعید نیست که رونالدو در پایان فصل تصمیم به جدایی از یونایتد بگیرد.

راز جدایی »کی روش« از مصر چه بود؟
نشریه مصری درخواست جدایی کارلوس کی روش از تیم ملی این کشور را افشا کرد. نشریه »الیوم 
السابع« مصر در گزارشی به اختالف اخیر کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی با فدراسیون مصر 
پرداخت و دالیل این اختالف را افشــا کرد.کی روش به همراه مصر به فینال جام ملت های آفریقا 
۲۰۲۲ راه یافت ولی در ضربات پنالتی مغلوب سنگال شد و از قهرمانی بازماند.سرمربی اسبق ایران 
اکنون تیم ملی مصر را برای دیدار با سنگال در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آماده 
می کند. طبق گزارش رسانه مصری، کی روش از فدراسیون مصر درخواست کرده ۱۰ روز مانده به آغاز 
این بازی لیگ داخلی را تعطیل کند.همچنین درخواست برگزاری دو بازی تدارکاتی قبل از آغاز این 
مرحله حساس رقابت ها کرده که باعث این اختالف او با فدراسیون شده به همین خاطر کی روش 

در صورت مهیا نشدن شرایط الزم برای آمادگی ،خواهان جدایی شده است.

واکنش پوچتینو به شایعات: 

»زیدان« مربی بزرگی است
طی ماه های اخیر صحبت های زیادی درباره احتمال جدایی پوچتینو از پاری سن ژرمن مطرح شده 
است.این شایعات زمانی اوج گرفت که اوله گونار سولسشر از هدایت منچستریونایتد برکنار شده و 
این مربی آرژانتینی به عنوان گزینه اول حضور روی نیمکت این تیم انتخاب شد. پس از آن بود که 

گمانه زنی هایی درباره نشستن زیدان روی نیمکت پی اس جی به گوش رسید.
پوچتینو در پاسخ به سوالی درباره احتمال حضور زیدان روی نیمکت این باشگاه فرانسوی به عنوان 
جانشین او به ال الرگوئرو گفت:» اطالعی ندارم. تصمیم گیری در این باره به عهده من نیست. زیدان 
مربی بزرگی است و این را پیش از این در رئال مادرید نشان داده است. او می تواند مربی هر تیمی در 
دنیا باشد. زیدان فرانسوی هم هست و این سوال را باید از مدیر ورزشی یا رییس باشگاه بپرسید.«

میزبانی سپاهان از نفت مسجد سلیمان در هفته هفدهم؛

در انتظار تکرار نتیجه دور رفت

هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشور پس از برگزاری تعطیالت زمستانی 
امروز با برگزاری سه دیدار از سر گرفته می شود که در یکی از این دیدار ها 
تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم نفت مسجد سلیمان 
اســت. فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور پس از برگزاری 
اولین هفته دور برگشت این مســابقات به تعطیالت زمستانی رفت تا 
تیم ها با حضــور در بازار نقل و انتقاالت به تقویت خطوط ســه گانه خود 
پرداخته و با آمادگی باالتری روانه ادامه رقابت ها شوند. تیم سپاهان که 
در چند هفته پایانی نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر و اولین هفته دور 
برگشــت از شــرایط آرمانی دور شــده بود با وضعیت نامناسبی راهی 
تعطیالت زمستانی شد. طالیی پوشان که پیش از شروع فصل به عنوان 
جدی ترین مدعی قهرمانــی مطرح بودند از ۱6 بــازی تنها ۲9 امتیاز به 
دست آوردند و 9 امتیاز با صدر جدول فاصله دارند. محرم نوید کیا که حتی 
خبر استعفای او در شبکه های اجتماعی نیز شنیده شد تالش کرد تا در 
فرصت تعطیالت به وجــود آمده به برطرف کــردن نقاط ضعف تیمش 
بپردازد تا سپاهان روند بهتری را در نیم فصل دوم در پیش بگیرد. طالیی 
پوشان در شرایطی به مصاف نفت مسجدســلیمان می روند که در فاز 
دفاعی تقویت شده و اضافه شــدن مظاهری به ترکیب سپاهان، خیال 
نویدکیا را از درون دروازه راحت کرده است. از طرف دیگر با بهبود یاسین 

سلمانی و حضور او در کنار بازیکنانی مانند رفیعی، احمدزاده، حسینی و 
محمد کریمی در میانه میدان سپاهان می تواند تنوع تاکتیکی تیم نویدکیا 
را افزایش دهد. در فاز هجومی نیز سپاهانی ها با جذب جهانی و حضور 
بازیکنانی مانند مغانلو و شهباززاده شرایط خوبی دارند و نویدکیا می تواند 
ترکیب ایده آلش را راهی میدان کند. سپاهانی ها در شرایطی به مصاف 
نفت مسجدسلیمان می روند که در هفته شانزدهم مقابل مس رفسنجان 
با نتیجه 3 بر یک شکست خوردند تا با از دست دادن 3 امتیاز با ارزش 
دیگر، فاصله  شان با صدر جدول به 9 امتیاز برسد و شانس  این تیم برای 
قهرمانی کمرنگ تر از قبل شود. سپاهان در ۱6 بازی قبلی خود، 9 برد، ۲ 
تساوی و 5 شکست به دست آورده و با ۲9 امتیاز در رده سوم جدول قرار 
دارد. در آن ســو نفت مسجدسلیمان در هفته شــانزدهم مقابل پیکان 
شکست خورد و به رده پانزدهم جدول ســقوط کرد. نفتی ها از ۱6 بازی 
قبلی خود تنها ۲ برد به دست آورده و با کسب 5 تساوی و 9 شکست ۱۱ 
امتیازی بوده و در رده پانزدهم جدول ایستاده اند.  جدال سپاهان با تیم 
نفت مسجد ســلیمان را باید یکی از دیدارهای حساس هفته هفدهم 
رقابت های لیگ برتر دانست، دیداری ســخت و حساس که با توجه به 
فاصله 9 امتیازی ســپاهان با صدر و جایگاه ۲ تیم در جدول، کسب 3 
امتیاز آن از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نتیجه بازی عالوه بر ۲ تیم برای 
تیم های مس رفسنجان، آلومینیوم اراک، پدیده و فجرسپاسی نیز حائز 

اهمیت است. سپاهان چاره ای جز پیروزی مقابل نفت مسجد سلیمان 
ندارد؛ فاصله 9 امتیازی زردپوشان اصفهانی با صدر جدول از یک سو و 
فاصله 3 و 4 امتیــازی مس رفســنجان و آلومینیــوم اراک به عنوان 
نزدیک ترین تعقیب کنندگان سپاهان از سوی دیگر، چاره ای جز پیروزی 
برای نویدکیا و تیمش باقی نگذاشته است. شاگردان نویدکیا به خوبی 
می دانند برای جلوگیری از افزایش فاصله شــان با صدر جدول و عقب 
نیفتادن از کورس قهرمانــی، باید قدر تک تک امتیــازات باقی مانده را 
بدانند. تیم های سپاهان و نفت مسجد سلیمان تاکنون در تاریخ لیگ 
برتر 9 بار به مصاف یکدیگر رفته اند که در این بین سپاهان در پنج دیدار و 
نفت در یک دیدار پیروز بوده  و ســه دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان 
رسیده اســت. در 9 جدال دو تیم تاکنون ۱5 گل به ثمر رسیده که ۱۱ گل 
سهم سپاهان و 4 گل سهم نفت مسجد سلیمان بوده است. طی چهار 
رویارویی سپاهان و نفت مسجد سلیمان در اصفهان، دو دیدار با پیروزی 
یک بر صفر سپاهان و دو دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسیده است 
تا سپاهان با آمار تنها دو گل زده در اصفهان مقابل نفت مسجد سلیمان، 
آمار خوبی در این زمینه بر خالف مسجد سلیمان نداشته باشد. دو گلزن 
سپاهان مقابل نفت مســجد ســلیمان محمدرضا خلعتبری در لیگ 
چهاردهم و عزت ا... پورقاز در لیگ هجدهم بوده اند. دیدار رفت این دو 

تیم با پیروزی سه بر صفر طالیی پوشان به پایان رسید.

المپیک زمســتانی ۲۰۲۲ از ۱5 بهمــن به میزبانی 
پکن آغاز شد و ورزشکاران در رشته های مختلف در 
حال رقابت هستند. ایران هم در این رویداد بزرگ 
ســه اســکی باز در دو بخش آلپاین و صحرانوردی 
داشــته اســت. کاروان کوچک ایــران در حالی به 
مســابقات اعزام شــد که از همان ابتدا حواشــی 
مختلفی را داشت؛ ابتدا تســت کرونای سید ستار 
صید که قرار بود یکــی از پرچمداران ایران باشــد، 
مثبت شــد و فدراســیون دانیال ساوه شمشکی را 
به جای او بــه پکن اعزام کرد. به تازگی هم تســت 
دوپینگ حســین ساوه شمشــکی مثبــت اعالم 
شده اســت تا اولین دوپینگی بازی های زمستانی 
۲۰۲۲ یک ایرانی باشــد. آژانس بین المللی کنترل 
دوپینگ )ITA( روز چهارشــنبه اعالم کرد که تست 
دوپینگ ساوه شمشکی، پرچمدار ایران در المپیک 

زمستانی ۲۰۲۲ مثبت شده است. این تست خارج 
از مسابقه و روز دوشــنبه در پکن گرفته شده که در 
نمونــه اول، ماده اســتروئید آنابولیک آندروژنیک 
یافت شده اســت.  کاروان ایران در المپیک بسیار 
کوچک بود؛ اما مســئوالن فدراســیون نتوانستند 
تیم 3 نفره را به خوبی مدیریت کننــد تا بازی ها را 
بدون حاشیه پشت ســر بگذارند. با توجه به سویه 
امیکرون که ســرعت ســرایت آن به شکل عجیبی 
باالست و ورزشــکاران باید در آســتانه مسابقات 
در قرنطینه کامل باشــند، مســئوالن اسکی به این 
موضوعات توجهی نداشتند و تست کرونای صید دو 
روز قبل از اعزام مثبت اعالم شد. این در حالی بود که 
فدراسیون اسکی چند روز قبل از اعزام تیم به پکن 
در آکادمی ملی المپیک مراسم بدرقه برگزار کرد که 
بسیار شلوغ بود و ورزشکاران هم از ابتدا در مراسم 

حضور داشــتند و حتی دقایقی ماسک هایشان را 
برداشتند. در این شــرایط مشخص نیست اگر این 
مراسم باعث می شد تســت هر سه ورزشکار مثبت 
اعالم شود چه کسی پاســخگو بود؟ در شرایطی که 
شیوع ویروس کرونا در جهان رویدادهای ورزشی 
را با محدودیت های زیادی روبه رو کرده اســت ؛اما 
فدراسیون برای ورزشــکاران المپیکی خود مراسم 
بدرقه  شلوغی گرفت که ستار صید دلیل مثبت شدن 
تست کرونای خود را همان مراسم دانست و مدعی 
شد فدراسیون آنها را مجبور کرده که در مراسم بدرقه 

شرکت کنند.  

کارنامه کامال »مثبت« کاروان کوچک اسکی در المپیک؛ 
کرونا و دوپینگ همگی مثبت!

رییس هیئت شمشیربازی استان اصفهان از تولید لوازم و تجهیزات شمشــیربازی در این استان خبر داد. فرهاد رضایی گفت: باتوجه به اینکه لوازم و تجهیزات 
ورزش شمشیربازی  وارداتی است، جزو رشته های ورزشی پرهزینه است. قبل از انتشار ویروس کرونا واردات وسایل به خاطر حضور تیم ها در کشور های دیگر 
با هزینه های کمتری صورت می گرفت، اما درحال حاضر هیئت های مختلف کشور دچار کمبود وسایل هستند.وی افزود: هیئت شمشیربازی اصفهان توانسته 
بعضی از وسایل مورد نیاز مانند دستکش، شلوارک مخصوص شمشــیربازی و لباس های غیرالکتریک را با کمک مربیان باسابقه تولید کند. رضایی ادامه داد: 
این وسایل با قیمتی کمتر و کیفیت باالتر به دست ورزشکاران می رسد. البته وسایل دیگری مثل تیغه شمشیر، ماسک حفاظ صورت و وست الکتریک به اندازه 
بازیکنان استان در فروشگاه هیئت وجود دارد و ورزشکاران می توانند به آسانی از این وسایل استفاده کنند.طی پنج سال اخیر شمشیربازی استان اصفهان مقام 
بسیاری خوبی را در کشور داشته است. هیئت شمشیربازی اصفهان در یک ماه گذشته در هر سه اسلحه فلوره، اپه و سابر در دو بخش بانوان و اقایان قهرمان شد.

اصفهان؛ تولید کننده لوازم و تجهیزات شمشیربازی
کاپیتان تیم ملی واترپلو:

 در واترپلو به امکانات 
بیشتری نیاز داریم

خبر روز

وز عکس ر

هدیه ویژه مادر 
»رونالدو« به پاپ

ماریــا دولورس آویــرو مادر 
کریستیانو رونالدو، در مالقات 
خود بــا پاپ فرانســیس در 
واتیــکان، پیراهن شــماره ۷ 
پسرش در تیم ملی پرتغال را 

به این رهبر دینی هدیه کرد.

طعنه جادوگر به رای پرونده گل گهر و فایل صوتی جنجالی
طی روزهای اخیر اختالف هیئت رییسه با شهاب الدین عزیزی خادم باال گرفته است و ماجرای 
برکناری رییس فدراسیون فوتبال به صورت جدی دنبال می شود. قرار است جلسه ای در خصوص 
عزل عزیزی خادم برگزار شــود و اعضای هیئت رییســه مصمم به برکناری او هســتند.اما طی 
روزهای گذشته برخی از اعضای فدراسیون فوتبال به دلیل مصاحبه های اخیر خود با محرومیت 
مواجه شده اند. احکامی که البته گفته می شود وجاهت قانونی ندارد. پیش از این یک فایل صوتی 
از رفیعی منتشر شده بود که در آن  مشاور حقوقی فدراســیون به یکی از اعضای کمیته انضباطی 
گفته بود بازی ها را ســه بر صفر کنید ؛اما با کارمندان خاطی فدراســیون کاری نداشــته باشید. 
انتشار این فایل از سوی مشاور حقوقی رییس فدراســیون خبرساز شد و کمیته اخالق هم برای 
جلوگیری از شائبه دخالت فدراسیون در رای کمیته انضباطی مشاور عزیزی خادم را محروم کرد 
تا به نوعی فرار روبه جلو کرده باشد. مهرداد سراجی هم که به دلیل موضع گیری های اخیرش در 
خصوص رییس فدراسیون فوتبال با محرومیت 6 ماهه مواجه شده است.در همین خصوص علی 
کریمی که از روز اول  منتقد عزیزی خادم بود نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داد و مستقل 
بودن کمیته اخالق و کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال را  با توجه به فایل صوتی منتشر  شده و 

محرومیت سراجی زیر سوال برده است.

آل کثیر، شاگرد خطیبی شد 
مهاجم سابق تیم های ماشین سازی، صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران با عقد قراردادی تا 
پایان فصل به آلومینیوم اراک پیوست.علی آل کثیر که قراردادش را با باشگاه نساجی مازندران 
فسخ کرده بود، پس از توافق با حمید محرابی مدیرعامل باشــگاه آلومینیوم به جمع شاگردان 
رسول خطیبی اضافه شد.این مهاجم جنگنده و ســرعتی پس از مهرداد بایرامی، دومین خرید 
آلومینیوم اراک در نقل و انتقاالت زمستانی است و آن گونه که به نظر می رسد، اراکی ها حداقل یک 
خرید دیگر را طی روزهای آتی خواهند داشت.گفتنی است که آل کثیر سابقه بازی زیر نظر رسول 
خطیبی در تیم ماشین ســازی تبریز را دارد و با حضور در اراک، دوباره قصد دارد تا فوتبال خود را 
در تیمی که این مربی هدایت آن را به عهده دارد، ادامه دهد. تیم آلومینیوم اراک روز یکشــنبه در 
هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر مقابل تیم فوالد خوزستان قرار می گیرد. 
شاگردان رسول خطیبی هم اکنون با ۲5 امتیاز در رده پنجم جدول 

رده بندی قرار گرفته اند.

 کرار جاسم و نفت، داستانی که زود
تمام شد

کرار جاســم که اول فصل با درخواســت فــراز کمالونــد به نفت 
مسجدســلیمان پیوســت، خیلــی زود از این تیم کنار گذاشــته 
شد.باشــگاه نفت مسجدســلیمان با توجه به بند موجود در قرار 
داد کرار جاسم فســخ یک طرفه انجام داد.کرار جاسم که تجربه 
زیادی در لیگ برتر ایران دارد و زمانی ســتاره استقالل و  تراکتور 
بود دو ســالی را از لیگ ایران دور بود و امســال با حضور در نفت 

مسجدسلیمان دوباره لیگ برتری شد.
کرار، عملکرد چندان خوبی در نفت نداشت و چون با نظر کمالوند به 
این تیم آمده بود گویا جایی در مسجد سلیمان نداشت تا اینکه از این 
تیم کنار گذاشته شــود.حال باید دید این مهاجم 35 ساله عراقی 
باز هم در ایران خواهد ماند یا کشور دیگری را برای بازی کردن 

انتخاب می کند؟

مستطیل سبز

کاپیتان تیم ملی واترپلو گفت: ورزشــکاران 
واترپلــو نیاز بــه حمایت مالــی و امکانات 
بیشــتری دارند.حامد ملک خانبانان درباره 
اردوهای تیم ملــی واترپلو اظهــار کرد: دو 
ســه هفته ای اســت که اردوهای تیم ملی 
به دلیل برگزاری لیگ تعطیل شــده است. 
هفته بعد هم قرار اســت مرحله نیمه نهایی 
و فینال لیگ انجام شــود. در این شــرایط 
فعال اردویــی نداریم. احتماال قرار اســت از 
اول تا ۲5 اســفند یک اردو در تهران داشته 
باشیم. بعد از تعطیالت ســال نو و با قطعی 
شدن برنامه مسابقات، قرار است اردوهای 
مداوم تر شروع شــود. وی درباره مسابقات 
پیش رو تیم ملی واترپلو گفت: مســابقات 
قهرمانی آســیا که لغو شده اســت. قرار بود 
یک مســابقه آسیایی اردیبهشــت در توکیو 
برگزار شــود و ســهمیه جهانی در آن توزیع 
شود. ژاپن به دلیل شیوع ویروس جدید از 
میزبانی مسابقات انصراف داد و مسابقات 
قرار اســت خرداد در مجارستان انجام شود. 
اگر ژاپن میزبان بود سه ســهمیه جهانی در 
آن مسابقات توزیع می شــد؛ اما با توجه به 
میزبانی مجارستان آسیا دو سهمیه در جهانی 
خواهد داشــت.ملی پوش واترپلو گفت: اگر 
این مســابقات را تا قبل خــرداد برگزار کنند 
ما هم در انتخابی شــرکت خواهیم کرد ؛اما 
اگر با توجه به  شــرایط برگزار نشود نسبت به 
مسابقات آسیایی قبل که قزاقستان و ژاپن 
اول و دوم آســیا بودند این دو تیم ســهمیه 
مســابقات جهانی خواهند گرفت.  کاپیتان 
تیم ملی واترپلو در مورد بازی های تدارکاتی 
گفت: برنامه های تدارکاتی برای سال آینده 
در نظر گرفته شده است. قرار بود در سال ۱4۰۰ 
به یکی دو مســابقه مثل داخل سالن آسیا 
اعزام شویم که لغو شــدند. بعید می دانم در 
این سال اردوی تدارکاتی داشته باشیم ؛اما در 
سال جدید تا قبل بازی های آسیایی حداقل 
چهار بازی تدارکاتی با حضور چیریچ و رضایی 

خواهیم داشت.

سپاهان چاره ای جز پیروزی مقابل نفت مسجد 
سلیمان ندارد؛ فاصله 9 امتیازی زردپوشان اصفهانی 
با صدر جدول از یک سو و فاصله 3 و 4 امتیازی مس 
رفسنجان و آلومینیوم اراک به عنوان نزدیک ترین 
تعقیب کنندگان سپاهان از سوی دیگر، چاره ای جز 

پیروزی برای نویدکیا و تیمش باقی نگذاشته است

فوتبال جهان

یمنا
س: ا

عک
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مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:

خیابان مقداد بازگشایی شد
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان ضمن تبریک ایام دهه فجر با بیان این که بازگشــایی معابر 
شهری گامی برای توسعه متوازن است، اظهار کرد: شــهرداری باید با فراهم آوردن شرایط الزم، 
درخواست شــهروندان مبنی بر بازگشایی معابر مهم را محقق ســازد؛ در این راستا ضلع شمالی 
خیابان مقداد در ایام دهه فجر بازگشــایی می شــود و جهت تســهیل در عبور و مرور در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
هوشنگ نظری پور افزود: خیابان مقداد به طول ۲.۳ کیلومتر )دو هزار و ۳۰۰ متر( و عرض متوسط 
۶.۵ متر حد فاصل خیابان جی شرقی از تقاطع مالک اشتر تا میدان سلمان در حاشیه کانال آب 
واقع شده است که در مدت سه ماه پروژه زیرسازی و روکش آسفالت آن، همچنین نصب گاردریل، 
کاهنده های ســرعت، نصب و تعمیر تابلوهای انتظامی و ترافیکی، نصــب چراغ های راهنمایی 
و اجرای خط کشــی طولی با هزینه ای معادل ۳۰ میلیارد ریال انجام شــده اســت.مدیر منطقه 
۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه طرح بازگشــایی و تعریض معابر بنا به ضروریات منطقه و با 
اولویت بندی انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: همکاری اهالی هر منطقه موجب تسهیل در روند 
بازگشایی ها و رفع مشکالت عبور و مرور و توسعه شهر همگرا خواهد شد.وی تصریح کرد: از جمله 
ویژگی های خیابان مقداد سهولت در دسترســی برای اهالی محله هایی همچون قصر و َارداجی 
و موازی بودن آن با خیابان جی برای کاهش محسوس بار ترافیک این خیابان، صرفه جویی در 
زمان و مصرف سوخت و تسهیل در رفت و آمد برای وســایل نقلیه ای است که از شرق به سمت 
رینگ چهارم از مسیر خیابان رویان و همچنین به مقصد شش راه در امتداد ضلع شرقی خیابان 

مقداد دوم حرکت می کنند.
نظری پور با بیان اینکه از جمله مشکالت عملیات اجرایی خیابان مقداد، تعویض لوله های فرسوده 
اداره آب و فاضالب و همجواری این خیابان با زمین های کشــاورزی بود که با تالش شبانه روزی 
کارکنان مستقر در این پروژه سعی شد در کمترین زمان ممکن طرح به بهره برداری برسد، گفت: 
با تکمیل اقدامات انجام شده، این پروژه در ایام مبارک دهه فجر در اختیار شهروندان قرار گرفت.

رییس کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان خبر داد:

دریافت پایان  کار، مشروط به تسویه حساب با شهرداری
مدیر کمیســیون های ماده ۱۰۰ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به نظریه های مشورتی و 
حقوقی، رسیدگی به تخلفات ســاختمانی در صالحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ و اعتراض به آرای آن 
در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است و شــهروندان بدانند دادگاه ها صالحیت رسیدگی به 
تخلفات ســاختمانی را ندارند.غالمعلی فیض الهی ادامه داد: در صورت احداث ســاختمانی در 
مجاورت و جدا از یک ساختمان دارای پروانه، کمیســیون ماده ۱۰۰ به تخلف به عنوان ساختمان 
بدون پروانه رسیدگی می کند.مدیر کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
در صورتی که ساختمان احداث شده به ســاختمان دارای پروانه متصل باشد، در کمیسیون ماده 
۱۰۰ به عنوان مازاد بر تراکم رسیدگی می شــود که اختالف مبلغ جریمه برای این دو تخلف بسیار 
زیاد اســت. وی افزود: جریمه تبصره چهار ذیل ماده ۱۰۰ برای ساختمان های بدون پروانه است 
و مبلغ جریمه برای تخلفات مســکونی یک دهم، تخلفات تجاری یک پنجم از ارزش ســرقفلی 
ملک و جریمه تبصره پنج، برای کســری پارکینگ اســت که در صورت پرداخت جریمه توســط 
مالک، شــهرداری با توجه به تبصره های چهار و پنج موظف به صدور پایان کار برای ســاختمان 
می شود.فیض الهی اضافه کرد: در صورت صادر نکردن پایان کار توسط شهرداری، مالک می تواند 
با مراجعه به دیوان عدالت اداری برای این موضوع شــکایت خود را تنظیم کند.وی با بیان اینکه 
مالک عالوه بر جریمه کمیســیون ماده ۱۰۰، باید تراکم و عوارض شهرداری را برای دریافت پایان 
کار پرداخت کند، تصریح کرد: در صورت پرداخت تمام موارد، شــهرداری موظف است پایان کار را 

برای ساختمان صادر کند.

جشن ملی 1400 با حضور مردم نصف جهان برگزار شد؛

 جریان شور انقالبی در خیابان های اصفهان 

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در شرایطی  نرگس طلوعی
صبح دیــروز در اصفهان برگزار شــد که 
شیوع ویروس امیکرون هم نتوانست مانع از حضور حماسی مردم در 
این جشن ملی شــود. دیروز در خیابان های اصفهان شور انقالبی به 
جریان افتاده بود.  مردم همیشــه در صحنه دیار گنبد های فیروزه ای 
در جشن ملی ۱4۰۰ حماسه ای دیگر خلق کردند تا بار دیگر با آرمان های 

شهدا تجدید میثاق کرده باشند.
آنها با حضور در این مراسم ثابت کردند تا پای جان از انقالب اسالمی 
دفاع می کنند و پای آرمان های شــهدا و امام راحل خواهند ایستاد. 
راهپیمایان اصفهانی با شــعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اســراییل و ... 

خواهان دفاع از انقالب اسالمی در برابر توطئه های خارجی شدند.
مراســم یوم ا... ۲۲ بهمن ۱4۰۰ همزمان با سراســر کشور در اصفهان 
با توجه به شــیوع ویروس امیکرون به شــکل خودرویــی، موتوری 
و مجازی برگزار شــد. راهپیمایی خودرویی از مســیر پل های دفاع 
مقدس به ســمت خیابان هزارجریب، میدان آزادی، خیابان سعادت 
آباد به سمت گلستان شــهدا و راهپیمایی موتوری نیز از میدان احمد 

آباد به ســمت خیابان بزرگمهر، پل بزرگمهر به ســمت خیابان سجاد 
برگزار و به گلستان شــهدای اصفهان ختم شد.مردم از اقشار و سنین 
مختلف به همراه خانوادها ی شــان در راهپیمایی حضور داشتند و با 
در دست داشــتن پرچم ایران و تصاویری از امام خمینی)ره(، مقام 
معظم رهبری و حاج قاســم ســلیمانی به سمت گلســتان شهدی 
اصفهان حرکت کردند. مردم پرچم های ایران را بر دســت گرفته یا بر 
ماشین هایشان نصب کرده بودند تا نشــان دهند هویت شان، ایرانی 
بودن و انقالبی بودن شان به ۳ رنگ سرخ و سبز و سفید این پرچم گره 

خورده و با هم عجین شده است.

شعارهای انقالب نابود شدنی نیست
فرماندار اصفهان با اشاره به حضور مردم در روز راهپیمایی با شکوه ۲۲ 
بهمن، اظهار داشت:  توفیق حضور در راهپیمایی امسال  را داشتم و به 
راستی راهپیمایی  بسیار پرشور و با شــکوهی را مردمان نصف جهان 
رقم زدند. محمدعلی احمدی افزود: حضور بیشتر نوجوانان و جوانان 
با خانواده ها در این راهپیمایی بسیار ارزشــمند است و این کار شور و 

نشاط شکوه ۲۲ بهمن به یاد ماندنی را بر تقویم تاریخ بر جای گذاشت.
 فرماندار اصفهان با بیان اینکه گلستان شهدا آخرین نقطه  راهپیمایی 
در اصفهان اســت، گفت: مردم با این کار با شــهدا پیمان می بندند که 

ادامه روی راه امام راحل و مقام معظم رهبری هستند.
وی ادامه داد: مردم به رغم توطئه های دشــمن همچنان در مســیر 
انقالب قرار دارند . شعارهای انقالب کهنه شدنی و نابود شدنی نیست 

چرا که در فطرت مردم جان گرفته است.
احمــدی تصریح کرد: انقالب یک مســیر الهی اســت و برای همین 
همچنان مردم این راه را ادامه می دهند و هر سال مراسم راهپیمایی۲۲ 
بهمن را باشکوه تر از سال قبل برگزار می کنند و به طور یقین دشمنان از 
این حضور مردمی می ترسند.انقالب اسالمی پرده های ظلمت شرق و 
غرب را از هم درید و ایران را دوباره نورباران کرد، دهه فجر مطلع غزل 
زیبای پیروزی و قصیده رســای اسالم اســت و چه زیبا مقام معظم 
رهبری فرمودند که دهه فجر سرآغاز طلوع اسالم، خاستگاه ارزش های 
اسالمی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته 

را از آینده جدا ساخته است.

بر  یا  دست گرفته  بر  را  یران  ا ی  پرچم ها مردم 
دهند  نشان  تا  بودند  نصب کرده  ماشین هایشان 
هویت شان، ایرانی بودن و انقالبی بودن شان به ۳ رنگ 
سرخ و سبز و سفید این پرچم گره خورده و با هم عجین 

شده است

»شناسنامه« به زودی در اصفهان رونمایی می شود
شناســنامه ،عنوان کتابی است که به زودی در اصفهان رونمایی می شــود.گردآوردنده این کتاب 
گفت: بیش از یک دهه اســت که گالــری اکنون و مــوزه خالقیت و معماری صفــوی، میزبان 
نمایشگاه های هنرمندان، کارگاه های آموزشــی و رویدادهای فرهنگی و هنری بوده و این بار نیز 
مدیریت این گالری ها، به منظور مرور کارنامه هنرمندان و معرفی هرچه بیشتر این سرمایه های 
نمادین شهر اقدام به انتشــار کتابی تحت عنوان »شناس نامه« کرده اســت.الناز رجبیان افزود: 
گردآوری شناســنامه، حاصل تالش و همراهی جمعی از حامیان فرهنگ و هنر اصفهان است که 
در آن فعالیت منتخب بیش از ۲۰۰ هنرمند و فعال حوزه تجسمی اصفهان طی ده سال اخیر مرور 
شده اســت.وی تصریح کرد:آیین رونمایی از کتاب با حضور هنرمندان و فعاالن حوزه فرهنگ و 
هنر، روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱4۰۰ در فضای باز خانه صفوی واقع در خیابان خاقانی نبش کوچه 

۳۱ برگزار می شود.

دو اثر از اصفهان در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 
بیست و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، در اسفند، با شعار »تئاتر، 
پرواز پروانه های خیال« در شهر تاریخی همدان برگزار می شود.رییس انجمن هنرهای نمایشی 

استان اصفهان آثار اصفهانی راه یافته به این جشنواره را معرفی کرد.  
به گفته رییس انجمن هنرهای نمایشــی اســتان اصفهــان، نمایش های »آورده انــد که...« به 
نویسندگی مشترک محسن عمادی و هادی کیانی و کارگردانی هادی کیانی و نمایش »در سوگ 
شب هزار و یکم شهرزاد قصه ساز« به نویسندگی شــهرام احمدزاده و کارگردانی پویا عطایی، دو 
اثر راه یافته به بخش نمایش نوجوان این جشنواه بین المللی هستند.وی با ابراز امیدواری برای 
بهبود شرایط کرونایی در کشور خاطرنشان کرد: این جشنواره اسفندماه امسال در همدان برگزار 
خواهد شد. جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، همه ساله با هدف »تقویت مهارت، 
رشــد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش« برگزار می شــود. بیست و 
هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، امسال با دبیری امیر مشهدی عباس 
و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان همدان، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن هنرهای نمایشی ایران، در شهر تاریخی همدان برگزار می شود.

اجرای برنامه های فرهنگی در ایستگاه های متروی اصفهان
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: به مناســبت بزرگداشت چهل وسومین سالگرد 

پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی برنامه های فرهنگی در ایستگاه های مترو برگزار شد.
احمدرضا طحانیــان اظهار کرد: در ابتدا و قبل از شــروع دهه فجر انقالب، کارکنان ایســتگاه ها و 
همکاران با شــور و حال خاصی اقدام به پارچه آرایی، نصب پوستر و آماده سازی، تنظیم و تدوین 

کلیپ های متنوع کردند.
وی با بیان اینکه همزمان بــا آغاز این ایام کلیپ ها بــر روی مانیتورهای قطارها بارگذاری شــد 
تا مسافران و شــهروندان نیز از آنها اســتفاده کنند، افزود: در روزهای مختلف گروه های سرود 
و نمایــش مردمی و فرهنگی پــس از دریافت مجوزهــای الزم به اجــرای برنامه هایی در زمان 

بهره برداری در ایستگاه ها پرداختند و به این شور و حال افزودند.
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان خاطرنشان کرد: انجام این اقدامات در دهه فجر باعث 
آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان با دستاوردها و شرایط انقالبی در آن سال های ارزشمند خواهد 
شد. وی با بیان اینکه دهه فجر مظهر شکوه و عظمت و فداکاری ملت ایران و بیست ودوم بهمن 
روز تجدید عهد با امام )ره( اســت، اظهار کرد: علت پایداری انقالب اســالمی، عزم و اراده مردم 
بوده اســت، زیرا آنها نظام و انقالب را متعلق به خود می دانند و در حراست از آن از هیچ کوششی 

دریغ و کوتاهی نمی کنند.

با مسئولان

خبر خوان

باغ گل ها؛ میزبان گونه 
کمیاب »سکویا«

خبر روز

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای 
ســبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مجموعه 
گردشگری باغ گل ها در قلب شــهر اصفهان در 
درون خود درختان زینتــی، درختان موجود در 
کشــور و گونه های نادر را جای داده است.مجید 
عرفان منش افزود: در فصل زمستان گل فصلی 
در باغ گل هــا وجود نــدارد، اما شــهروندان در 
بهار و تابســتان تعداد گونه های قابل توجهی از 
گل های کشــور و جهان را در بــاغ گل ها خواهند 
دید.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
گونه های مختلف گیاهی در باغ گل ها کاشــت 
شــده از جمله »ســکویا« که در نوع خــود تنها 
درخت موجود در کشور اســت.وی افزود: در باغ 
گل ها، دو گلخانه گیاهان گرمسیری استوایی و 
گلخانه کاکتوس وجود دارد کــه گلخانه گیاهان 
گرمسیری، از نوع ســازه های ژئودزیک بوده و 
حدود ۷۰۰ متر مربع مساحت داشته و انواع گل 
و گیاه از مناطق استوایی و گرمسیری در آن قرار 
دارد. عرفان منش اضافه کرد: سازه ژئودزیک، طی 
یک سال گذشــته راه اندازی شده است و سعی 
داریم انواع گل و گیاه استوایی در آن جانمایی و 
به صورت تخصصی نگهداری شود.وی اظهار کرد: 
با توجه به هوای ســرد حال حاضر، این گلخانه 
می تواند اوقات فراغت خوبی را برای شهروندان 
فراهم کرده و جنبه آموزشی برای دانش آموزان و 
دانشجویان دانشگاهی داشته باشد. مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
با اشــاره به برنامه های باغ گل ها، تصریح کرد: 
امیدواریــم بتوانیــم ســاماندهی و بازآفرینی 
مناسبی برای این مجموعه در نظر بگیریم چرا که 
از سال ۷۶ مورد ارزیابی و بازآفرینی قرار نگرفته 
است. وی با بیان اینکه باید به صورت ضروری در 
رابطه با بازآفرینی این مجموعه تصمیم گرفت، 
اضافه کرد: در حال حاضر باغ گل ها به عنوان یک 
باغ ایرانی مطرح بوده و به دلیل شاخصه اصلی 
همه باغ هــای ایرانی یعنی وجــود حوض های 
متعدد و آب نماهای زیبا، آب نمای باغ گل ها نیز 
منطبق با نمادهای ایرانی در حال بازآفرینی است 
و در ساخت آن از سرامیک هایی همانند باغ های 

ایرانی استفاده می شود.

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ســرمایه های فرهنگی هر 
جامعه به نوعی ظرفیت های توسعه فرهنگی و به تبع آن توسعه اجتماعی 
و اقتصادی آن جامعه را پیش رو دارد. به هر میزان که رشــد و توســعه و 
ارتقای سرمایه های فرهنگی داشــته باشیم به همان میزان جامعه ای پویا 

خواهیم داشت.
محمد صیرفی نژاد از پیشــرفت ۱۰۰ درصدی مجتمع فرهنگی رسالت خبر 
داد و افزود: این پروژه با زیربنایی حدود 4۰۰ مترمربع در دو طبقه و با صرف 
اعتباری بالغ بر ۵۸ میلیارد ریال احداث شده و برای انجام عملیات عمرانی 

آن ۲۶۰ مترمکعب خاک برداری و ۲۱۲ مترمکعب بتن ریزی شده است.
مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهان تصریح کــرد: فرهنگســرا با هدف 
برنامه ریزی، تدوین و اجرای طرح های کاربردی و جامع به منظور ایجاد و 
افزایش میزان شور و نشاط و امید به آینده و تقویت روحیه الفت و همدلی 
در بین شهروندان، بر مبنای کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن در جامعه 
شــهری و ایجاد زمینه اصالح رفتارهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان بر 

مبنای آن در محله رسالت راه اندازی می شود.
وی افزود: فرهنگ یعنی از ژرفای وجود افراد ملتی یا از درون یک جامعه 
دانســتنی ها و مکنونات، نیروهای نهفته، تراوش های مســتقل ذهنی و 
استعدادهای درونی ویژه فردی را بیرون کشید و ساخت،بنابراین هریک 
از مکان های فرهنگی در ارتباط با مردم موجب غنــای فرهنگی، باال بردن 
سطح سالیق و خالقیت های ذهنی و فکری آنها می شود و آنچه اهمیت دارد 
استفاده مفیدتر از این گونه فضاهاست بر همین اساس و طبق سرشماری 
سال جدید این شهرک جمعیتی بالغ بر هشــت هزار نفر دارد که با توجه به 
پایین بودن سرانه فرهنگی شهرک و نیاز شــهروندان این محله، ضرورت 

ساخت این فرهنگسرا را نمایان تر کرد.
صیرفی نژاد با اشاره به ضرورت تقویت زیرســاخت های فرهنگی، هنری، 

اجتماعی و ورزشــی با هدف پاســخگویی موثر به نیازها و مطالبات شهر 
و شــهروندان، گفت: خوشــبختانه این منطقه دارای چهار فرهنگســرا در 
محله های جــاوان، ولدان، بختیاردشــت و دهنو با ســه ســالن مطالعه 
شامل »قلم« واقع در پارک قلمســتان، »نیایش« واقع در محله بابوکان و 
»اندیشه« واقع در محله دهنو بوده که با احداث فرهنگسرای رسالت که در 
ایام دهه مبارک فجر عملیات ســاختمانی آن به اتمام می رسد، گام بسیار 
بزرگی در جهت اهداف عالیه شهرداری و رضایت بیشتر شهروندان منطقه 

برداشته می شود.
وی، برپایــی دوره های مختلف آموزشــی، برگــزاری کارگاه های آموزش 
شــهروندی، برگزاری مســابقات فرهنگی هنری، هنرهای خانگی، علوم 
قرآنی، برگزاری نشســت های علمی، ادبی، هنری، برگزاری جشنواره های 
فرهنگی هنری و اجــرای ویژه برنامه هــای مناســبتی )مذهبی و ملی( 
با بهره گیری از اســتادان و مربیان مجــرب را از جملــه فعالیت های این 
فرهنگسرا عنوان کرد و افزود: از دیگر اقدامات بسیار مفید این مرکز، انجام 
فعالیت های فرهنگــی و اجتماعی، برگزاری کالس های آموزشــی جهت 
ردیف های ســنی کودک و نوجوان، جوان، بزرگســال و حتی سالمندان، 
برگزاری پاتوق های فرهنگی، کانون مادران، کانون تجربه، کانون شهروندان 
ارشد و پاتوق مردانه، برگزاری نشست های مشــاوره ای، مشاوره خانواده، 
مشاوره مهارت های اجتماعی، مباحث مربوط به ازدواج، پیشگیری و کنترل 
بیماری ها حتی مقابله با بیماری کنترل کرونا، فعالیت های مختلف برگزاری 
جشن های مناسب، سوگواره ها، برگزاری کالس های ورزشی، مهارت آموزی، 
توانمندســازی بانوان، شبکه ســازی ظرفیت های محلــی و فعالیت های 
مختلفی که باید در یک فرهنگسرا در قالب پاتوق های فرهنگی و اجتماعی 
و ورزشــی، همچنین برگزاری جشــنواره های مختلف و بحث جشن های 

مناسب مذهبی، ملی، کارگاه های آموزشی خواهد بود.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام عملیات احداث مجتمع فرهنگی در شهرک رسالت

مسجد شعیا در اصفهان
مسجد شــعیا در اصفهان، در قرن 
پنجم قمری، یعنی در زمان حکومت 
سلجوقیان مرمت و بازسازی شده و 
مناره ای نیز به آن اضافه شده است. 
امروزه بخشــی از این مناره دوازده 
متری دیده می شــود. از آنجایی که 
سبک معماری ســلجوقیان کار با 
آجــر در طرح های مختلف اســت، 
این مناره نیز از آجر ســاخته شده 
و تزیینات دیگری در آن به چشــم 

نمی خورد.

وز عکس ر
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برای انجام وظایــف روزمره مان از خیلی چیزها اســتفاده 
می کنیم. دندان مان را مســواک می زنیم، توسط کامپیوتر 
تایــپ می کنیم، خریــد می رویــم، یخچال را پــر و خالی 
می کنیم، بستنی می خوریم و… برای انجام این کارها باید 

از وسیله های مختلفی استفاده کنیم. 
اما آیا از آن ها درســت اســتفاده می کنیم؟ یا در هیاهوی 
زندگی پتانسیل شــان را نادیده می گیریم؟در این مطلب 
می خواهیــم بــه کاربردهای کمتر شــناخته شــده برخی 

وسیله های روزمره بپردازیم.
شکاف های کشوهای فریزر: کاربرد این شکاف ها سخت 
تر کردن فرآیند تمیز کردن نیست؛ هدف آن ها این است که 
به ما کمک کنند از طریق ایستاده گذاشتن غذاهای منجمد، 

در فضا صرفه جویی کنیم.
برآمدگی جلوی چرخ دســتی خرید: این ها معموال برای 
آویزان کردن مواد غذایی شــکننده، نظیر تخم مرغ، شیشه 
شیر، نوشابه و… به کار می روند. به هر حال اگر این اقالم را 
در کنار سایر خریدها قرار بدهیم، امکان شکسته شدن شان 

وجود دارد.
سوراخ در قوطی نوشــابه: همه می دانیم که قوطی های 

نوشابه قطعه ای دارند که می توانیم با کشیدنش به سادگی 
در قوطی را باز کنیم. اما شــاید افراد کمی بدانند که سوراخ 
وسط آن به درد این می خورد که یک نی از درونش رد کنیم و 

به این ترتیب نی همان جا بی حرکت ثابت خواهد ماند.
برچسب روی میوه ها: شاید افراد کمی باشند که از معنی 
اعداد روی برچسب میوه ها مطلع باشند. به این برچسب ها 
»کد PLU« می گویند. این شــماره های 4 یا 5 رقمی نوع، 
اندازه و نحوه پرورش میوه را نشان می دهند. مثال شماره 4 
رقمی نشانه این است که میوه به طور سنتی پرورش یافته و 
احتماال از آفت کش برایش استفاده شده است. اگر شماره، 
5 رقمی و رقم اولش 8 باشــد، یعنی این میوه دستکاری 
ژنتیکی شده و اگر شماره، 5 رقمی و رقم اولش ۹ باشد یعنی 

میوه به صورت ارگانیک رشد یافته است.
حاشیه های دفتر یادداشت: در دوران قدیم، مرسوم بود 
که برای حفظ اطالعات از گزند جونــدگان، فضایی را در لبه 
صفحــات باقــی می گذاشــتند. موش هــا حاشــیه ها را 
می جویدند و نه وســط صفحه را. خط قرمز، این مطلب را 
گوشزد می کرد که فراتر از آن دیگر فضا امن نیست.امروزه آن 
سنت باقی مانده و گاهی معلم ها برای نوشتن یادداشت یا 

توضیح از حاشیه ها اســتفاده می کنند بدون این که ترس 
جویده شدن آن ها را داشته باشند!

دندانه های رنگی مسواک: خیلی مسواک ها به خصوص 
مســواک بچه ها، قســمتی در وسط شــان دارند که رنگ 
دندانه هایش با بقیه قسمت ها متفاوت است. خیلی ها فکر 
می کنند این تفاوت رنگ فقط برای قشــنگی اســت. اما 
حقیقت امر این اســت که آن ها برای مالیده شــدن خمیر 
دندان، با رنگی متفاوت ســاخته شــده اند و میزان خمیر 

دندان مورد نیاز را نشان می دهند.
ترتیب حــروف روی کیبورد: زمانی که ماشــین تحریر 
اختراع شد، کلیدهایش به ترتیب حروف الفبا مرتب شده و 
همه چیز ساده تر بود؛ اما ظاهرا این آسانی باعث شده بود که 
تایپیســت ها زیاده از حد ســریع تایپ کنند و »بازوهای« 

فلزی کلیدها آسیب ببینند.
برای جلوگیری از این اتفاق، ســازندگان این ماشــین ها، 
حروفی که بیشترین استفاده را داشتند در دور از دسترس 
ترین جا قرار دادند تا تایــپ را کندتر کننــد و بدین ترتیب 
ماشــین تحریر راحت تر و نرم تر بتواند کار کند. این آرایش 

تصادفی بعدها تبدیل به استاندارد کیبوردها شد.

آشپزی

ران عسلی در فر
مواد الزم: ران مرغ 4 عدد، عسل 2 قاشق غذا 

خوری، کنجد یک قاشق غذا خوری، روغن زیتون یک پیمانه، 
نمک، فلفل سیاه، پاپریکای فراوان، پودر فلفل قرمز شیرین، پودر 
فلفل قرمز تند، پودر پیاز، پودر سیر، ادویه سبزیجات به مقدار الزم

طرز تهیه: ابتدا باید مرغ ها را مزه دار کنیم. برای این کار ران ها را بشویید و داخل آبکش 
قرار دهید تا آب اضافی آن کشیده شود. داخل یک کاسه همه مواد گفته شده را بریزید و 

با همزن دستی هم بزنید تا مواد یکدست شود. سپس روی ران ها، سس مرینت بریزید و 
خوب مخلوط کنید. ران ها را برای یک ساعت در یخچال قرار دهید تا مزه دار شود.در ادامه فر را با 
دمای 200 درجه روشن کنید تا گرم شود. ران های مزه دار شده را کف سینی که از قبل کمی چرب 

کردید یا کاغذ انداختید، قرار دهید. سینی فر را به مدت 40 الی 50 دقیقه با دمای 200 درجه 
بگذارید تا پخته و طالیی شود. در انتها گریل را روشن کنید تا سطح مرغ ها نیز طالیی شود.
اما برای پخت در سوالردم باید کف سینی مخصوص سوالردم، ران ها را بچینید. سوالردم را 

روی کانوکشن قرار دهید و به مدت 5 دقیقه با دمای 180 بگذارید تا گرم شود. سپس 
سینی را داخل سوالردم قرار دهید و صبر کنید تا ران ها پخته شوند. اما برای 

پخت ران مرغ عسلی در هواپز باید سینی مخصوص آن را روی سه پایه 
کوتاه قرار دهید. ران ها را روی سینی چیده و در هواپز را بسته 

و به مدت 40 دقیقه با دمای 200 درجه بگذارید 
تا پخته و طالیی شود.

وسایل پرکاربرد که یک عمر اشتباه از آن ها استفاده کرده ایم

دعوت از سعید روستایی برای شرکت در مراسم 
جوایز »سزار« فرانسه

نامزد شدن »اصغر فرهادی« و »محسن 
تنابنده« برای یک جشنواره آمریکایی

چهل و هفتمین دوره مراسم سزار، در 25 فوریه )6 اسفند( در سالن 
المپیا در پاریس برگزار خواهد شد. امسال در بین هفت فیلمی که 
نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی شده اند، »متری شیش و نیم« 
دومین ساخته سعید روستایی نیز قرار دارد. آکادمی سزار رسما از 
کارگردان این فیلم برای حضور در مراسم دعوت کرده است. ژاک اودیار 
کارگردان مهم فرانسوی، ضمن تجلیل بسیار از فیلم متری شیش و نیم، شانس 
سعید روستایی را برای دریافت جایزه سزار باال می بیند.

 Chlotrudis با انتشار فهرست نامزدهای بیست و هشتمین دوره جوایز
در شانزده رشته، فیلم سینمایی »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی در پنج 
رشته نامزد دریافت این جایزه شد. اصغر فرهادی برای بهترین کارگردانی 
و بهترین فیلمنامه، هایده صفی یاری برای بهترین تدوین، محسن تنابنده 
برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و گروه بازیگران این فیلم برای بهترین 
گروه بازیگری نامزد دریافت جایزه شده اند.مراسم اهدای جوایز کلوترودیس 
به صورت آنالین، روز یکشنبه 2۹ اسفند همزمان با 20 مارچ برگزار خواهد شد.

در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی جمعی از بسیجیان 
آبفای استان اصفهان در ویژه برنامه »نذر خون« شرکت کردند. در این حرکت 
خداپسندانه که به همت پایگاه مقاومت بسیج شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان صورت گرفت، نزدیک به 60 نفر از بسیجیان شرکت با حضور در مرکز 

انتقال خون استان اصفهان بخشــی از خون خود را برای اســتفاده بیماران 
نیازمند اهدا کردند. کارکنان و بسیجیان آبفای استان اصفهان همواره در طول 
سال به صورت گروهی با مراجعه به مراکز و پایگاه های اهدای خون در سراسر 

استان، بخشی از خون خود را اهدا می کنند. 

همزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بهره برداری از گاز فاز 
نخست شهرک مسکونی عالمه امینی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت در آیین افتتاحیه گازرسانی به شهرک 
مسکونی عالمه امینی شهر هرند که با حضور فرماندار هرند، امام جمعه،شهردار 
و تعدادی از مسئولین محلی این شهر برگزار شــد، گفت: این پروژه با تکمیل 
ساختمان های مسکونی، به صورت فاز به فاز اجرا و به بهره برداری خواهد رسید. 
سید مصطفی علوی، با اشاره به اینکه در دهه فجرسال جاری 14طرح گازرسانی 
با هزینه ای بالغ بر622 میلیارد و 765 میلیون ریال افتتاح و تا پایان سال جاری 
به بهره برداری خواهد رسید، افزود: در دهه فجر امســال عملیات اجرایی دو 
طرح دیگر نیز آغاز می شود. وی با بیان اینکه درحال حاضر ۹۹٫5 درصد جمعیت 
استان اصفهان از نعمت گاز برخوردار هستند، گفت: این شرکت توانسته تاکنون 
نسبت به طراحی و اجرای یبیش از 27 هزار کیلومتر شبکه، حدود یک میلیون و 
110 هزار مورد انشعاب، بهره مندسازی 112 شهر استان، 1065 روستا، گازرسانی به 
53 شهرک صنعتی شامل حدود 10هزار واحد صنعتی، 156 جایگاه C.N.G و2 

هزار و 564 ایستگاه تقلیل فشار و3۹1 ایستگاه حفاظت از زنگ راه اندازی اقدام 
کند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه گازرسانی با استاندارد و 
کیفیت بسیار مطلوبی انجام شده است، افزود: در صورتی که مشترکین عزیز در 
کوچه یا بخشی ، مواردی را مشاهده می کنند که گازرسانی آن هنوز اجرا نشده، 
مطمئن باشند که این موارد در اثر نداشــتن برنامه یا قصور در خدمت رسانی 
نیســت، بلکه باید در قالب پیمان های توسعه شــبکه، مدارک پیمان توسط 
همکاران تنظیم و سپس پیمانکار انتخاب و گازرسانی انجام شود. علوی، یادآور 
شد: گاز با ســختی و زحمات زیادی تولید و منتقل می شود و یک منبع مهم و 
استراتژیک در کشور است و جایگاه ارزشمندی در سبد اقتصادی خانوارها دارد، 
بنابراین باید تمامی مشترکین این نعمت بزرگ را بهینه و منطقی مصرف کنند. 
وی، با تاکید بر انواع روش های صرفه جویی، گفت: رعایت دمای رفاه که 18درجه 
سانتیگراد در فصل سرد است و کم کردن یک درجه وسیله گرمایشی و پوشیدن 
لباس گرم از مهم ترین مصادیق صرفه جویی اســت که در کاهش مصرف گاز 

بسیار موثر است.

از ابتدای سال جاری تاکنون 3000 واحد موتورخانه توسط شرکت گاز استان 
اصفهان بهینه سازی شده و این شرکت در جایگاه شرکت های برتر در این زمینه 
قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سیدمصطفی 
علوی، مدیرعامل این شرکت با اشاره به رکورد شــکنی مصرف گاز در بخش 
خانگی در زمستان سال جاری افزود: مصرف بهینه و منطقی گاز در بخش های 
صنعتی، اداری و تجاری ضرورتی گریز ناپذیر اســت که در صورت عدم توجه 
به آن، مدیریت توزیع گاز در ســال های آتی را به چالش خواهد کشید.وی، با 
تشریح اقدامات صورت گرفته در استان اصفهان در زمینه طرح بهینه سازی 
موتورخانه ها گفت: خوشبختانه با شتاب گرفتن روند بهینه سازی موتورخانه ها 
در سال جاری، از ابتدای سال تاکنون بیش از 3000 واحد موتورخانه در سطح 
استان بهینه سازی شــده که پس از ارزیابی و بررســی کارشناسی منجر به 
متوســط کاهش مصرف گاز 34 درصــدی در موتورخانه های تحت عملیات 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است که نشان از موفقیت طرح مذکور 
دارد. علوی افزود: با توجه به اینکه موتورخانه های بهینه ســازی شده پخش 
کوچکی از مشترکین گاز را تشکیل می دهند، ضروری است برنامه های بهینه 
سازی برای سایر مشترکین نیز توسعه یابد تا بتوان به کاهش سرانه مصرف 
خانگی در ســال های آتی امیدوار بود. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، 
وجود بیش از 4 میلیون بخاری درسطح استان با راندمان پایین، عدم رعایت 
مباحث مدیریت انرژی در ساخت و سازها، لزوم اهتمام بیشتر ادارات دولتی 
و عمومی به مصرف بهینه انرژی و اجرای طرح های مدیریت مصرف انرژی 
در صنایع را از دیگر راهکارهای کاهش مصرف گاز دانست و از تمامی همکاران 
شرکت گاز استان خواست در راســتای توجه به رسالت های مسئولیت های 
اجتماعی، به عنوان سفیر مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در جامعه موضوعات 

مذکور را اشاعه دهند.

رییس واحد بومی ســازی شــرکت فوالد مبارکه گفت: بومی سازی در حوزه 
قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه به بلوغ رسیده است. در حال حاضر بیش از 
۹0 درصد از نیازهای فوالد مبارکه از طریق ساخت داخل و بومی سازی تامین 
می شود.مهدی شهیدی اظهار کرد: نمایشــگاه های بومی سازی، خواستگاه 
ارائه نیازهای کارخانجات اســت و چندین مزیت در خود جای داده اســت. 
اولین فایده برگزاری این نمایشگاه ها، هم افزایی  و اشتراک دانش میان همه 
کارخانجات فوالدسازی است.وی افزود: با توجه به اینکه نیازها در غرفه های 
فوالدسازان ارائه می شود، شرکت های دانش بنیان و سازنده که توان بالفعل و 
بالقوه رفع این نیازها را دارند می توانند با مراجعه به آن ها توانمندی خودشان 
را ابراز کرده و در لیست تامین کنندگان کارخانجات قرار بگیرند. این کار باعث 
می شود تکنولوژی داخل کشور نهادینه و بومی شود. رییس واحد بومی سازی 

شرکت فوالد مبارکه گفت: بومی سازی در حوزه قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه 
به یک بلوغ رسیده اســت. در حال حاضر بیش از ۹0 درصد از نیازهای فوالد 
مبارکه از طریق ساخت داخل و بومی ســازی تامین می شود و اگر با همین 
روند پیش برویم، با توجه به رویکرد برندسازی ما، سبد محصول شرکت های 
سازنده تکمیل شده و می توانیم در گام های بعدی به بومی سازی فرآیندهای 
تولید فوالد وارد شویم. شهیدی افزود: فوالد مبارکه به صورت تمام قد، حامی 
بومی سازی صنعت فوالد کشور است. این رویکرد سر راه کلیه خریدهای این 
شرکت قرار گرفته و اگر امکان ســاخت داخل هرکدام از نیازها باشد، جلوی 
خرید خارجی آن محصول را می گیرد و از خروج ارز آن جلوگیری  می کند. به 
همین دلیل همه صنایع کشــور باید روی این هدف هم راستا شوند تا بروز و 

ظهور شرکت های بیشتری برای بومی سازی نیاز صنایع کشور تامین شود.
رییس تحقیقات فرآیندهای تولید شــرکت فوالد مبارکه در حاشیه سومین 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران از طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با 
نرخ کرنش ثابت در شرکت فوالد مبارکه خبر داد. جمشاد جمشیدیان در حاشیه 
سومین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران اظهار کرد: دستگاه فشار داغ، 
دستگاهی با تکنولوژی پیشرفته اســت که برای اولین بار در مقیاس صنعتی، 
توسط دانشمندان و متخصصان داخلی در ایران بازطراحی و ساخته شده است. 
این دستگاه قادر است نرخ کرنش ثابت را در محدوده 0٫001 بر ثانیه تا 5 بر ثانیه 
به نمونه اعمال کند. معروف ترین شرکت سازنده دستگاه فشار گرم در جهان، 
شرکت GLEEBLE آمریکاست و به دلیل تحریم های فعلی، اجازه فروش آن 
به ایران داده نمی شود. وی بیان کرد: در راستای بومی سازی و جلوگیری خروج 
ارز از کشور، این دستگاه باعث صرفه جویی دالری شده ومهم تر از آن در خروج 
ارز از کشــور موثر بوده و بی نیازی از واردات این محصول حاصل شده است. 
رییس تحقیقات فرآیندهای تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: از آنجایی که واحد 
متالورژی و فرآیندهای تولید شرکت های تولید کننده فوالد برای طراحی مواد 

جدید به بررسی رفتار کارپذیری و پدیده های بازگشت دینامیکی و استاتیکی 
این مواد قبل از نورد گرم نیاز دارند، بنابراین ســاخت این دســتگاه به کمک 
دستگاه پیچش داغ که قبال توسط متخصصین داخلی ساخته شده ، گام بلندی 
به سوی تحقق اهداف استراتژیک شرکت فوالد مبارکه در زمینه طراحی و تولید 
محصوالت جدید است. جمشیدیان تصریح کرد: توانایی های دیگر این دستگاه 
که می تواند مورد استفاده اساتید دانشگاه، دانشجویان ومحققان سراسر کشور 
قراد گیرد عبارتند از، طراحی سیکل ترمومکانیکال فرآیند نورد گرم و فورج ورق و 
مقاطع، تعیین ظرفیت مورد نیاز برای غلطک های نورد، بهینه سازی خط نورد گرم 
شامل نیروی مورد نیاز، زمان بین پاسی، بهینه سازی ساختارهای متالورژیکی 
در محصوالت تولیدی، امکان مطالعه گستره  وسیعی از آلیاژها شامل آلیاژهای 
دما باال نظیر سوپرآلیاژها و فوالدهای نسوز، قابلیت ایجاد محدوده وسیعی از 
پارامترهای فرآیندی شامل دما، نرخ کرنش و تنش اعمالی، امکان انجام تست 
مشابه دیالتومتری جهت تشخیص دمای استحاله، امکان طراحی آلیاژهای 
کارپذیر. وی افزود: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که نمونه می تواند 
به صورت مقاومتی گرم شود و چون کوره ای برای گرم کردن نمونه در نظر گرفته 
نشده بنابراین مشکل طوالنی بودن فک ها و خطای آزمایش ناشی از فک های 
بلند وجود ندارد. این دستگاه مجهز به یک سیستم خنک کننده است که توانایی 
سرمایش سریع فوالد در محیط های هوا، مخلوط آب و هوا و آب را دارد. بنایراین 
با طراحی و شبیه سازی فرآیندهای ترمومکانیکال نورد داغ ، می توان ادعا کرد 
انقالب دیگری در طراحی و توسعه فوالدهای نوین در شرکت فوالد مبارکه رخ 
داده است. رییس تحقیقات فرآیندهای تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: الزم به 
ذکر است که این دستگاه با حمایت مالی شرکت فوالد مبارکه و توسط دانشگاه 

صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شده است.

حضور پرشور بسیجیان آبفای استان اصفهان در برنامه »نذر خون«

گازرسانی به فازنخست شهرک مسکونی عالمه امینی هرند به بهره برداری رسید
تعداد موتورخانه های بهینه سازی شده در اصفهان از مرز 3000 واحد گذشت

رییس واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه:
بیش از ۹0 درصد نیازهای فوالد مبارکه از بومی سازی تامین می شود

رییس تحقیقات فرآیندهای تولید شرکت فوالد مبارکه خبر داد:
طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت در شرکت فوالد مبارکه

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