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  بر اساس اعالم سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هنوز دستورالعمل های طرح تعطیلی آذرماه به اصفهان ابالغ نشده است؛
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رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:
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مبتالیان کروناست
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عضو شورای شهر:

عمل نکردن به 
حقوق اصفهان توسط 
حاکمیت با تهدید و 

ارعاب توجیه نمی شود

 مدیرکل نوسازی مدارس 
چهارمحال و بختیاری:

 استقبال خیران استان 
 از طرح »آجر به آجر«

 کمرنگ است

استان اصفهان 883 
 زندانی جرائم 
غیر عمد دارد

خام فروشی بالی جان بخش 
کشاورزی؛

 جای خالی صنایع تبدیلی 
در بام ایران

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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  از وعده های مسئوالن تا نایاب شدن و فروش روغن سیصد هزار تومانی در اصفهان؛ 

 سریال تکراری کمبودها 

8

درخشش گروه 
فوالد مبارکه در 

هفتمین همایش 
بهره وری معادن 
و صنایع معدنی 

8ایران

ریلی که برای 
ذوب آهن 
سودآور شد

تنها طرح محدودیتی در راستای کنترل کرونا در اصفهان و شهرهای بهارستان، خمینی شهر، نجف آباد، شاهین شهر، لنجان، کاشان، فالورجان، شهرضا، مبارکه، سمیرم، خوانسار 
و اردستان اجرایی شده که بر عدم فعالیت مشاغل گروه های 2، 3 و ۶ از ساعت 18 به بعد داللت دارد. این ابهامات در حالی هنوز باقی است که کسبه، مردم و حتی کارمندان 

نمی دانند برای روز شنبه قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد، آیا بانک ها و ادارات هم تعطیل خواهد شد تا محدودیت ها تنها شامل اصناف می شود
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جاسوسی آمریکا از صنایع دفاعی کشورهای اسکاندیناوی
بر اساس گزارش یک افشــاگر، کمپانی های دفاعی و وزارتخانه ها در کشورهای حوزه اسکاندیناوی 
هدف اقدامات جاسوسی آمریکا قرار داشته اند.رادیو دانمارک با استناد به گزارش محرمانه  یک افشاگر 
داخلی در سرویس اطالعات دفاعی دانمارک گزارش داد، آژانس امنیت ملی آمریکا )ان اس ای( از 
همکاری یک جاسوس دانمارکی-آمریکایی برای جاسوســی هدفمند از وزارتخانه ها و کمپانی های 
خصوصی در دانمارک و سایر کشورهای حوزه اسکاندیناوی استفاده کرده است.این گزارش همچنین 
به رهبری سرویس اطالعات دفاعی دانمارک درباره بی قانونی ها و بی نظمی ها در همکاری اطالعاتی به 
منظور دست بردن در اطالعات اینترنتی این کشور هشدار داده بود. گزارش مذکور همچنین تالش های 

جاسوسی از وزرای خارجه و مالی دانمارک و همچنین  سوئد و نروژ را مطرح کرده است.

»اردوغان« از پیروزی »بایدن« نگران است
روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت که رییس جمهور ترکیه از اینکه جو بایدن به عنوان رییس جمهور 
آمریکا انتخاب شده ، به شدت نگران است.این روزنامه نوشت: روابط میان جو بایدن، رییس جمهور 
منتخب آمریکا و اردوغان بسیار پرتنش اســت. بایدن قبال گفته بود که به خوبی می داند چگونه با 
اردوغان مذاکره کند و اگر رییس جمهور شود اردوغان را مجبور می کند به خاطر کارهایی که کرده، بهای 
سنگینی بپردازد.این روزنامه نوشت، اردوغان هیچ گونه ترس و نگرانی از خود نشان نداده و قبل از 
انتخابات آمریکا در واکنش به احتمال تحریم این کشور گفت که آمریکا واقعیت را درباره طرفی را 
که درحال تعامل با اوســت، نمی داند.این روزنامه به نقل از مایکل کاربنتر، مدیر مرکز دیپلماسی و 
مشارکت جهانی بایدن در دانشگاه پنسیلوانیا گفت: ترکیه منافع مشترک مان را چه در قره باغ، چه 

لیبی، چه دریای اژه و چه درباره خرید سامانه اس۴۰۰ از روسیه از بین می برد.

پایان مذاکرات لیبی در تونس بدون تعیین دولت جدید
مذاکرات لیبی در تونس روز یکشنبه بدون تعیین دولتی جدید که ناظر بر انتخابات احتمالی سال 
آتی در این کشور باشد، به پایان رسید.۷۵ شرکت کننده ای که طی روزهای گذشته از سوی سازمان 
ملل برای دیدار در تونس انتخاب شده بودند، قبال توافق کرده بودند که انتخابات ریاست جمهوری و 
پارلمانی در ۲۴ دسامبر سال آینده برگزار شود.اما این مذاکرات بدون توافق بر سر یک مجری واحد 
که به گفته ویلیامز برای رسیدن به انتخابات ضروری است، پایان یافت.این مقام بین المللی پس 

از پایان مذاکرات در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ۱۰ سال درگیری در یک هفته حل نمی شود. 

درخواست تعویق محاکمه »نتانیاهو« رد شد
قاضی دادگاه قدس اشغالی با درخواست تیم حقوقی نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای به تعویق 
انداختن روند رسیدگی به اتهامات وی مخالفت کرد.به نوشته وبگاه »تایمز اسراییل«، قاضی دادگاه 
قدس اشغالی )دوشنبه( با درخواست تیم حقوقی نتانیاهو برای مهلت گرفتن جهت ارائه پاسخ خود 
به اتهامات مطرح شده تا زمان حل شدن دیگر چالش های این پرونده، مخالفت کرد.مهلت قانونی 
ارائه پاســخ ها و دفاعیات تیم حقوقی نتانیاهو به دادگاه درباره اتهاماتش ذیل پرونده های فساد 
دولتی و مالی، در تاریخ ۲۹ نوامبر است که طی روزهای اخیر برای عقب انداختن آن درخواست های 
زیادی از سوی وکالی نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی ارائه شده اســت.بر این اساس، »ریوکا 
فریدمن« قاضی دادگاه قدس اشغالی در مخالفت با تیم حقوقی نتانیاهو گفت: »در حال حاضر 
تاریخ های مشخص و معینی برای روند ]دادرسی[ وجود دارد که در حال حاضر هیچ چیزی تغییر 
نکرده است«.از جمله مسائلی که در این جلسه دادگاه بررسی شد، تعیین تکلیف شاهدان دولتی 
است که باید در ماه ژانویه )۲۰۲۱( علیه نتانیاهو در دادگاه شهادت بدهند که از ماه می تاکنون بر سر 

حضور برخی از آنها مجادالت بسیاری شده است.

طرح صلح در قره باغ که با میانجی گری  علیرضا کریمیان
روسیه چند روزی است برقرار شده و قرار 
است طی فرآیند آتش بس به ایجاد یک سازش پایدار میان دو کشور 
ارمنستان و آذربایجان منتهی شود، برای همسایه آنها ایران هم بدون 
حاشیه نبوده است.طی روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر تغییر مرزهای 
ایــران در جریان اجرای این طــرح و تغییر مســیر ترانزیتی ایران به 
ارمنســتان و آذربایجان در رســانه ها منتشر شده اســت. همچنین 
منتقدان سیاست خارجی ایران دستگاه دیپلماسی را متهم می کنند 
که نتوانسته برای از بین رفتن موقعیت ژئوپولتیکی ایران در قره باغ، 
سیاست فعالی را در پیش بگیرد و اجرای طرح کنونی در نهایت به نفع 
ترکیه و اقتصاد آذربایجان تمام خواهد شــد. با وجــود اینکه عباس 
عراقچی با رد این اتهامات مدعی شد مسیر ترانزیت ایران به ارمنستان 
و آذربایجان تغییر نمی کند و اطالعات منتشر شده در این زمینه را غلط 
و گمراه کننده دانســت؛ اما منتقدان و برخی از کارشناسان روابط بین 
الملل می گویند با ایجاد کریدور جدیدی که قرار اســت نخجوان را به 
سرزمین  های اصلی آذربایجان برساند، خطوط مواصالتی و موقعیت 
ژئوپلیتیکی ایــران تا حد زیــادی تحــت تاثیر قرار خواهــد گرفت.  
همچنین این مناقشه قطعا بر روابط با آذربایجان تاثیرگذار خواهد بود 

چرا که تا کنون راه مواصالتی آذربایجان با نخجوان از مسیر ایران بود و 
همین مســئله، مالحظاتی را در روابط دو کشــور ایجاد می کرد ولی 
احداث کریدور میان آذربایجان و نخجوان از طریق خاک ارمنســتان، 
می تواند این مالحظات را تا حد زیادی از بیــن ببرد. این ادعا البته از 
سوی ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز رد شد؛ سعید خطیب زاده در 
جریان نشســت خبری خود  در ارتباط با برخی از اخبار منتشــر شده 
مبنی بر اینکه با توجه به طرح ترکیه و روسیه برای حل بحران قره باغ 
به نظر می رسد که بر اساس این طرح ایران دیگر مرزی با ارمنستان 
ندارد، گفت: متاسفانه در هفته گذشته جوسازی رسانه ای بی پایه ای 
در این زمینه داشــتیم و نقشه های ســاختگی در این ارتباط منتشر 
شد.وی با بیان اینکه متاســفانه برخی از فضای مجازی برای انتشار 
بعضی از اخبار نادرست سوءاستفاده می کنند، ادامه داد: همانطور که 
پیش از این گفته ایم ایران از حل و فصل دائمی این بحران استقبال 
کرده و می کند و طبیعی است که هر کار و هر اقدامی که بتواند به این 
روند کمک کند مورد استقبال قرار می گیرد.وی با بیان اینکه مسیر این 
موضوع و نگاه ایران در این ارتباط شناخته شده و روشن است، گفت: 
طرحی که ایران برای حل این بحران ارائه کرده بود با طرحی که اکنون 
در حال اجراست هم پوشانی هایی دارد.این دیپلمات ارشد کشورمان 

با تاکید بر اینکه مرزهای جغرافیایی ایران و منطقه هیچ تغییری نکرده 
و در آینده نیز تغییری در آن رخ نمی دهد، گفت: برداشت ما این است 
که قرار است جاده ترانزیتی ســاده ای ایجاد شود که کم و کیف آن و 
مســائل امنیتی مربوط به آن باید مورد بحث و بررســی قرار بگیرد. 
نمایندگان ما در پایتخت های کشــورهای منطقه هوشیارانه و با دقت 
موضوع را پیگیری می کنند.منتقدان اما این تکذیبیه را اقدامی برای 
پوشاندن بی عملی و فقدان ابتکار عمل در وزارت امور خارجه دانستند 
و مدعی شــدند  در متــن توافق نامه میــان روســیه و آذربایجان و 
ارمنستان، ایجاد این کریدور ذکر شده و هیچ تردیدی وجود ندارد. این 
کارشناس مسائل آسیای مرکزی و روسیه تاکید کرد: نکته مهم  تر این 
اســت که کریدور مزبــور، صرفا بــرای حمل ونقل نخواهــد بود بلکه 
کریدوری است که می تواند در آینده خطوط لوله انتقال انرژی از این 
منطقه به سمت ترکیه و بعد از آن به اروپا را در خود جای دهد. در نهایت 
به رغم ایجاد آتش بس از منطقه قره باغ همچنان تهدیدات اساسی در 
مرزهای ایران مانند حضور اسراییل و نیروهای تکفیری و قدرت گرفتن 
سایر کشورها در ارتباط با این دو همسایه ایران همچنان باقی است و 
هر نوع جرقه دوباره ای برای درگیری ها می تواند مستقیما بر امنیت 

ایران تاثیر منفی داشته باشد.

خبر روز

رایزنی »جاللی« با دیپلمات روس 
در مالقات کاظم جاللی، سفیر کشورمان با »نیکوالی نوزدریف« مدیر کل دپارتمان سوم آسیای 
وزارت امور خارجه فدراســیون روســیه ،همکاری های دوجانبــه  ایران با روســیه و  همچنین 
همکاری های مسکو با برخی کشورهای آسیایی مورد تبادل نظر قرار گرفت.لغو تحریم تسلیحاتی 
و اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران و روســیه از موضوعات و محورهای این مالقات 
بود.نوزدریف در این مالقات به  تشریح همکاری های روســیه با ژاپن، مالزی ، اندونزی و تایلند 

پرداخت.

پاسخ سخنگوی دولت به یک شائبه 
سخنگوی دولت در پاســخ به برخی القائات اظهارداشت: وقتی در ســتاد ملی کرونا درخصوص 
تعطیلی ها بحث شد برخی از دســتگاه های اجرایی عنوان کردند که ما باید ایجاد آمادگی کنیم و 
برای اینکه سفرهای اســتانی را ممنوع کنیم باید از قبل اطالع رســانی کنیم تا مردم برنامه ریزی 
داشــته باشــند.ربیعی ادامه داد: جهت کنترل و نظارت بر تعطیلی های گســترده، آمادگی های 
انتظامی به همکاری بســیج مورد نیاز بود و تعطیلی ادارات نیز نیازمند برنامه ریزی اســت.  وی 
یکی از مباحث تصمیمات جلسه را تعداد افراد در جلســات عنوان کرد و افزود: براساس تصمیم 
ستاد ملی کرونا و پیشــنهاد و اصرار وزارت بهداشــت از این به بعد افراد در زیر سقف ها بیش از 
تعدادی نمی توانند جمع شوند. دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت: حضور یک سوم 
کارمندان بر ســر کار در نظام اداری نیاز به آمادگی داشــت بنابراین تصمیم درستی بود که اعضا 

پیشنهاد کردند رییس جمهوری هم پذیرفت که تعطیالت از روز شنبه عملیاتی شود.

پیشنهاد »قالیباف« درباره ستاد ملی مقابله با کرونا
نماینده خمینی شهر در مجلس از نامه محمد باقر قالیباف جهت عضویت رؤسای کمیسیون های 
بهداشــت و اجتماعی در ســتاد ملی مقابله با کرونا خبر داد.محمدتقی نقدعلی اظهار داشــت: 
متاسفانه تصمیماتی که ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ می کند تک بعدی است و به ابعاد مختلف 
موضوعات نگاه نمی کند. به طوری که وقتی دستور تعطیلی و محدودیت اعمال می کنند مشخص 
نمی کند که افرادی که در اثر این محدودیت ضرر دیده و مشــکالتی برای آنها ایجاد می شود چه 
باید بکنند.وی افزود:  در این ستاد هیچ عضوی از مجلس در ستاد حضور ندارد هر چند که امروز از 
احمد امیرآبادی عضو هیئت رییسه مجلس در این باره سوال کردم که او به من پاسخ داد نامه ای 
اخیرا از سوی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی ارسال و پیشنهاد شده است تا به 
منظور عضویت نمایندگانی از مجلس در ستاد ملی کرونا اقدامات الزم صورت گیرد. وی گفت:  اگر 
رؤسای دو قوه قضاییه و مجلس هم عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا باشند و این اولویت را برای 
آنکه مصوبات این ستاد فراقوه ای باشد، قائل شــویم و نگاه خود را ملی کنیم مشکالت مقابله با 

کرونا در جامعه کمتر خواهد شد.

توئیتر، صفحه »زنگنه« را تعلیق کرد
توئیتر، حســاب کاربری بیــژن زنگنه، وزیر نفــت جمهوری اســالمی ایران را بــه دنبال اعمال 
تحریم هــای آمریکا علیــه وی، تعلیــق کرد.توئیتر بــه تازگــی در اقدامی ناقــض آزادی بیان 
صفحه رســمی توئیتر وزیــر نفت ایران را بــه دنبال تحریم های اعمال شــده آمریــکا در اوایل 
آبان ماه مســدود کرد.زنگنه در واکنش به تحریم های آمریکا علیه خــود گفت که تحریم من و 
همکارانم واکنش منفعالنه به شکست سیاست واشــنگتن برای به صفر رساندن صادرات نفت 
اســت. تحریم زنگنه اعتراف دولت آمریکا به این مســئله اســت که گزینه چندان دیگری برای 
 اعمال تحریــم جدید علیه ایران نــدارد و بیش از آنکه تحریم عملی به شــمار آید شــبیه جنگ

 روانی است.

کافه سیاست

رییس قوه قضاییه:

 پالس های غلط به آمریکا 
پیام ملت ایران نیست

رییس دســتگاه قضا بــا تاکید بــر اینکه 
پالس هــای غلط بــه آمریکا، پیــام ملت 
ایران نیســت، گفت: پیام ملت ایران، پیام 
ایســتادگی فعــال، تولید قــدرت در حوزه 
امنیتی و اقتصادی و نمایش اقتدار در همه 
ابعاد است.آیت ا...رییســی بیان داشت: 
دستگیری تروریست ها توســط سربازان 
گمنام امــام زمان )عج( و انهــدام مواضع 
تروریســت ها در غرب کشــور توسط سپاه 
پاسداران نشان می دهد جرائم تروریست ها 
مشــمول مرور زمان نخواهد بــود و هیچ 
نقطه ای برای آن ها نقطه امن نیست.وی با 
بیان اینکه اقتدار امنیتی - قضایی باید روز به 
روز ارتقا یابد، گفت: دشمن با تهدید و تحریف 
به دنبال تســلط بر ذهن و فکر مردم است، 
اما باید بداند که لبخنــد آمریکایی ها هیچ 
حالوتی در کام مردم ما ایجاد نخواهد کرد.

آیت ا... رییسی با تاکید بر اینکه پالس های 
غلط به آمریکا، پیام ملت ایران نیست، اظهار 
کرد: پیام ملت ایران، پیام ایستادگی فعال، 
تولید قدرت در حــوزه امنیتی و اقتصادی و 
نمایش اقتدار در همه ابعاد است. پیام ملت 
ایران پیام ضعف نیست، پیام مجاهدت در 
راه هدف اســت و ملت ایران با مجاهدت، 
ایســتادگی و مقاومت دشــمن را مایوس 
خواهد کرد.رییس قوه قضاییه خاطرنشان 
کرد: برخی تالش دارند با فضاسازی رسانه 
ای، هر جا قاضی با صالبتی قانون را اجرا کرد، 
تخریب کنند. قضات با صالبت و شــجاع، 
سرمایه دســتگاه قضایی هستند و همواره 
مورد حمایت مدیریت این دستگاه خواهند 

بود.

بین الملل

آیا منافع ایران با طرح صلح انجام شده میان آذربایجان و ارمنستان به خطر خواهد افتاد؟

معادله چند مجهولی قره باغ

ســفیر کره جنوبی در ایران در دیدار با گروه دوســتی 
پارلمانی دو کشور، گفت: سئول از هیچ کوششی برای 
رفع موانع تبادالت تجــاری با ایران دریــغ نمی کند و 
همکاری میان مجالس دو کشــور نقــش مهمی در 
افزایش تعامالت دوســتانه فیمابیــن دارد.»روح ا...

متفکرآزاد«، رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری 
اسالمی ایران و کره جنوبی با »یو جانگ  هیان«، سفیر 
کره  جنوبی در تهران دیدار و گفت وگو کرد.متفکرآزاد در 
ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه مناسبات دو کشور، 
بر اهمیت تحکیم و تقویت ارتباطات دوستانه فی مابین 

گفت: گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسالمی ایران 
و کره جنوبی با هدف صیانت از دســتاوردهای ۶ دهه 
مناسبات دوستانه دو کشــور در عرصه های سیاسی، 
اقتصــادی و صنعتی و همچنین کمک بــه رفع موانع 
موجود در مسیر توسعه همکاری ها تشکیل شده و در 
این باره تالش می کند.رییس گروه دوستی پارلمانی 
ایران و کره جنوبی با تاکید بر نقش ســفیر کره جنوبی 
در تسهیل همکاری میان بخش های مختلف دو کشور 
بیان کرد: افزایش تعامالت و همکاری های فیمابین، 
جز در سایه تالش و کوشش ســفرای دو کشور که به 

عنوان پل ارتباطی، تجار، بازرگانان و مردم دو کشور را به 
یکدیگر پیوند می دهند، به ثمر نمی نشیند.هیان، سفیر 
کره جنوبی گفت: سئول از هیچ کوششی برای رفع موانع 
تبادالت تجاری با ایران دریغ نمی کند و همکاری میان 
مجالس دو کشــور نقش مهمی در افزایش تعامالت 

دوستانه فیمابین دارد.

سئول به دنبال رفع موانع تبادالت تجاری با ایران است

حذف بخشی از طرح تامین کاالهای اساسی برای رفع ایراد شورای نگهبان
نماینده رشت در مجلس با اشاره به رد طرح الزام دولت به پرداخت  یارانه برای تامین کاالی اساسی از سوی شورای نگهبان، گفت:متاسفانه در تصویب این طرح 
دولت همکاری الزم  را  با مجلس  نداشت و شورای نگهبان نیز این طرح را به دلیل بار مالی رد کرد.وی با بیان اینکه این طرح باردیگر در جلسه کمیسیون مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت تا ایرادات شورای نگهبان به  آن برطرف شود، ادامه داد: قرار است  با توجه به اهمیت و ضرورت طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کاال های 
اساسی در شرایط کنونی کشور، جامعه هدف و منابع  مالی طرح را مورد بازنگری و اصالح قرار دهیم تا تمام ایرادات شورای نگهبان برطرف شود. جبار کوچکی نژاد 
تصریح کرد: احتماال در جلســه کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان بخشــی از این مصوبه را حذف کنیم تا ایرادات شــورای نگهبان به آن مرتفع شود.عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان معتقد است که تعین موارد مالی و بودجه و اعتبار الزم برای اجرای این طرح بیان شود 
و دقیقا جزئیات و نحوه به دست آمدن اعتبار 3۰ هزار میلیارد تومانی مشخص باشد و گفته شود که کدام اموال، ساختمان، شرکت و کارخانه قرار است واگذار شود.

کریدور مزبور، صرفا برای حمل ونقل نخواهد بود بلکه 
کریدوری است که می تواند در آینده خطوط لوله انتقال 
انرژی از این منطقه به سمت ترکیه و بعد از آن به اروپا را 

در خود جای دهد

آگهی نوبت سوم

S3 و   S2 و  S1   قابل توجه مالکین محترم برج های مسکونی
با استعانت از خداوند متعال ، بدین وسیله به اطالع کلیه مالکین محترم می رساند که اولین جلســــه مجمع عمومی مالکین 

برج های مسکونی سپهر بلوک  S۱,S۲,S3 راس ساعت ۱۵:۰۰روز جمعه ۱3۹۹/۰8/3۰ در محل مجتمع به آدرس اصفهان ، بلوار 

کشاورز ، کوی امیریه ، برج های مسکونی سپهر، تشکیل  می گردد ، لذا از کلیه مالکین محترم تقاضا می شــــود راس ساعت 

مقرر در جلسه حضور به هم رسانند، بدیهی اســت در صورت حضور مستاجرین به عنوان  نماینده مالک ، ارائه نمایندگی معتبر 

از ناحیه مالک به رئیس مجمع و قبل از تشکیل جلسه وفق ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ضروری  میباشد، 

خواهشمند است در صورتی که مستاجرین محترم قصد آن را دارند که به عنوان نماینده مالک در جلسه حضور بهم رسانند پس 

از اخذ برگ نمایندگی  که در نزد آقای خلیلیان،  بلوکS۲ طبقه 8 واحدC   موجود می باشد و امضای مالک ، برگ موصوف را در 

روز مجمع  به رئیس مجمع تحویل نمایند. 

زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضور در مجمع اجباری می باشد. 

دستورات جلسه : 
۱ :انتخاب هیات مدیره 

۲ :تصویب و امضا اساسنامه مجتمع 

3 :تصمیم گیری در خصوص حل مسائل و مشکالت مجتمع
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ساخت سکوهای بارگیری در پاالیشگاه اصفهان
شــرکت پاالیش نفت اصفهان به منظور بارگیــری فرآورده های ویژه خود، 18 بــازوی بارگیری 
جدید ساخته است.بابک الماســی نیا، رییس عملیات مخازن و نقل  و انتقال مواد نفتی شرکت 

پاالیش نفت اصفهان در این باره گفت: 
این بازوها با هدف بارگیری محصوالتی 
همچــون لــوب کات، آیزوریســایکل، 
وکیوم باتــوم )ته  مانده بــرج تقطیر در 
خأل( و انواع حالل هــای نفتی طراحی 
و در زمینــی به مســاحت 1.5 هکتار و 
با هزینــه ای بالغ  بــر 40 میلیارد تومان 
احداث شده اند.وی افزود: این بازوها 
روی 9 سکوی بارگیری دو نازله احداث 
شــده اند که تعداد 6 بازو برای بارگیری 

فرآورده های سبک )همچون انواع حالل ها( استفاده می شــوند و تعداد 12 بازوی دیگر وظیفه 
بارگیری فرآورده های نفتی سنگین )همچون وکیوم باتوم، لوب کات و آیزوریسایکل( را به عهده 

خواهند داشت.

9۵ درصد کتیرا به صورت خام صادر می شود
مســئول بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان با بیــان اینکه کتیرا 
محصول اصلی گیاه گون و از ترشــحات صمغی خشــک شده آن اســت، گفت: شرایط سخت و 
دشوار برداشت ســبب شــده که بهره برداران این محصوالت درآمد چندانی نداشته باشند.آبتین 
میرطالبی با اشاره به اینکه ایران، ترکیه و سوریه کشــور های تامین کننده کتیرا در جهان هستند، 
افزود: کشورمان با تولید ۷0 درصد این سوغات ارزشمند طبیعت، حرف اول را در جهان می زند که 
نیمی از این محصول هم در استان اصفهان تهیه و صادر می شود.وی، وسعت قرارداد برداشت از 
رویشگاه های کتیرا را ۳6 هزار هکتار بیان کرد و گفت: این میزان کتیرای خرمنی ومفتولی از گون 
زار های شهرســتان های بویین و میاندشــت، تیران وکرون، چادگان، خوانسار، فریدن، سمیرم، 
دهاقان، شاهین شهر ومیمه، نجف آباد، شهرضا ولنجان برداشت شد.مسئول بهره برداری اداره 
کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان اصفهان، ارزش کتیرای برداشت شده را 250 میلیارد ریال 
 بیان کرد و گفت: هزار بهره بردار در رویشگاه های این استان برای برداشت این محصول با ارزش 

فعالیت کردند.

آخرین وضعیت قیمت بلیت هواپیما
قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی باالخره مشــخص شــد و شــرکت های هواپیمایی 
می توانند بلیت های خود را نهایتا تا10 درصد باالتر از نرخ نامه خرداد ماه امســال بفروشــند و به 
گفته وزیر راه و شهرسازی گران فروشان به تعزیرات معرفی می شوند.محمد اسالمی،وزیر راه و 
شهرسازی  در این باره اظهار کرد: در جلسات شورای عالی هواپیمایی کشوری بر اساس محاسبات 
انجام شــده، محدودیت حداقل نرخ  پروازهای داخلی لغو و مقرر شد شــرکت های هواپیمایی 
مجاز باشند روی نرخدنامه اعالم شده در خرداد ماه امسال 10 درصد اضافه کنند.وی افزود: هیچ 
کدام از ایرالین ها حق ندارند بیشــتر از 10 درصد تصویب شــده روی قیمت بلیت هایشان اعمال 
کنند و در صورتی که این سقف را رعایت نکنند مرتکب تخلف شده و به سازمان تعزیرات حکومتی 
معرفی خواهند شد.وزیر راه و شهرسازی گفت: این مصوبه به همه شرکت ها ابالغ شده و سازمان 
هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی موظفند نرخ نامه جدید را هر چه سریع تر و 

بر اساس مصوبه اخیر ابالغ کنند.

 از وعده های مسئوالن تا نایاب شدن و فروش روغن سیصد هزار تومانی در اصفهان؛

سریال تکراری کمبودها

قفسه های خالی فروشگاه ها ، شایعه نایاب  مرضیه محب رسول
شدن، نگرانی کارگاه های کیک و شیرینی، 
هجوم برای خرید های بیشتر و در نهایت توقیف 424 حلب روغن خوراکی 
توسط نیروی انتظامی اصفهان همگی نشان از اختالل جدی در بازار روغن 
خوراکی در استان دارد. با وجود گذشــت چند روز از وعده سازمان صمت 
اصفهان مبنی بر حل مشــکل کمبود روغن اما همچنــان این معضل پا 
برجاست. کمبود روغن البته مشکلی سراســری است؛ در حالی که طی 
روزها و هفته های گذشته کمبود و گرانی روغن به یکی از دغدغه های مهم 
در بازار خوراکی ها تبدیل شــده بود، اکنون متولیــان وزارت صمت از رفع 
مشکل کمبود روغن مایع خبر داده  و وعده داده اند که کمبود روغن جامد 
هم تا پایان هفته حل و فصل شود. در این راستا، عدم تامین ارز توسط بانک 
مرکزی برای واردات روغن خام و عدم عرضه آن به میزان مورد نیاز توسط 
شرکت بازرگانی دولتی ایران از مهم ترین دالیل مشــکالت اخیر در بازار 

روغن عنوان می شود.
در خصوص کمبود روغن در فروشــگاه ها، چندی پیش معاون بازرگانی 
سازمان صمت اصفهان  اظهار داشت: حواله های تخصیص بیش از 2500 
تن روغن برای مصرف خانوار های داخل استان اصفهان صادر شده است.

اسماعیل نادری، مژده توزیع روغن در فروشگاه های بزرگ، تعاونی های 

مصرف، تعاونی های فرهنگیان، تعاونی هــای محلی و واحد های صنفی 
منتخب بدون افزایش قیمت را داده بود.این در حالی است که این روز ها 
خبری مبنی بر اینکه روغن جامد در مناطقی از اصفهان به شــدت کمیاب 
و برخی فروشــگاه ها حلب 4.5 کیلویی را تا ۳00 هــزار تومان به فروش 
می رسانند در شبکه های مجازی دست به دســت می شود. معاون امور 
بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان در این خصوص اظهار داشت: در 
حال حاضر براساس برآورد ها درصدد رفع مشکالت صنوف تولیدی و صنایع 
مصرف کننده روغن نباتی هستیم تا روغن مورد نیاز آن ها وارد بازار شود.

وی ادامه داد: هم اکنون با صدور حواله های روغن جامد و واریز هزینه ها، 
روغن مورد نیاز صنوف تولیدی و صنایع در حال حمل است و امیدواریم طی 
دو تا سه هفته آینده این حوزه ها بتوانند روغن احتیاجی خود را از کارخانه ها 
تحویل گرفته و وارد بازار شود.اسماعیل نادری درباره اینکه اکثرا خانوار ها 
مصرف روغن جامد ندارند، بیان کرد: مصارف روغن نباتی بیشتر در صنوف 
تولیدی، صنایع، رستوران ها و شیرینی فروشــی ها کاربرد دارد که به دلیل 
عدم تامین حلب روغن های 4.5 و 16 کیلویی در صنعت روغن مشکالتی 
ایجاد شده که با رفع آن ها معضالت فعلی برطرف خواهد شد.وی با بیان 
اینکه طی 2 تا ۳ هفته گذشــته با کمبود و عدم تامین روغن مایع در بازار 
روبه رو بودیم، گفت: نمی گویم 100 درصد مشکل توزیع روغن مایع برطرف 

شده، اما براساس قول ها و صبوری مردم هم اکنون شرایط عرضه روغن 
در بازار مناسب تر شده و روغن ســرخ کردنی، پخت و پز در فروشگاه های 
بزرگ شهر اصفهان موجود است.معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان 
اصفهان در پاسخ به اینکه در شرایط فعلی آیا کارخانه های تولیدی روغن 
مورد نیاز بازار را تامین می کنند، اظهار داشت: کارخانه ها هم ظرفیتی دارند 
که براساس تولیدات آن ها روغن مایع مورد نیاز بازار تامین می شود. وی 
درباره نحوه توزیع روغن جامد در بازار، بیان کرد: مسیر عرضه روغن نباتی 
به دلیل استفاده صنوف تولیدی و صنایع با روغن مایع بسیار متفاوت است 
چرا که بیشتر از طریق اتحادیه ها، کارخانه های تولید و انجمن تولیدکنندگان 
روغن صورت می گیرد.معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان 
در پرســش به ســوالی که چرا روغن جامد 4.5 کیلویی در بازار با قیمت 
۳00 هزار تومان برای مصرف کننده عرضه می شود، بیان کرد: با نابسامانی 
توازن عرضه و تقاضا و افزایش تقاضا ها به طور طبیعی برای قیمت ها فراز و 
نشیب هایی ایجاد می شود، اما اکنون این قیمت گذاری روغن نباتی به هیچ 
وجه قابل قبول و مورد تایید نیســت.وی افزود: از مردم درخواست داریم 
که از خرید های هیجانی بپرهیزند و بــه میزان نیاز کاال های خود را تامین 
کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف و گرانی با 124 تماس بگیرند و به 
رسیدگی و بررسی تخلفات توسط بازرسان سازمان اطمینان داشته باشند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
اظهار داشت: رســیدگی الکترونیکی به پرونده های 
روابط کار و اختالفات کارگری و کارفرمایی از 2۷ مهر 
امسال در استان آغاز شد و کارگران و کارفرمایان برای 
ارائه شکایات نیازی به مراجعه حضوری ندارند.کامران 
کالنی مهابادی افزود: این افراد بــا مراجعه به دفاتر 
پیشــخوان دولت و پس از احراز هویت، می توانند از 
طریق سامانه جامع روابط کار دادخواست خود را ثبت 
کنند.وی بیان کرد: کلیــه مراحل صدور ابالغ و دعوت 
نامه ها در فرآیند رســیدگی الکترونیکی است و تنها 
جلسه نهایی برای ادای توضیحات و تنظیم صورتجلسه 

حضوری برگزار می شــود.مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان با بیان اینکه به دنبال این 
هستیم که جلســات نهایی را هم به صورت مجازی 
برگزار کنیم، افزود: ثبت بیمه بیکاری و آموزش های 
حوزه ایمنی به صورت الکترونیکی انجام می شــود و 
زیر ســامانه ای هم برای ثبت بازنشستگی پیش از 
موعد مشاغل سخت و زیان آور  هم به زودی در سامانه 
جامع روابط کار فعال می شود.وی تاکید کرد: هم اکنون 
باز تعریفی از حوزه هایی کــه به طور معمول وزارت کار 
با آن ارتباط دارد و معاونت های تخصصی محســوب 
می شود، از پنج ماه گذشته در این استان انجام شده و 
رویکرد ما در حوزه های چهارگانه و تخصصی اشتغال 
و کارآفرینی،روابط کار،تعاون و رفاه اجتماعی،علمی 

اســت.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان گفت: سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات 
)ســابا( هم در صورت تایید نهایی به زودی به عنوان 
یکی از زیر سامانه های ســامانه جامع روابط کار برای 
بهره برداری همه کارگران و کارفرمایان در اقصی نقاط 
کشور بارگذاری خواهد شد. کالنی با بیان اینکه اصفهان 
دومین اســتان صنعتی کشور محســوب می شود، 
گفت: 400 تشــکل کارگری و کارفرمایی در این خطه 
فعال اســت.به گفته وی، قالب فعالیت تشکل های 
کارفرمایی،» انجمن صنفی کارفرمایان « اســت اما 
در بحث کارگری سه مدل تشکل با عنوان »شوراهای 
اسالمی کار«، »انجمن صنفی کارگران« و» نمایندگان 

کارگران« فعالیت می کنند.

اختالفات کارگری و کارفرمایی در اصفهان غیر حضوری 
رسیدگی می شود

خبر روز

لوله گذاری قسمت انتهایی کوی امام سجاد )ع( در شهر 
حسن آباد جرقویه

به گزارش روابط عمومی آبفای جرقویه، لوله گذاری قســمت انتهایی کوی امام سجاد )ع( در شهر 
حسن آباد جرقویه به طول 22 متر با لوله پلی اتیلن به قطر90 میلی متر انجام شد و با اجرای این طرح 
امکان بهره مندی 2 مشترک جدید از انشعاب آب فراهم آمد. الزم به توضیح است که هزینه اجرای 
این مقدار لوله گذاری بالغ بر40 میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات جاری منطقه تامین شده است.

لوله گذاری بن بست ابتدایی خیابان محمد تقی بهار در شهر 
حسن آباد جرقویه

به گزارش روابط عمومی آبفای جرقویه، لوله گذاری بن بست ابتدایی خیابان محمد تقی بهار در شهر 
حسن آباد جرقویه به طول 45 متر با لوله پلی اتیلن به قطر90 میلی متر انجام شد. با اجرای این طرح 
امکان بهره مندی ۳ مشترک جدید از انشعاب آب فراهم آمد. گفتنی است هزینه اجرای این مقدار لوله 

گذاری بالغ بر90 میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات جاری منطقه تامین شده است.

تعویض الکتروپمپ مجتمع خرسانک
به گزارش روابط عمومی آبفای چادگان، الکتروپمپ سوخته چاه مجتمع خراسانک تعویض شد. الزم 
به توضیح است که کاهش آبدهی چاه مذکور موجب موجب سوختن الکتروپمپ شده بود. گفتنی 
اســت؛ تامین آب در بازه زمانی تعویض پمپ از طریق حمل آب با تانکر آبرسان سیار انجام گرفت و 
با پیش بینی الکتروپمپ رزرو در کوتاه ترین زمان تعویض و مجددا راه اندازی شــد ،همچنین در 
عملیاتی دیگر چاهی با آبدهی نزدیک به 20 لیتر بر ثانیه به منظور جبران کمبود آب در مجتمع حفر 

شده است.

اصالح خط انتقال آب 3۵0 در شهرضا
به گزارش روابط عمومی آبفای شــهرضا، خط آبرســانی ۳50 مربوط به شــبکه توزیع شــهری به 
خط ۳00 مربوط به خروجی ایســتگاه پمپاژ امیر کبیر متصل شــد .شــایان ذکر است که هدف از 
انجام این اتصال ، افزایش دبی آب در مدار بهره برداری و شــبکه توزیع شــهری به منظور استفاده 
بهینه از منابع آبی منطقه شــهرضا بوده اســت . این عملیات ، با همت اکیپ حــوادت و تعمیرات 
 و مدیریت بخش بهره برداری و توســعه آب به صورت شــبانه روزی و در کوتاه ترین زمان ممکن 

، به اتمام رسید.

اقدامات موثر در جهت بهبود کیفیت روند تصفیه فاضالب شهرضا
به گزارش روابط عمومی آبفای شهرضا، به منظور جلوگیری از خرابی دستگاه های هواده موجود در 
تصفیه خانه فاضالب شــهرضا، آب حاصل از تبخیر و میعان که به مرور زمان درون محفظه دستگاه 
هواده جمع شــده بود تخلیه شــد. همچنین در اقدامی دیگر گیربکس های تعمیر شده روی این 
دستگاه ها نصب شد.گفتنی است عملکرد صحیح دستگاه های هواده نقش بسیار موثری در کاهش 

انتشار بوی نامطبوع در فضای تصفیه خانه فاضالب شهرضا ایفا می کند .

لوله گذاری ونصب انشعاب در روستای خویگان
به گزارش روابط عمومی آبفای فریدن، با مشــارکت دهیاری روســتای خویــگان وآبفای منطقه 

تعداد150فقره نصب انشعاب آب ولوله گذاری به متراژ ۳00متر در حال انجام است.

با مسئولان

نایب رییس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان:آبفا

تغییر فصل و مجوز صادرات دلیل گرانی گوجه است
نایب رییس اتحادیه صنف عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازارهای شاخص خرید و فروش میوه و 
صیفی جات اصفهان، اظهار کرد: تغییر فصل و ارائه مجوز مربوط به صادرات گوجه فرنگی دو علت اصلی است که باعث شده قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار تا حد زیادی 
افزایش پیدا کند. محمدصادق ریاحی،  اضافه کرد: پیش بینی می شود در صورت ورود محصوالت جدید استان فارس به بازار عمده فروشان میوه و تره بار و بهبود زنجیره توزیع 
گوجه فرنگی، قیمت این محصول تا حدی کاهش یابد.ریاحی ادامه داد: علت اصلی کمبود گوجه فرنگی در میادین میوه و تره بار ارائه مجوز صادرات به صادرکنندگان میوه 
و صیفی جات ایرانی بود و همزمانی این امر با تغییر فصل و کاهش دمای هوا مزید بر علت شــد تا قیمت گوجه فرنگی در بازار افزایش پیدا کند.نایب رییس اتحادیه صنف 
عمده فروشان میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: تا پیش از کاهش دمای هوا، بازار و واحدهای صنفی عرضه کننده گوجه فرنگی های کشت شده در منطقه سردسیری هستند 
و پس از کاهش دمای هوا گوجه فرنگی کشت شده در منطقه گرمسیری باید در میان واحدهای صنفی توزیع شود.ریاحی افزود: خأل به وجود آمده میان این دو فصل و زمان 
تاخیر استفاده از گوجه فرنگی های کشت شده در مناطق گرمسیری باعث شد تا کمبود به وجود آمده بر اثر صادرات گوجه فرنگی ایرانی از کشور تشدید شده و افزایش پیدا کند.

کارشناس ارشد امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان:

 تولید پسته اصفهان 1۵ 
درصد افزایش یافت

کارشــناس ارشــد امور باغبانی ســازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهــان گفت: 
تولید پسته اصفهان سال جاری 15 درصد 
افزایش یافت.سعادت شاهپوری، با اشاره 
به پایان برداشــت محصول پسته از باغات 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: سال جاری از 
9445 هکتار باغات پســته استان 6580 
هکتار بارور بود و از 15 شــهریور تا 15 آبان 
بالغ بر هشــت هزار ۳20 تن پسته خشک 

برداشت شد.
وی با اشــاره به اینکــه میزان برداشــت 
پســته در مدت مشابه ســال 98، ۷045 
تن بوده اســت، ادامــه داد: تولید پســته 
اســتان اصفهان در ســال جاری نسبت به 
ســال گذشــته 15 درصد افزایش یافت.

کارشناس ارشد امور باغبانی سازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
پســته محصولی با نیاز آبی کم و مقاوم به 
خشکی و شوری اســت، گفت: بیشترین 
سطح زیر کشت پســته به مناطق کویری 
و کم آب اســتان از جمله شهرستان های 
آران و بیدگل، اردســتان، نایین، کاشــان و 
شاهین شــهر اختصاص دارد.شاهپوری با 
بیان اینکه نــرخ این محصول بــا توجه به 
ارقام، وزن و خندان یا دهان بســت بودن 
پسته متفاوت اســت، ارقام پسته اصفهان 
را احمدآقایی ، اکبری، کله قوچی و فندقی 
برشــمرد و افزود: پسته خشــک بسته به 
کیفیت محصول از هر کیلوگــرم 90 تا 150 
هزار تومــان از باغدار خریداری می شــود 
که پســته اکبری بیشترین و پسته فندقی 
کمترین قیمت را بین سایر ارقام دارند.وی 
با اشــاره به صادرات داخلی و خارجی این 
محصول، خاطرنشــان کرد: پسته اصفهان 
به اســتان هــای مرکــزی، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویــه و بویراحمد و تهران و 
به کشــورهای کویت، عراق و مالزی صادر 

می شود.

با نابسامانی توازن عرضه و تقاضا و افزایش تقاضا ها 
به طور طبیعی برای قیمت ها فراز و نشیب هایی ایجاد 
کنون این قیمت گذاری روغن نباتی به  می شود، اما ا

هیچ وجه قابل قبول و مورد تایید نیست

تفاهم نامه همکاری 
اتاق بازرگانی و دانشگاه 
جامع علمی کاربردی 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان و دانشگاه جامع علمی کاربردی 
اســتان به منظور توســعه آموزش های 
مهارتی و ارتقای فرهنگ کارآفرینی تفاهم 

نامه همکاری امضا کردند.

وز عکس ر
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افتتاح 13 باب واحد مسکونی کمیته امداد در منطقه محروم بازفت
دبیر قرار گاه جهادی امام رضا )ع( چهارمحال و بختیاری گفت: با تالش گروه های جهادی و بسیج 
سازندگی استان، ۱۳ باب واحد مسکونی در روســتا ها و مناطق محروم بخش بازفت در شهرستان 
کوهرنگ  افتتاح شد و در اختیار خانواده های نیازمند قرار گرفت. مجید حیدری با اشاره به اینکه رویکرد 
گروه های جهادی محرومیت زدایی است، افزود: تامین مسکن مقاوم و حمایت از خانواده های نیازمند 
ساکن مناطق محروم در راستای کاهش بخشی از مشکالت اقتصادی آن ها انجام می شود.حیدری 
اضافه کرد: برای ساخت این واحد های مسکونی ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال هزینه شده که از این 
میزان ۳۰۰ میلیون ریال آن توسط خیرین تامین شده است.وی اظهار داشت: با اعزام گروه جهادی 
دامپزشکی به مناطق محروم استان طی یک ماه گذشته ۲۴ هزار رأس دام، درمان شدند.حیدری ادامه 
داد: توزیع لوازم التحریر، مواد غذایی، جهیزیه، ارائه ماسک ضد عفونی، برگزاری دوره های آموزشی، 

اعزام تیم دامپزشکی و ارائه دارو های رایگان از دیگر برنامه های این گروه جهادی است.

برگزاری رزمایش پدافند غیر عامل در حوزه ارتباطات در 
استان چهارمحال و بختیاری

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان چهارمحال و بختیاری توجه به موضوع پدافند غیر عامل را 
باعث کاهش آسیب ها وتهدیدات در حوزه ارتباطات استان اعالم کرد . مرتضی باللی در رزمایش پدافند 
غیرعامل که با حضور جعفر مردانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و مرتضی سقایی، مدیر 
ارتباطات زیر ساخت و کلیه اعضای پدافند غیر عامل ارتباطات استان برگزار شد، ضمن تشکر از حضور 
فعاالنه مســئولین و اعضای پدافند غیر عامل در این رزمایش، از همراهی و مساعدت های کارگروه 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان در راستای پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل تقدیر و خواستار همکاری 
فی مابین کارگروه های پدافندی و برگزاری مانورهای مشترکین با حضور ادارات مختلف در سطح استان 
شد و برگزاری چنین مانورهای بزرگی را باعث شناسایی نقاط ضعف و قوت پدافندی هر دستگاه دانست 
.  وی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری رزمایش گفت: رزمایش پدافند غیر عامل در حوزه 
ارتباطات با قطع ارتباط در دو واحد تغذیه نیرو و شبکه کابل فیبرنوری انجام و این مانور با حضور فعال 

کارکنان انجام و دستاوردهای زیادی برای تقویت زیر ساخت های ارتباطی در استان خواهد داشت .

هفت شهر چهارمحال  و بختیاری کتابخانه ندارد
مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت:هم اکنون هفت شــهر این استان 
فاقد کتابخانه اســت، که توســعه کتابخانه در این مناطق در اولویت برنامه های نهاد کتابخانه ها 
قرار دارد.فرهاد خلیل مقدم افزود: شهرهای دستنا، شــهریار، سودجان، فیل آباد، گوجان، منچ و 
سردشت در استان فاقد کتابخانه است، که راه اندازی کتابخانه در ۲ شهر سردشت و دستنا در دست 
اجراست و تا پایان ســال فعال می شوند.وی به راه اندازی و فعال شــدن۲ باب کتابخانه شهری 
در شــهر نافچ و پردنجان همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی اشاره کرد و گفت: برای راه اندازی 
کتابخانه شــهر نافچ ســه میلیارد ریال و کتابخانه پردنجان ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات نهاد 
کتابخانه های عمومی اســتان هزینه شده است.خلیل مقدم با اشــاره به اینکه ۵۵ باب کتابخانه 
عمومی در استان فعال است، گفت: از این تعداد ۹ باب کتابخانه در مناطق روستایی فعال است، 
که راه اندازی ۲ باب کتابخانه در مناطق روستای اورگان و چلوان در دست اجراست و تا پایان سال 
راه اندازی خواهد شد.وی اظهار داشت:برای توســعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی، اجرای طرح 
کتابخانه سیار در مناطق روستایی و همچنین اجرای طرح پیشــخوان کتاب در مناطق شهری و 
حاشیه شهرها و مناطق آسیب پذیر در حال  اجراســت.مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال 
و بختیاری گفت:در طرح پیشخوان کتاب که برای نخستین بار در کشور در شهرستان لردگان آغاز 
به کار کرد، یکی از کارکنان کتابخانه فعال در شهر با راه اندازی یک دفتر پیشخوان در مناطق فاقد 

کتابخانه، به ارائه کتاب و خدمات مختلف برای مردم می پردازد.

بام ایرانخبر خوان

خام فروشی بالی جان بخش کشاورزی؛

جای خالی صنایع تبدیلی در بام ایران
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب غربی کشور است که 
یک درصد از کل مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است. بخش 
کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اشــتغالزا در استان چهارمحال و 
بختیاری به شمار می رود به طوری که اشتغال بیشتر مردم در این استان 
وابسته به کشاورزی است.هم اکنون فعاالن بخش کشاورزی در این استان 
در زمینه های تولید محصوالت باغی و گلخانه ای، محصوالت زراعی و تولید 
ماهی فعالیت می کنند. این استان توانسته است که در بخش های مختلف 
کشاورزی در زمینه تولید رتبه های کشوری کسب کند که مهم ترین آنها رتبه 
اول تولید ماهی سردآبی و بادام اســت.در حالی که این استان با وسعت 
کوچک خود توانسته به موفقیت های ارزشمندی در زمینه تولید محصوالت 
کشاورزی دست یابد؛ اما نبود صنایع تبدیلی در این استان موجب شده تا 
بسیاری از محصوالت کشــاورزی به صورت خام و بدون فرآوری از استان 
خارج شود.چند ماه پیش بود که باغداران محصول هلوی تولیدی خود را 
به علت نبود صنایع فرآوری و تبدیلی در استان با قیمت های بسیار پایین 
برای جلوگیری از خراب شدن وارد بازار کردند. چند ماه پیش بود که باغداران 
محصول هلوی تولیدی خود را به علت نبود صنایع فــرآوری و تبدیلی در 
استان با قیمت های بســیار پایین برای جلوگیری از خراب شدن وارد بازار 
کردند و این امر سبب شد که تولید کنندگان هلو درآمد خوبی در سال جاری 
نداشته باشند.هم اکنون بادام به عنوان مهم ترین محصول باغی و کشاورزی 
استان چهارمحال و بختیاری به صورت خام از منطقه خارج می شود و سود 

بسیار کمی را عاید تولیدکنندگان این محصول می کند.

درآمد باغداران ،جوابگوی هزینه های تولید نیست
یکی از باغداران شهرســتان سامان اظهار داشت: امســال وضعیت تولید 
محصول باغی از جمله هلو، بادام و گردو در منطقه سامان بسیار خوب بود 
و این مهم به علت این بود که در فصل بهار امسال سرمازدگی درختان میوه 
را نداشتیم.مرادی ادامه داد: در حالی که تولید محصوالت باغی در منطقه 
بسیار خوب بوده؛ اما مشتری محصوالت باغی کاهش یافته است.وی با 
بیان اینکه امسال برداشت بادام و گردو نیز در منطقه بسیار خوب بود ولی 
قیمت فروش این محصول با افزایش قیمت هزینه های تولید همخوانی 
ندارد، ادامه داد: قیمت فروش محصول بادام و گردو در کنار افزایش قیمت 
دیگر کاالهای موجود در بازار بسیار پایین است.وی با بیان اینکه نبود صنایع 
تبدیلی و فرآوری بخش کشاورزی در استان از مهم ترین مشکالت به شمار 
می رود، ادامه داد: فــرآوری محصوالت باغی از جمله هلــو و بادام در این 
استان می تواند درآمد باغداران را افزایش دهد و این مهم نیازمند سرمایه 
گذاری در منطقه است. یکی دیگر از فعاالن بخش کشاورزی در چهارمحال 

و بختیاری  گفت: اغلب محصوالت تولیدی بخش کشاورزی با قیمت بسیار 
پایین به صورت خام توسط دالالن خریداری و از استان خارج می شوند و 
در استان های دیگر و حتی در کشــورهای دیگر فرآوری می شوند.رحمت 
ا... موسوی عنوان کرد: بادام مهم ترین محصول باغی استان چهارمحال و 
بختیاری به شمار می رود که در حال حاضر چند سالی است که این محصول 
به صورت خام از باغداران منطقه سامان توسط یکی از دالالن و تاجران هندی 
با قیمت پایین خریداری و به کشور هند صادر و در آنجا فرآوری می شود.وی 
گفت: فرآوری محصول بادام در استان می تواند اشتغال بخش کشاورزی 
را به چندین برابر افزایش دهد و زمینه را برای توسعه بیشتر باغداری در این 
استان فراهم کند.این باغدار چهارمحالی ادامه داد: جذب سرمایه گذاران 
برای ارتقای بخش صنایع تبدیلی و فرآوری در این استان ضروری است. در 
حال حاضر دالالن بیشترین سود را از تولید محصوالت کشاورزی می برند و 
این در حالی است که فروش محصوالت باغی جوابگوی هزینه های تولید 

و زحمات باغداران و کشاورزان در طول یک سال نیست.

۶0 درصد از بادام مامایی مرغوب شهرستان 
سامان به هندوستان صادر می شود

به گفته فرماندار شهرســتان ســامان، هم اکنون بیش از ۶۰ درصد از بادام 
مامایی مرغوب این شهرستان به هندوستان صادر می شود.کمال اکبریان 

تصریح کرد: سودی که از صادرات این محصول نصیب کشاورز می شود بسیار 
کمتر از آن چیزی است که نصیب واسطه ها می شود، از همین رو تالش شده 
تا در گام نخست اتحادیه ای متشکل از تولیدکنندگان و صادرکنندگان منطقه 
شکل بگیرد، تا بتوان در گام های بعدی با راه اندازی شهرک فرآوری بادام، 

زمینه برند سازی این محصول مهم صادراتی را فراهم کرد.
پوست کنی و فرآوری بادام توسط باغدار چهارمحالی در خانه

فرماندار سامان همچنین از تدوین راهکارهای حمایتی از صادرکنندگان بادام 
خبر داد و افزود: در تالش هستیم تا با ایجاد زیرساخت های صنایع تبدیلی 
و تکمیلی هم از صادرکنندگان و هــم از باغداران پرتالش حمایت کنیم.راه 
اندازی شهرک تخصصی فرآوری بادام در شهرستان سامان برای جلوگیری 
از خام فروش و در راســتای کاهش ضایعات مورد توجه قرار گرفته است. 
مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: فرآوری محصوالت بخش کشاورزی به ویژه محصوالت باغی 
موجب افزایش ارزش افزوده می شود.طهمورث فتاحی بیان کرد: سامان ۱۴ 
هزار هکتار باغ زیر کشت بادام دارد و هم اکنون مهم ترین منطقه تولید بادام 
کشور به شمار می رود.مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در حال حاضر صنایع تبدیلی در زمینه 
بادام با فناوری پایین و بیشتر به صورت خانگی است، گفت: استقرار و بهره 

گیری از تجهیزات نوین فرآوری در این استان ضروری است.
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تحديد حدود اختصاصي
8/115 شــماره نامه : 139985602025010031-1399/08/24 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب ساختمان پالک شــماره 31/10331  واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام اصغر حیدری سودجانی فرزند حسن در 
جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده اينک بنا به 
دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/9/20 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ايــن آگهي به کلیه مالکین و مجاورين اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد. اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظیم صورت مجلس 
تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد  و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض 
به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين اداره تســلیم نمايد. م الف: 1044590  ابوالفضل 

شهرياری نائینی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

8/116 آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به آقای حسن شاه رجبی فرزند علی 
و آقای علی شــیروانی زاده ناغانی فرزند مجید دادخواســتی به خواسته مطالبه 
وجه چک و تامین خواسته به طرفیت شــما به اين شورا تقديم نموده و به کالسه 
99 / 229 ش 7 ح ثبت و وقت رســیدگی به تاريخ 3 / 10 / 99 ســاعت 5 عصر 
 تعیین گرديده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 
ق . آ. د. م از نامبرده دعوت می شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دريافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم به اين شورا مراجعه نمايد درغیر اينصورت طبق مقررات 
حکم غیابی صادر خواهد شد. م الف: 1044920  مدير دفتر شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف شاهین شهر  
اخطار اجرايی

8/117 محکوم علیه علی رشیدی فرزند جمعه مجهول المکان و محکوم له مريم 
نصیری خوزانی با وکالت محمد امین قیطاسی نشانی شهرضا سروستان روبروی 
دادگستری  به موجب رای شماره 483 تاريخ 19 / 8 / 97 حوزه قضای شعبه دهم 
حقوقی شورای حل اختالف شهرستان شــاهین شهر محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 40 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/ 635 ريال 
بابت هزينه دادرســی و الصاق تمبر و پرداخت خسارت تاخیر تاديه وفق شاخص 
اعالمی بانک مرکزی با محاســبه دايره اجرای احکام که حین حکم محاســبه 
خواهد شد از تاريخ صدور چک 25/ 9 / 1395 لغايت زمان پرداخت و حق الوکاله 
 وکیل در حق محکوم له می باشــد هزينه اجرای حکم بر عهــده محکوم علیه 
می باشــد .  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجرايیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد يــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرايیه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد .  م الف: 1045332 مجتبی رضوانی 

قاضی شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
اخطار اجرايی

8/118 محکوم علیه عادل خســروی مجهول المکان و محکوم له محمد علی 

رضوان نشانی شــاهین شــهر بلوار طالقانی ايثار گران فرعی 1 شمالی خ شهید 
 رجايی نیم فرعی 1 ســمت راســت پ 15 بــه موجب رای شــماره 267 تاريخ

 12 / 5 / 99 حوزه قضای شــعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30 ريال 
بابت اصل خواســته و مبلــغ 000 / 465 ريال بابت هزينه دادرســی و پرداخت 
خسارت تاخیر تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 24 / 2 / 99 تا زمان اجرای حکم در 
حق محکوم له ضمنا پرداخت هزينه اجرای حکم به عهده محکوم علیه می باشد .  
ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجرايیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يــا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرايیه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صريحا اعالم نمايد.  م الف: 1045336 ســید محمد طباطبايی  

قاضی شعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
اخطار اجرايی

8/119 محکوم علیه نبی اله محمدی فالورجانی فرزنــد يداله مجهول المکان 
و محکوم له ســید غالمرضا شــیرمردی با وکالت محمد امین قیطاسی نشانی 
 شــهرضا سروســتان روبروی دادگســتری  به موجب رای شــماره 306 تاريخ

 27 / 5 / 98 حوزه قضای شــعبه دهم حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان 
شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 190 / 134 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 375 / 172 / 2 ريال بابت هزينه دادرسی و الصاق تمبر 
و پرداخت خسارت تاخیر تاديه وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه 

 دايره اجرای احکام که حین حکم محاســبه خواهد شــد از تاريخ صدور چک ها
 15 / 7 / 96 – 15 / 96/9 – 15/ 96/11 – 97/2/15 و 15/ 96/10 لغايت زمان 
پرداخت و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له می باشــد هزينه اجرای حکم بر 
عهده محکوم علیه می باشد .  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجرايیه به 
محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرايیه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايی خود را به قســمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صريحا اعالم نمايد.  م الف: 1045328 

مجتبی رضوانی قاضی شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و ســند کمپانی )ســند فاکتــور فروش( 
مــدل   )GLX (  405 پــژو  ســواری  خــودروی 
 1394 بــه رنــگ نقــره ای متالیــک به شــماره پالک

 ایران 14-378 م 45 و شماره موتور 124K0684533 و 
شماره شاسی NAAM11VE5FR513282 و شناسه 
ملی خــودرو IRFC941V1S7513282 به نام آقای 
ایمان نیســی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: با توجه بــه افــت منابع آبی 
زیرزمینی، امســال به غیر از مرکز اســتان، روزانه 
۲۱۰ هزار لیتر آب به صورت ســیار برای واحدهای 
 صنعتــی ســامان، گندمــان و بلداجــی ارســال

 می شود.
حمیدرضا فالح به فعالیت ۹۰۹ واحد صنعتی در ۱۷ 
شهرک و چهار ناحیه صنعتی این استان اشاره کرد 
و افزود:با افت شــدید منابع آبی در سطح استان، 
بیشــتر شــهرک های صنعتی دچار بحران بی آبی 
شــده اند و ســطح خروجی آب چاه عمیق برخی 
از شــهرک های صنعتی از جمله  شــهرک صنعتی 
گندمان به بستر سنگ رســیده است.وی با اشاره 
به افزایش آبرسانی سیار به شهرک های صنعتی، 
سامان ۱و ۲ و گندمان در نیمه دوم امسال تصریح 

کرد:در پی تشــدید پدیده خشکســالی و کاهش 
منابع آبی، از تابســتان امســال تاکنون روزانه با 
خودروی تانکردار آب شرب و صنعتی خریداری و 
برای جبران کم آبی به شهرک های صنعتی استان 

ارسال می شود. 
فالح، تعداد چاه هــای عمیق تامیــن آب بخش 
صنعتی و شرب شهرک های صنعتی استان را ۲۷ 
حلقه اعــالم کرد و گفت: در حــال حاضر چاه های 
شــهرک صنعتی به  طور کامل خشــک و خروجی 
آب مابقی نیز کاهش محســوس یافته اســت. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری تصریح کرد: با نصب کنتور هوشــمند، 
مدیریت در مصرف و استحصال روزانه ۱۶۰ لیتر آب 
در ثانیه از ســفره های زیرزمینی، بخشی از کمبود 
آب ۲۱ شــهرک صنعتی استان از ســال گذشته، 

مدیریت مطلوبی در  مصرف آب صنعتی اســتان 
شــده اســت.فالح، خارج کردن مصارف آب ۳۵ 
درصدی از چهار هزار و ۵۰۰ هکتار فضای ســبز در 
برخی از شــهرک های صنعتی از مصارف شرب و 
صنعتی را در سال جاری یادآور شــد و تاکید کرد:  
این برنامه کارشناســی شــده از بی آبی و تعطیلی 
برخی واحدهای صنعتی جلوگیــری کرد. به گفته 
وی، بهره برداری شــبکه آبرســانی پــروژه بن به 
بروجن تنها راه تامین آب پایدار برای شهرک های 

صنعتی استان است.

مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجیهــز مدارس 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره بــه اجرای طرح 
خیری مدرسه ســازی در اســتان گفــت: تاکنون 
استقبال خیران استان از اجرای طرح آجر به آجر 

کمرنگ بوده است.
کامران رهی افزود: اجرای طرح آجر به آجر با هدف 
توســعه و تجهیز مدارس به خصوص در مناطقی 
که با کمبــود فضاهای آموزشــی مواجه اند، فعال 
شــده اســت تا هر کس با هر توان مالی بتواند به 
عنوان َخیر مدرسه ساز باشــد.وی با اشاره به اینکه 
تاکنــون ۱۰۰ میلیــون ریال کمک مردمــی در این 
پویش در اســتان جمع آوری شــده ، گفت:تعهد 
 اســتان احداث یک مدرسه سه کالســه در منطقه 

فالرد است.
رهی اظهار داشــت: برای ســاخت این مدرســه 

بیش از یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون ریــال اعتبار 
مــورد نیاز اســت کــه تعهــد اجرایی ایــن اداره 
کل در راســتای اجــرای ایــن طــرح در اســتان 
 بــوده ، کــه مــورد اســتقبال و توجــه خیــران

 قرار نگرفته است.
وی افزود: پایین بودن اطالع رسانی و توجیه نشدن 
مردم در خصــوص این طرح که هر فــرد می تواند 
با ورود به ســامانه اجرای این طــرح با هر مبلغی 
که می تواند حتــی هزینه خرید یــک آجر در امر 
مدرسه سازی سهیم باشــد، باعث عدم استقبال 

شده است.
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجیهــز مدارس 
چهارمحــال و بختیــاری گفت: برگزاری جلســه 
با فعاالن فضــای مجازی، رســانه ها در خصوص 
افزایــش میزان جذب و توســعه مشــارکت های 

مردمی از مهم ترین راه های افزایش میزان کمک 
خیران در اجرای این طرح اســت.وی افزود:این 
طرح با هدف کمک به ســاخت فضاهای آموزشی 
است و افراد با هر میزان کمک مالی از طریق سایت 
http://ajorbajor.ir می تواننــد در این امر خیر 

سهیم باشند. 
در اســتان چهارمحــال و بختیاری با مشــارکت 
۳۲۰ خیــر مدرســه ســاز۳۳۰ پــروژه خیــری 
 با زیربنــای بیــش از ۲۱۱ هزار مترمربــع احداث

 شده است.

به دلیل بروز خشکسالی؛

210 هزار لیتر آب به شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
ارسال می شود

مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری:

 استقبال خیران استان از طرح »آجر به آجر«
 کمرنگ است
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موقوفات حوزه سالمت باید مورد توجه قرار گیرد
معـاون فرهنگـی اداره کل اوقـاف و امور خیریـه اسـتان اصفهان بـا بیان اینکـه بیشـترین نیات 
واقفـان نیـات مذهبـی، خیریـه و اجتماعـی بـوده گفـت: نیازهـای دارو و درمـان و موقوفـات 
حـوزه سـامت بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد.ولـی  ا... روان بـا اشـاره بـه ایـن که وقـف بـه عنوان 
یکـی از مهم تریـن ارزش هـای اسـامی اسـت، اظهـار داشـت: خداونـد در ایـن زمینـه بارهـا 
بـه صـورت غیرمسـتقیم در قـرآن بـه وقـف اشـاره کـرده و پیامبـر اکـرم )ص( و ائمـه اطهـار 
)ع( نیـز همـواره بـه ایـن مهـم توجـه داشـته باشـند.وی افـزود: مـردم اسـتان اصفهـان نیـز 
در زمینـه وقـف امـوال خـود در کشـور پیشـتاز بوده انـد و ایـن امـر تاکنـون ادامـه داشـته و 
خوشـبختانه در سـال جـاری نیـز 52 وقـف جدیـد در اسـتان اصفهـان توسـط واقفـان بـه ثبت 
رسـیده اسـت.معاون فرهنگـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه 
در بیـن شهرسـتان های اسـتان اصفهـان شهرسـتان نجف آبـاد بـا ثبـت 10 وقـف جدیـد، ناحیه 
دو شهرسـتان اصفهـان بـا ثبـت 8 وقـف جدیـد و شهرسـتان فریـدن بـا ثبـت 6 وقـف جدیـد 
پیشـتاز ثبـت موقوفـات جدید بـوده ، گفـت: بیشـترین نیـات واقفـان نیـات مذهبـی، خیریه و 
اجتماعـی بـوده اسـت.وی ادامـه داد: از مـردم اسـتان اصفهـان بـرای مشـارکت در امـور خیر و 
ثبـت موقوفات جدیـد قدردانـی می کنـم و در این راسـتا به واقفـان و افـراد خیر اندیـش توصیه 
 می شـود بیش از گذشـته به نیازهـای اقتصـادی و معیشـتی جامعه در وقـف اموال خـود توجه

 داشته باشند.

استان اصفهان ۸۸3 زندانی جرائم غیر عمد دارد
مدیرعامـل سـتاد دیـه اسـتان اصفهـان گفـت: 88۳ زندانـی جرائم غیـر عمـد اسـتان اصفهان 
نیازمنـد کمک مردم خیر این اسـتان بـرای آزادی از زنـدان هستند.اسـدا... گرجـی زاده ، با بیان 
اینکـه زندانیـان جرائـم غیرعمـد اصفهان همـواره چشـم بـه راه مهربانی مـردم خیر این اسـتان 
هسـتند، اظهـار داشـت: در حـال حاضـر 88۳ زندانـی جرائـم غیر عمـد بـا بدهـی ۳50 میلیارد 
تومانـی در زندان هـای اسـتان اصفهان به سـر می برنـد. وی با بیـان اینکـه از این تعـداد زندانی 
20 نفـر زن و 168 نفـر نیز زندانـی مهریـه و اختافـات خانوادگی هسـتند، ابراز داشـت: میانگین 
سـنی زندانیـان جرائم غیـر عمد اسـتان اصفهـان ۳0 تـا ۳5 سـال اسـت.مدیرعامل سـتاد دیه 
اسـتان اصفهـان با بیـان اینکـه از ابتدای سـال جـاری تاکنـون ۴85 زندانـی جرائم غیـر عمد از 
بند رهایـی یافته اند، افـزود: از ایـن تعـداد 1۳ نفـر زن و ۴۷2 نفر مـرد بوده اند. بـرای آزادی این 
تعـداد زندانی کـه کل مبلـغ بدهـی آن هـا 16۹ میلیارد تومـان بـوده 128 میلیـارد تومـان از محل 
گذشـت شـکات و 2۳ میلیارد تومان کمک باعوض سـتاد دیه پرداخت شـد و مابقی تسـهیات 

بانکـی و آورده مددجویـان بوده اسـت.

بارش ها ادامه دارد
مدیـرکل پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان هواشناسـی ضمـن اشـاره بـه تـداوم بارش هـا 
در کشـور گفـت: طـی روز جمعـه )۳0 آبـان( سـامانه بارشـی جدیـد بـه کشـور وارد می شـود.

صـادق ضیاییـان اظهـار کـرد: بـر اسـاس تحلیـل آخریـن نقشـه های پیش یابـی هواشناسـی 
بـرای اسـتان های آذربایجان شـرقی، آذربایجان غربـی، اردبیـل و گیـان رگبـار پراکنـده بـاران 
و بـرای جنـوب خوزسـتان، شـمال بوشـهر و غـرب فـارس بـارش پراکنـده و گاهـی همـراه بـا 
رعـد و بـرق پیش بینـی می شـود.به گفتـه مدیـرکل پیش بینـی و هشـدار سـریع سـازمان 
هواشناسـی، طـی روز چهارشـنبه )فـردا( در سـواحل دریـای خـزر، اردبیـل، شـمال آذربایجان 
شـرقی، خراسـان شـمالی، شـمال خراسـان رضـوی رگبـار بـاران و در جنـوب کرمـان، شـمال 
 هرمـزگان و جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان ابرناکی همـراه با بـارش خفیف بـاران و رعـد و برق 

خواهیم داشت.

  بر اساس اعالم سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هنوز دستورالعمل های طرح تعطیلی آذرماه به اصفهان ابالغ نشده است؛

معمای شنبه!

دولت در حالی با تعطیلی های گسترده از  پریسا سعادت
اول آذرمــاه و اعام شــرایط اضطراری 
موافقت کرد که با وجود باقی ماندن تنها چند روز به این محدودیت ها 
هنوز هیچ برنامه خاصی برای آن اعام نشده و جزییات آن به شدت 
مبهم است. بدون شک اصفهان هم پای تهران و بیشتر کان شهرها در 
وضعیت قرمز و اضطراری خواهد بود؛ اما اینکه در هر استان دقیقا قرار 
است چه محدودیت ها، چقدر، کی و چطور اباغ شود، در پرده از ابهام 
قــرار دارد. تاکنــون تنها معــاون وزیــر بهداشــت اعام کــرده که 
محدودیت های جدید کرونایی فراتر از یک تعطیلی است. رییسی با 
بیان اینکه بیش از ســه هفته پیش، ۴۳ شهرســتان با وضع قرمز را 
محدودیت های شــدید اعمال کردیم، گفت: ۴6 شهرستان هم بعد از 
آن با محدودیت ها روبه رو شــدند که نتایج آن بسیار ارزشمند بود که 
مبنایی شــد برای تصمیم گیری دقیق و کارشناسی امروز برای ایجاد 

محدودیت های جدید.
دیروز هم استاندار تهران اعام کرد محدودیت هایی که قرار است وضع 
شود تصمیمی کاما علمی، کارشناسی و قابل انجام است که براساس 

وضعیت بیماران بســتری در مناطق مختلف کشور اتخاذ شده است. 
وی افزود: در این مصوبه مناطق زرد، نارنجی و قرمز مشخص شده و 
برای هر منطقه براساس شرایط، محدودیت ها و تدابیر الزم پیش بینی 

و مشخص شده است.
 در این شــرایط همچنان خبری از بیان جزییات بیشــتر نیست! در 
اصفهان هم سخنگوی ستاد مقابله با کرونای اصفهان اعام کرد: هنوز 
دستورالعمل های طرح تعطیلی از ابتدای آذرماه به اصفهان اباغ نشده 
است.حجت ا...غامی با اشاره به عدم اباغیه جزییات طرح تعطیلی 
از اول آذرماه به اصفهان در راســتای مهار بیماری کرونا اظهار داشت: 
هنوز دستورالعمل های طرح تعطیلی از ابتدای آذرماه به اصفهان اباغ 
نشده و به محض اباغ جزییات طرح در ستاد استانی مقابله با کرونا 

مطرح و اطاع رسانی می شود.
وی افزود: تیم کمیته مربوط به طرح اعمــال محدودیت های آذرماه 
تا روز سه شنبه، دســتورالعمل ها را گردآوری و جمع بندی می کنند تا 
برای اول آذرماه اجرایی شود.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا 
با اشاره به اینکه نسخه نهایی دستورالعمل های محدودیتی آذرماه در 

آینده نزدیک اعام می شود، تصریح کرد: هیچ گونه طرح تعطیلی در 
استان اصفهان اجرا نشده است.

وی بیان داشــت: تنها طرح محدودیتی در راســتای کنترل کرونا در 
اصفهان و شــهرهای بهارســتان، خمینی شــهر، نجف آباد، شاهین 
شهر، لنجان، کاشان، فاورجان، شــهرضا، مبارکه، سمیرم، خوانسار و 
اردستان اجرایی شده که بر عدم فعالیت مشاغل گروه های 2، ۳ و 6 
از ساعت 18 به بعد داللت دارد. این ابهامات در حالی هنوز باقی است 
که کســبه، مردم و حتی کارمندان نمی دانند برای روز شنبه قرار است 
دقیقا چه اتفاقی بیفتد، آیا بانک ها و ادارات هم تعطیل خواهد شد تا 

محدودیت ها تنها شامل اصناف می شود. 
از سوی دیگر به نظر می رســد دولت این نگرانی را دارد که در صورت 
اعام دقیق محدودیت ها مردم بار سفر ببندند و راهی جاده ها شوند 
به همین دلیل تا کنون تنها محدودیت قطعی منع تردد بین شهری از 
روز شنبه اعام شده. حال باید منتظر ماند و دید دقیقا قرار است روز 
شنبه ایران چطور وارد محدودیت هایی شود که قرار است موج شدید 

کرونا را مهار کند.

با مسئولان جامعه

رییس مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: مراکز 
درمانی استان اصفهان حداقل به دو هزار کپسول ۴0 
لیتری و 250 دستگاه اکسیژن ساز نیاز دارند، باید 
برای تامین نیازهای بیمارســتان ها و کادر درمانی، 
مردم در نذر ســامت مشــارکت همگانی داشــته 
باشــند.کمال حیدری با بیان اینکه در روزهای اول 
شیوع بیماری کرونا تصور می کردیم این وضعیت تا 
یکی دو ماه ادامه داشته باشد، اما روز به روز شیوع 
بیماری شدت بیشتری گرفت و بار سنگینی بر دوش 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گذاشت،ادامه داد: 
شیوع ویروس کرونا عاوه بر فشار مضاعفی که بر 
کارکنان بهداشت و درمان استان تحمیل کرده است، 
از لحاظ مالی نیز دانشگاه علوم پزشکی را تحت فشار 
قرار داده اســت.وی با توضیح اینکه در حال حاضر 
هزینه ســنگینی صرف تامین تجهیزات مورد نیاز 
بیمارستان ها می شود، تصریح کرد: هر هفته حدود 
پنج میلیارد تومان هزینه تامین وســایل حفاظتی 
برای کارکنان درمانی اســت، بسیاری از درآمدهای 
دانشگاه های علوم پزشکی نیز در این دوران کاهش 
یافته اســت، چرا که بســیاری از بیمارستان ها در 
این شــرایط تنها بیمار کرونایــی پذیرش می کنند 
و با اشغال تخت های بیمارســتانی اعمال جراحی 

و مراجعات افراد و درآمد بیمارســتان ها به شدت 
کاهش یافته اســت. رییس مرکز بهداشت استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه بیماری در حال گسترش 
اســت و باید با همکاری بسیج و گروه های مردمی 
حامی سامت جلوی گســترش بحران را بگیریم، 
افزود: باید کمک کنیم تخت های بیمارستانی خالی 
شود تا فرصت خدمات رســانی به بیماران بدخیم 
وجود داشته باشــد، از جمله دالیل باال رفتن میزان 
مرگ ومیر بر اثر بیماری کووید 1۹ از دست رفتن زمان 
طایی درمان اســت، برخی بیماران وقتی به مراکز 
درمانی مراجعه می کنند که کار از کار گذشته است، 
تاش می کنیم با حضور در منــازل مردم وضعیت 

افراد را به صورت رایگان رصد کنیم.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:

مراجعه دیرهنگام دلیل افزایش مرگ ومیر مبتالیان کروناست

رییس پلیس راهور استان مطرح کرد:

مطالبه فزاینده شهروندان اصفهانی برای مقابله با 
سگ گردانی

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با اشــاره بــه مطالبه فزاینــده شــهروندان اصفهانی برای 
مقابله با ســگ گردانی گفت: در حــال رایزنی با دســتگاه قضایی برای برخورد جــدی تر با این 
نوع هنجارشــکنی هستیم.ســرهنگ 
محمدرضا محمدی با اشــاره به مطالبه 
فزاینده شــهروندان در برخورد با سگ 
گردانی اظهار داشــت: برخــورد پلیس 
با خودروهای حامــل حیوانات خانگی 
از جمله ســگ با شدت دنبال می شود.

وی افزود: طبق قوانین جریمه برخورد 
با خودروهای حامــل حیوانات خانگی 
نظیر ســگ تنها 20 هزار تومان اســت 
که به هیچ عنــوان بازدارنده نیســت.

رییس پلیــس راهور اســتان اصفهان با اشــاره بــه اینکه در حــال رایزنی با مقامــات قضایی 
اســتان در راســتای تنبیــه و جریمه های موثــر هســتیم، تصریح کــرد: بــه زودی اقدامات 
 تنبیهی جدی تــری در انتظار هنجارشــکنانی که اقــدام به ســگ گردانی با خــودرو می کنند، 

خواهد بود.

سرقت 90 میلیونی از حساب بانکی یک شهروند 
فرمانده انتظامي شهرســتان خميني شهر از دســتگیری فردي كه با به دســت آوردن اطاعات 
كارت بانكي یک شــهروند بالغ بر ۹0ميليون ريال به صورت غير مجاز از حســاب وی برداشــت 
کرده بود، خبــر داد. ســرهنگ غامرضا براتي ، بــا اعام جزییات بيشــتر اين خبــر گفت: در 
پي شــكايت يكي از شــهروندان مبني بر اينكــه مبلغ ۹0 ميليــون ريال به صورت غيــر مجاز از 
حســاب بانكي وي برداشــت شــده ، بررســي موضوع در دســتور كار پليس فتاي فرماندهي 
انتظامی شهرســتان خمینی شــهر قــرار گرفت.وي افــزود: با بررســي هاي پليســي انجام 
شــده مشــخص شــد متهم با به دســت آوردن اطاعات و رمزهاي عبور ، طي دو مرحله مبلغ 
۹0ميليون ريال از حســاب بانکي وي برداشــت کــرده است.ســرهنگ براتي تصريــح كرد: با 
انجام تحقيقات علمی و تخصصی توســط کارشناســان پلیس فتا، عامل این سرقت  در يكي از 
 استان هاي همجوار شناسایي شــد که ماموران با نیابت قضایی  به اســتان مذکور رفته و وی را  

دستگير کردند.

كشف 64 هزار ليتربنزین و گازوییل قاچاق در برخوار 
فرمانده انتظامي شهرستان برخوار از كشف 6۴ هزار ليتر بنزین و گازوییل قاچاق توسط ماموران 
پلیس آگاهی ایــن فرماندهی خبر داد. ســرهنگ نعمت خليلي گفت: مامــوران پليس آگاهي 
شهرســتان برخوار مطلع شــدند، 2 کامیون تانکردارســوخت قاچاق بارگیری و قصد انتقال آنها 
را به مرزهای شــرقی دارند که بافاصله وارد عمل شــدند.وی افزود: با انجام یکسری اقدامات 
تخصصی مشــخص شــد این خودروها در یک پارکینگ توقف کرده اند که بافاصله یک گروه از 
ماموران به محل اعزام شدند.این مقام انتظامی بیان داشت: دربازرسی از این دو خودرو ۳2 هزار 
 لیتر بنزین و ۳2 هزار لیتر گازوییل قاچاق که آماده انتقال بودند، کشــف و 2 نفر نیز در این رابطه 

دستگیر شدند.

خبر روزناجا

 نماینده اصفهان در مجلس
 خبر داد:

پیگیری مصارف یک 
 میلیارد یورویی

 برای کرونا 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســامی گفت: یک میلیــارد یورویی که 
بدون تشــریفات برای کرونا اختصاص 
یافتــه تنهــا مربوط بــه مطالبــه وزارت 
بهداشت و درمان نبود و میزان اختصاص 
یافته به وزارت خانه هــا پیگیری خواهد 
شد.زهرا شــیخی در خصوص وضعیت 
بیمــاری کرونــا در شهرســتان اصفهان 
نسبت به متوســط کشور اظهار داشت: بر 
اساس جلسه ای که با مدیران بیمارستان 
الزهرا و عیسی بن مریم اصفهان داشتم، 
نگرانی برای آمار باالی مبتایان و رعایت 
نکردن پروتکل ها بسیار زیاد بود و اینکه 
ممکن اســت در چند روز آینده امکانات 
الزم را برای ســرویس دهی بــه بیماران 
نداشته باشیم؛ بنابراین شرایطی که وجود 
دارد ایده ال نیست و حتی گاهی خوب هم 
نیست و با یک بیماری روبه رو هستیم که 
رفتارهای ناشــناخته زیادی دارد و قابل 
پیش بینی نیست.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسامی با اشاره ای به 
اختصاص یک میلیارد یورو به دلیل کرونا  
گفت: این مقدار فقــط مربوط به مطالبه 
وزارت بهداشت و درمان نبود البته اینکه 
چند درصد به بیمه های بیکاری و تامین 
اجتماعی تعلق گیرد را کســی مشخص 
نکرده بود. هیچ مســتندی بــرای اینکه 
چه میزان از این پول به وزارت خانه های 
مربوطه اختصاص یافته وجود نداشــت 
و ســلیقه ای عمل کردند. اما به هر حال 
گزارش دیوان محاســبات ایــن بود که 
بودجه هایی تعلق گرفته و در وزارت خانه ها 
دیده شده است. با این وجود این موضوع 
به همراه مســئله بیمه ها نیز بــه عنوان 
یکی از مباحث مورد تاکید در کمیسیون 

بهداشت پیگیری جدی خواهد شد.

توجه به تاالب های مجاور شهرها چه اهمیتی دارد؟
یک کارشناس سنجش از دور گفت: طی سال های اخیر تاالب های زیادی در استان های مختلف و در مجاورت شهرها خشک شده اند که کیفیت محیط زیست شهری 
و سامت شهروندان را با مخاطراتی روبه رو کرده است.هادی عبدالعظیمی با اشاره به نقش تاالب ها بر محیط زیست شهری، اظهار کرد: اکوسیستم های تاالب ها تاثیر 
زیادی بر محیط های شهری دارند و وجود این تاالب ها موجب افزایش رطوبت و کاهش دما می شــود، این کاهش دما کمک می کند تا جزایر حرارتی در شهرها کمتر 
شکل بگیرد.وی افزود: از دیگر فواید تاالب ها برای شهرها بحث تفرجگاهی، گردشگری و تفریحی برای شهروندان و افرادی است که در نزدیکی این تاالب ها در شهرها و 
روستاها زندگی می کنند.این کارشناس سنجش از دور خاطرنشان کرد: خشکی تاالب ها عاوه بر تاثیری که بر اقلیم محیط های پیرامونی دارد بر روح و روان افرادی که 
از این محیط ها به عنوان تفرجگاه استفاده می کنند نیز تاثیر خواهد گذاشت.عبدالعظیمی با بیان اینکه طی سال های اخیر تاالب های زیادی در استان های مختلف و در 
مجاورت شهرها خشک شده اند، عنوان کرد: ذخیره کربن توسط تاالب ها از دیگر موضوعات مطرح است. این ذخیره کربن می تواند بر اقلیم محیط های پیرامونی از جمله 
شهرها و روستاها تاثیر گذار باشد.وی تاکید کرد: تاالب ها می تواند محلی برای ذخیره آب بوده و در کاهش مخاطراتی مثل سیاب های شهری موثر باشد تا در صورت 
بروز سیاب، آب های سطحی از مسیرهای داخل شهر خارج شده و وارد تاالب شود.این کارشناس سنجش از دور تصریح کرد: چنانچه تاالب خشک شود بقایای خاکی 
که روی زمین است با حرکت باد و جریان های همرفت جا به جا می شود و موادی که در داخل خاک این تاالب ها وجود دارد، به شهرها یا روستاهای اطراف منتقل شود.

تنها طرح محدودیتی در راستای کنترل کرونا در اصفهان 
و شهرهای بهارستان، خمینی شهر، نجف آباد، شاهین 
شهر، لنجان، کاشان، فالورجان، شهرضا، مبارکه، سمیرم، 
خوانسار و اردستان اجرایی شده که بر عدم فعالیت مشاغل 

گروه های ۲، ۳ و ۶ از ساعت ۱۸ به بعد داللت دارد

وز عکس ر

یک دیدار کرونایی
دیدار یک مادر ســاکن در خانه 
سالمندان در شــهر ونیز ایتالیا 
بــا دختــرش از پشــت حفاظ 

پاستیکی
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مهاجم پرسپولیس در آستانه بازگشت به پیکان
 امیر روستایی، مهاجم ســابق تیم امید و پیکان که در فصل گذشته به پرســپولیس پیوسته بود، 
طی مدت حضور در جمع سرخ پوشان فرصت چندانی برای خودنمایی به دست نیاورد تا اکنون در 

آستانه تصمیمی مهم قرار داشته باشد.
در این زمینه گفته می شود روستایی بعد 
از صحبتی که با کادرفنی داشته و اطالع 
از برنامه یحیی گل محمدی برای جذب 
بازیکن جدید در فــاز تهاجمی، از جمع 
سرخ پوشــان جدا خواهد شد و احتماال 
این تیم را بار دیگر به مقصد پیکان ترک 
خواهــد کرد.روســتایی در دوره حضور 
گابریل کالدرون به پرسپولیس پیوست 
و در هفته های ابتدایی به عنوان بازیکن 

ثابت فرصت بازی در این تیم را به دســت آورد ؛اما رفته رفته به نیمکت رفت و در نهایت نتوانست 
به آنچه که انتظار می رفت با پیراهن این تیم دســت یابد و باید در انتظار پایان همکاری او از جمع 

شاگردان یحیی گل محمدی بود.

حمله استقاللی ها به داور بازی با فوالد
 اسم محمدحســین زاهدی فر برای قضاوت دیدار اســتقالل در اهواز روبه روی فوالد اعالم شد و 
موجی از اعتراض در فضای مجازی را با خود همراه کرد.همه ضدیت های طرفداران استقالل علیه 
محمدحسین زاهدی فر از وقتی بیشتر شد که کمیته داوران فصل گذشته او را برای قضاوت دیدار 
استقالل و ســپاهان انتخاب کرد. داوری که تا پیش از آن در سه، چهار مورد سوت های غلطی علیه 
تیم استقالل زده بود درست در همان بازی مقابل سپاهان )در لیگ نوزدهم( ضربه دست به توپ 
کی روش استنلی در محوطه جریمه خودی را پنالتی اعالم نکرد تا عالوه بر مردم و کمیته داوران، داد 
استراماچونی را هم لب خط به هوا بلند کند. اتفاقی نادر که اتفاقا جلوی چشمان داور بازی رخ داد و 
غیر از خودش کمک داور اول و داوران پشت دروازه هم آن را دیدند ولی اعتقادی به پنالتی نداشتند. 
زاهدی فر در فصل هجدهم نیز بار دیگر روبه روی سپاهان، گل سالم علی کریمی را مردود اعالم کرد 
و به ادعای استقاللی ها روبه روی پدیده هم در همان سال گل سالم صیادمنش را مردود اعالم کرد. 
این داور همچنین با دو پنالتی که در دیدار با صنعت نفت آبادان برای استقاللی ها تشخیص نداد ولی 
در برنامه های کارشناسی داوری مشخص شد باید پنالتی گرفته می شد، باز هم بیش از پیش نزد 
هواداران استقالل مغضوب واقع شد. تا اینکه اسم او برای قضاوت دیدار استقالل در اهواز روبه روی 

فوالد اعالم شد و موجی از اعتراض در فضای مجازی را با خود همراه کرد.

حسرتی که این روزها »گادوین منشا« می خورد
گادوین منشا با سابقه بازی در استقالل و پرســپولیس، این فصل پیراهن گل گهر را پوشیده و در 
گفت وگویش با همشهری ورزشی از حســرتش در فینال لیگ قهرمانان آسیا می گوید. او یکی از 
مهره های کلیدی تیم برانکو در مسیر فینالیست شــدن بود ؛اما نتوانست در دیدار نهایی به قرمزها 
کمکی بکند. منشا امیدوار است پرسپولیس این بار به خاطر هوادارانش هم که شده، قهرمان آسیا 
شود. او درباره شرایط پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا می گوید:»به نظرم پرسپولیس تا 
همین جا هم کار بزرگی کرده و امیدوارم بتواند این بار به خاطر هوادارانش هم که شده قهرمان آسیا 
شود. البته فکر می کنم این از بدشانسی پرسپولیس است که تا به فینال می رسد، دست مربی از 
بازیکن خالی می شود. فینال قبلی واقعا حیف شد. من خودم هنوز حسرت فینال آسیا را می خورم 

چراکه خیلی به جام نزدیک بودیم؛ اما کمبود بازیکن باعث شد تا قهرمان نشویم.«

مهدی کیانی و سومین سال سپاهانی بودن؛

شماره 6 طالیی پوشان به دنبال جایگاه ثابت در ترکیب نوید کیا

 مهدی کیانی در حالی این روزها به دنبال 
سمیه مصور

  
پیــدا کــردن جایــگاه ویــژه در ترکیب 
سپاهان اســت که پیش از شــروع فصل تا پای خروج از این تیم نیز 
پیش رفته بود ولی در نهایت به دنبال مذاکرات مسئوالن طالیی پوشان 
با این بازیکن در سپاهان ماندنی شد تا در بیستمین دوره رقابت های 

لیگ برتر زیر نظر محرم نوید کیا به میدان برود.
کیانی که با قراردادی 2 ســاله در ابتدای لیگ هجدهم به ســپاهان 
پیوست، پیش از پایان مدت زمان قراردادش که انتهای لیگ نوزدهم 
بود، بار دیگر قــرارداد خود را تمدیــد کرد، ولی افزایــش خیره کننده 
دستمزد بازیکنان در پنجره تابســتانی لیگ بیستم که پیامد کاهش 
شدید قدرت اقتصادی کشور بوده، ســبب شده تا کیانی با وجوداینکه 
قرارداد خود را تمدید کرده، برای ادامه حضور خواهان دستمزد باالتری 
شــود؛ موضوعی که نوید کیا در آن دخالتی نداشت و مذاکرات میان 
مهدی کیانی و محمد رضا ساکت، کاپیتان دو فصل گذشته سپاهان را 

تا مرز جدایی پیش برد.
 از ســوی دیگر ترافیک ســنگین در خط میانی طالیی پوشان مزید 

بر علت شــد تا کیانی بر جدایی از ســپاهان اصرار بورزد به خصوص 
اینکه موقعیت کاپیتانی او به خطر افتــاده بود. کیانی از همان ابتدای 
حضورش در تیم سپاهان بازوبند کاپیتانی طالیی پوشان را در شرایطی 
که رســول نوید کیا نیمکت نشین شــده بود به بازو بست. کیانی 33 
ساله در لیگ هجدهم 29 بار از ابتدا برای تیمش راهی میدان شد ولی 
در لیگ نوزدهم 26 مرتبه توسط امیرقلعه نویی و سپس تکسیرا مورد 
استفاده قرار گرفت و جالب اینکه در دیدار برابر نساجی از روی نیمکت 
کارش را آغاز کرد؛ چیزی که در دوران حضورش در ســپاهان طبیعی 
نبود! اما در نهایت شماره 6 طالیی پوشــان تصمیم به ادامه حضور در 

جمع سپاهانی ها گرفت.  
کیانی با  اضافه شــدن جالل الدین علی محمدی کار ســختی برای 
رسیدن به ترکیب اصلی خواهد داشــت. هرچند محسن مسلمان از 
تیم سپاهان جدا شده ولی همچنان ترافیک در بخش میانی سپاهان 
باالست و رقابت میان مهدی کیانی و سایر بازیکنان تیم برای رسیدن 

به ترکیب اصلی ادامه دارد. 
کاپیتان طالیی پوشــان که طی دو سال گذشــته فقط یک بار از روی 

نیمکت )دیدار برگشــت لیگ نوزدهم برابر نســاجی در نقش جهان( 
کارش را با ســپاهان آغــاز کرد و همــواره یکی از نفــرات اصلی تیم 
امیرقلعه نویی بــود، می خواهد بــار دیگر همان جایگاه را به دســت 
 بیاورد و دوســت ندارد در رقابت با بازیکنان جوان تیم از ترکیب اصلی

 دور بماند.
نکته خوش بینانه برای کیانــی اینکه او در دیدار هفتــه اول برابر گل 
گهر به همراه نورافکن و ســروش رفیعی به ترکیب اصلی رســید و در 
دیدار دوســتانه برابر ذوب آهن هم در نیمه دوم از ســوی محرم به او 
فرصت بازی داده شد. کیانی با حضور مقابل تیم گل گهر سومین سال 
حضورش را در تیم سپاهان پشت سر می گذارد و انگیزه زیادی برای 
رســیدن به یک جایگاه ویژه در ترکیب محرم دارد. شــماره 6 طالیی 
پوشــان درباره همکاری با نویدکیا گفته اســت:» نویدکیا ،اســطوره 
سپاهان است و جوانی اش را برای این باشگاه گذاشته است. محرم با 
بازیکنان رفیق است و بازیکنان را درک می کند. امیدوارم مثل دوران 
بازی گری اش بتواند مربی خوبی هم باشــد و ســالیان ســال برای 

سپاهان مربی گری کند.«

 خبر   روز

چراغ سبز »امباپه« به »دشان«
کیلیان امباپه دو دیدار اخیر تیم ملی فوتبال فرانســه برابر فنالند و فرانسه را از دست داد.امباپه با 
وجود آن که نتوانست برابر رن در لیگ فرانســه و الیپزیگ در لیگ قهرمانان  اروپا به میدان برود؛ 
اما به تیم ملی فرانســه دعوت شد که 
این البته اعتراض توخل و باشگاه پاری 
سن ژرمن را به دنبال داشت.البته امباپه 
هم در دیدار دوســتانه برابر فنالند که با 
شکست فرانسه هم راه شد و هم برابر 
پرتغال که با پیروزی تیم دشان به پایان 
رسید، به میدان رفت.لوپاریزین اعالم 
کرد، امباپه به بازی برابر سوئد می رسد. 
این روزنامه فرانســوی نوشت: امباپه 
سرانجام به دشــان چراغ سبز نهایی را 
داد و مشکلی برای همراهی تیم در دیدار سه شنبه شب برابر سوئد ندارد.فرانسه با ۱3 امتیاز در صدر 
جدول رده بندی گروه خود قرار دارد و برای صعود به عنوان تیم نخست تنها به یک تساوی نیاز دارد.

ستایش »مارکینوش« از سوارس و کاوانی
تیم ملی فوتبال برزیل خود را آماده دیدار حساس برابر اروگوئه در انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر 
می کند.این دیدار قرار اســت که بامداد چهارشــنبه و به میزبانی اروگوئه برگزار شود.مارکینوش، 
مدافع تیم ملی فوتبال برزیل قبل از این بازی حساس به ستایش از دو مهاجم اروگوئه پرداخت.

او گفت: کاوانی و سوارس هیوالهای فوتبال هستند. آن ها بسیار خطرناکند و بازی کردن برابر هر 
دو مهاجم سخت اســت. من به خوبی می دانم که مهار این دو بازیکن چقدر سخت است و باید 
بسیار هوشیار بود.مارکینوش ادامه داد: متوقف کردن کاوانی و سوارس نیاز به کار گروهی و تالش 
همه بازیکنان دارد. ۷ سال در پاری سن ژرمن با کاوانی هم بازی بودم و حتی در تمرین هم کنترل 
کردن این بازیکن بسیار سخت بود. کاوانی در طول بازی همواره توجه مدافع را به خود جلب می 
کند. او بازیکنی سرنوشت ساز است که می تواند از هر فرصتی بهره گیرد.مارکینوش در پایان گفت: 
نباید به کاوانی فضا داد در غیر این صورت شما را پشیمان خواهد کرد. بازی سختی پیش رو داریم.

برزیل در هر سه دیدار خود در انتخابی جام جهانی به پیروزی رسیده و با 9 امتیاز در صدر جدول 
رده بندی جای دارد این درحالی است که اروگوئه 6 امتیازی است.

خبر خوب برای پاری سن ژرمن
در حســاس ترین دیدار هفته یازدهم رقابت های لیگ فرانسه، دو تیم پاری سن ژرمن و موناکو به 
مصاف هم خواهند رفت.خبر خوب برای تیم پاریسی این که نیمار و سه بازیکن مصدوم دیگر تیم به 
شرایط بازی رسیده اند و می توانند به میدان بروند.لوپاریزین نوشت: نیمار روز یک شنبه به پاریس 
برگشت. او به تیم ملی فوتبال برزیل دعوت شــد به این امید که بتواند برابر ونزوئال و اروگوئه بازی 
کند؛ اما نتوانست به میدان برود و به همین خاطر به فرانسه برگشت تا تمرینات آمادگی خود را از 
سر بگیرد.این روزنامه در ادامه نوشت: توخل قصد دارد که از نیمار برای دقایقی در دیدار برابر موناکو 
استفاده کند تا او را آماده بازی حساس برابر الیپزیگ در دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا کند.نیمار از اواخر اکتبر نتوانسته به خاطر آسیب دیدگی تیم را همراهی کند.عالوه بر نیمار سه 
بازیکن مصدوم دیگر پاری سن ژرمن هم می توانند برابر موناکو به میدان بروند.مارکو وراتی، مائورو 
ایکاردی و امباپه هم مشکلی برای همراهی تیم در این دیدار ندارند که این هم خبر بسیار خوبی برای 
تیم پاریسی است.پاری سن ژرمن با 2۴ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ فرانسه قرار دارد این 

درحالی است که موناکو با ۱۷ امتیاز در رده ششم قرار دارد.

فوتبال جهان

دو و میدانی کار معلول اصفهانی:

موفقیت در پارالمپیک بدون 
حمایت دولت آسان نیست

 دو و میدانی کار پارالمپیکــی گفت: موفقیت 
در رقابت های پارالمپیک کار آســانی نیست و 
برای این امر دولــت و وزارت ورزش و جوانان 
باید بیش از گذشــته از ورزشــکاران حمایت 
کنند.علیرضا مختاری افزود: مشکالت مالی 
به خصوص در یک سال اخیر افزایش یافته و 
گرانی ها سبب شده است که خرید وسایل مورد 
نیاز و آماده سازی با معضالتی روبه رو شود از 
ایــن رو امیدواریم مســئوالن وزارت ورزش و 
جوانان و کمیته ملی پارالمپیک با ایجاد چتر 
حمایتی برای ورزشکاران سبب پیشرفت آنان 
شــوند.عضو تیم ملی دوومیدانی معلوالن با 
اشاره به کمک به حل مشکالت مالی مربیان 
و ورزشــکاران تصریح کرد: امیــدوارم کمیته 
ملی پارالمپیک برنامه جامعی برای حمایت 
از ورزشــکاران تدارک ببیند زیــرا رقابت های 
المپیک بسیار سخت است و نباید از افزایش 
آمادگی حریفان غافل شد.این ورزشکار معلول 
اصفهانی خاطرنشان کرد: ایجاد آرامش، قدم 
اصلی پشــتیبانی از ورزشکار اســت و بدون 
این شــاخص نمی توان انتظار موفقیت های 
چشمگیر را داشــت.مختاری درباره تمرینات 
آماده سازی و با تاکید بر اینکه شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی باشــگاه ها کار را سخت کرده 
است، خاطرنشــان کرد: در هفته پنج جلسه 
تمرینات بدنسازی در پایگاه قهرمانی استان و 
سه جلسه پرتاب وزنه در ورزشگاه شهید میثمی 
اصفهان دارم.وی با بیان اینکه بر اساس اعالم 
کمیته ملــی پارالمپیک قرار اســت یک دوره 
رقابت های رکوردگیری در اســفند ماه برگزار 
شود، تصریح کرد: به نظر این رکوردگیری برای 
آن زمان و با توجه به سرمای هوا مناسب نیست 
و از تصمیم گیران می خواهم که در این ارتباط 
تجدید نظر کنند.علیرضا مختاری، ملی پوش 
پرتاب وزنه ایران آبان ســال گذشته با کسب 
عنوان دوم در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی 
جهان در دبی ، سهمیه پارالمپیک 2۰2۰ توکیو را 
به دست آورد. المپیک توکیو قرار است پس از 
تعویق یک ســاله به دلیل همه گیری ویروس 

کرونا، تابستان سال آینده برگزار شود.

زش ور

 مستطیل سبز

وز عکس ر

شب نشینی »سوارز« 
کنار آتش!

در تصویــری که لوئیس ســوارز در 
اســتوری های اینســتاگرام خــود 
منتشــر کرده اســت، اروگوئه ای ها 
شــب را کنار یکدیگر و با جمع شدن 

دور آتش سپری کرده اند.

لیگ والیبال تا اطالع ثانوی تعطیل شد
در حالی که روز یکشنبه فدراسیون والیبال برنامه هفته دوم لیگ متمرکز که بازی های هفته های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم لیگ در آن طی روزهای 5، ۷ و 9 
آذرماه گنجانده شده را اعالم کرد، به دلیل دیگری از تعطیلی موقت مسابقات خبر داده است.فدراسیون والیبال اعالم کرده بر اساس صحبت های ریاست محترم 
جمهوری و دستورالعمل ارسالی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تعطیلی مسابقات والیبال از اول آذرماه اجرایی خواهد شد.برای اساس این خبر ادامه برگزاری 
لیگ های برتر و دسته یک مردان و بانوان، از اول آذرماه تا اطالع بعدی برگزار نمی شود.لیگ برتر والیبال که از ۱9 شهریورماه آغاز شده، یک بار هم از اواسط مهرماه 

تا اواسط آبان به مدت یک ماه تعطیل شده بود و حاال بار دیگر کرونا باعث تعطیلی موقت این مسابقات می شود.

مجمع ســالیانه هیئت بوکس اســتان اصفهان با 
حضور ســید محمــد طباطبایی مدیــرکل ورزش 
و جوانــان، حمیدرضا قبایی زاده دبیر فدراســیون 
بوکس و دیگر اعضــای مجمع به صــورت وبینار 

برگزار شد.
سید محمد طباطبایی در این مجمع اظهار داشت: 
اصفهان از استان های پرظرفیت و یکی از خاستگاه 
های رشته بوکس در کشور اســت و از دیرباز یکی 
از اســتان های بزرگ و پیشــرو در این رشته بوده 
و همچنین قهرمانان ارزنــده ای را تقدیم بوکس 
کرده اســت.وی با اشــاره به میزبانی اصفهان در 
مســابقات بوکس در ســال های گذشــته گفت: 
اصفهان میزبان خوبی برای رقابت های بوکس در 
سطح بین المللی بود،نمونه آن به ۱5 سال پیش بر 
می گردد که با توجه به برگزاری و میزبانی مطلوب، 
از طرفی شاهد تاثیر خوبی در توسعه بوکس کشور 
وازطرف دیگر شاهد فعالیت و حیات باشگاه های 

بوکس استان اصفهان بودیم که با توجه به حضور 
تماشــاگران در سالن مســابقات فرهنگ سازی 

مناسبی در این زمینه انجام شد.
ســید محمد طباطبایی پیرامون همکاری متقابل 
فدراسیون بوکس و اداره کل ورزش و جوانان افزود: 
امیدواریم که در کنار همدیگر بتوانیم با برنامه ریزی 
مطلوب به اهداف راهبردی جهت توســعه رشــته 
بوکس دســت یابیم و اســتان اصفهان بتواند آن 
ظرفیت ها و قابلیت های که در این رشته ورزشی 

دارد را به منصه ظهور برساند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان پیرامون 
عملکــرد فدراســیون بوکس گفت: خوشــبختانه 
فدراسیون توانسته براساس اهداف و برنامه های 
خود موفقیت های چشــمگیری را به دست آورد، 
کسب دو سهمیه المپیک و شش سهمیه که هنوز 
پیش روی بوکســورهای کشورمان است، نشان از 
برنامه ریزی مطلوب فدراســیون نشــین ها دارد، 

امیدواریم که بوکسورهای کشورمان، هر شش نفر 
بتوانند به المپیک آینده راه پیدا کنند.

وی، مباحث آموزش و استعدادیابی را دو اصل در 
فعالیت های هر رشته ورزشی قلمداد کرد و افزود: 
خوشبختانه در هیئت بوکس استان اصفهان در این 
دو مقوله اقدامات خوبی انجام شده است، با توجه 
به شرایط کنونی و اپیدمی ویروس کرونا ، می توان 
به عنوان یک فرصت از آن استفاده کنیم، از طریق 
فضای مجازی می توانیم کالس های آموزشــی را 
داشته باشیم، همچنین می توان در بحث آموزش 
مربیان و به روز شدن آنها نســبت به تکنیک ها و 

تاکتیک ها اقدام کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان: 

استان اصفهان خاستگاه بوکس کشور است

کاپیتان طالیی پوشان که طی دو سال گذشته فقط یک 
بار از روی نیمکت )دیدار برگشت لیگ نوزدهم برابر 
نساجی در نقش جهان( کارش را با سپاهان آغاز کرد 
و همواره یکی از نفرات اصلی تیم امیرقلعه نویی بود، 

می خواهد بار دیگر همان جایگاه را به دست بیاورد 
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عضو شورای شهر:

 عمل نکردن به حقوق اصفهان توسط حاکمیت با تهدید
 و ارعاب توجیه نمی شود

رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری شــورای اسالمی شــهر اصفهان در یکصد و چهل و 
هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان، اظهار کرد: روز25 آبان، روزی است که سند 
افتخار و ایثارگری مردم اصفهان به حساب می آید. روزی که تعجب همه مردم دنیا را برانگیخت 
که چگونه ممکن است نیروهای مردمی از شــهری با فاصله چندصد کیلومتری از مناطق مرزی 

اینگونه جان برکف و بدون هیچ چشم داشتی از اسالم و انقالب و میهن اسالمی دفاع کنند.
فتح ا... معین با بیان اینکه این حماسه آفرینی و شهادت طلبی منحصر به عملیات محرم و تشییع 
بیش از ۳۷۰ شهید این عملیات نبود، افزود: در تمامی عملیات های انجام شده در بعد از انقالب 
اسالمی در جهت مقابله با تجزیه طلبی و آشوب در مناطق مختلف کشور تا سال های دفاع مقدس 

شاهد حضور پررنگ و تاثیرگذار و محوری فرزندان این خطه از میهن اسالمی در آنها بوده ایم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه هیچگاه تاریخ این مرز و بوم نمی تواند جایگاه رفیع 
مردم اصفهان در حفظ تمامی افتخارات و میراث این سرزمین را فراموش کند، تصریح کرد: به غیر 
از مکان های رزم در طول سال های دفاع مقدس تشکیالت بهداری و بیمارستان صحرایی و حضور 
پررنگ پزشکان استان واحدهای مهندسی جنگ، پدافند موشکی ضدهوایی، مهندسی جهاد و 

سازندگی و دفاع غیرعامل نیز توسط ایثارگران اصفهانی پایه گذاری و تشکیل شد.
وی ،از تالش ها و مجاهدت واحدهای ارتش مســتقر در اســتان، منطقه هوایی شــهید بابایی، 
گروه های توپخانه، هوانیروز و مراکــز پدافندی ارتش در اصفهان و همچنیــن از نقش بی بدیل 
جهاد ســازندگی اصفهان که در تاریخ حماسه این شهر جاودانه شــد یاد کرد و افزود: در کنار این 
برهه نورانی از تاریخ اصفهان باید به سابقه درخشان این شهر در باروری علمی، فرهنگی و هنری 

کشور نیز اشاره کرد.
معین بــا تاکید بر اینکه حــال اصفهان چندان خوب نیســت و باید هوای این شــهر را داشــته 
باشــیم، ادامه داد: انتظار این بود که به پاس قدرشناســی از ایثار و فداکاری مــردم اصفهان و 
ارج نهادن به تاریــخ پرباد این خطه کــه همواره مانند لنگــری در تالطم هــای تاریخی نگهبان 
 اســتقالل کشــور بوده نســبت به رفع نیازهای آن اقدام شــود که در این خصوص شاهد اقدام 

جدی نبوده ایم.
وی تاکید کرد: رودخانه زاینده رود که شــاهرگ حیاتی این منطقه محسوب می شود، به سرقت 
رفته و به جای اقدام جدی در جهت رفع این حق کشــی آشکار شــاهد اتالف وقت و بی عملی و 
فقدان جوابگوی مســئوالن و اظهارت تفرقه افکنانه و غیرشرعی مرتکبان اینگونه رفتارها هستیم.

رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: باید با صدای 
بلند اعالم کنیم که بنا به مصداق عبارت »مرا به خیر تو امیدی نیســت، شر مرسان« انتظار داشته 
باشیم حداقل جلوی برداشت های غیرشرعی و غیرقانونی حقابه های مردم اصفهان و زاینده رود 
را بگیرید؛ حفظ حقوق و مایملک مردم از ابتدایی ترین وظایف مالکیت ها و نشانگر قانون مداری 
یک جامعه اســت.وی تصریح کرد: تهدید و ارعاب و اظهارات بدون پایه و اساس نمی تواند عمل 
نکردن به این وظیفه قانونی حاکمیت را توجیه کند؛ تعجب آور اســت کــه از صاحبان حق انتظار 
صبوری و خویشــتنداری داریم در حالی که متجاوزان بر حقوق مردم بــدون هیچ مانعی هیاهو 

می کنند.
معین ادامه داد: انتظار آن بود که همانگونه که تمامی ارکان نظــام و صاحب نظران و فعاالن لب 
به تمجید از ایثارگری مردم اصفهان می گشایند در جهت احقاق حقوق مردم این شهر نیز قدمی 

بردارند.
وی افزود: باید اعالم کرد که وضعیت خانواده های ایثارگر شهر اصفهان در ارتباط با احقاق حقوق 
خود در رودخانه زاینده رود از مصادیق وضعیتی است که حضرت امام)ره( در این خصوص هشدار 

داده بودند که نگذارید ایثارگران در پیچ و خم های اداری گرفتار شوند.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:  

حضور رایزنان فرهنگی به نمایندگی از مدیریت شهری در نمایشگاه شانگهای

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا، مدیریت شهری اصفهان 
امســال برای حضور در نمایشــگاه بین المللی CIIE که بزرگ ترین 
نمایشگاه چند منظوره آسیاســت از توان رایزنان فرهنگی اصفهان در 
چین استفاده کرد. مرتضی رشیدی با اشــاره به اینکه نمایشگاه بین 
المللی CIIE که بزرگ ترین نمایشگاه چند منظوره آسیاست، از پنجم 
نوامبر )15 تا 2۰ آبان ماه( در شهر شانگهای چین برگزار شد، اظهار کرد: 
مدیریت شهری اصفهان برای انجام رســالت معرفی شهر اصفهان و 
رونق بخشیدن به فرهنگ، تصمیم گرفت در این نمایشگاه شرکت کند.

 وی ادامه داد: برای حضور در این نمایشگاه با ایرانیان مقیم شانگهای 
و فعاالن فرهنگی رایزنی شد و بدون حضور حتی یک نفر از مجموعه 
شهرداری در چین برای اولین بار در بزرگ ترین نمایشگاه چندمنظوره 
آسیا شــرکت کردیم و به معرفی آثار، صنایع دســتی و فرهنگ شهر 

اصفهان پرداختیم. 
معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشــی شــهرداری 

اصفهان تصریح کرد: مجموعه کتابچه هایــی به منظور معرفی صنایع 
دســتی و هنر اصفهان آماده و به زبان چینی ترجمه شده و در اختیار 
بازدیدکنندگان قرار گرفت؛ معرفی شــهر، تاریخ و هویت شهر اصفهان 
و رونق اقتصاد فرهنگ هدف ما از شــرکت در این نمایشگاه بود که با 
بازدیدهایی که صورت گرفته روزهایی بهتــر از قبل در حوزه ارتباطات 
فرهنگی با چند شهر چین را خواهیم داشــت.   وی با بیان اینکه تهیه 
گزارش اختصاصی شــبکه ملی چین از غرفه اصفهان در نمایشگاه که 
زمان یک ســاعته به این موضوع اختصاص داده شد از جمله برنامه 
های این نمایشگاه بود، گفت: همچنین تمبر یادبود اصفهان به دست 
کاردار فرهنگی ایران در شانگهای رونمایی شد که یکی از اتفاقات مهم 

نمایشگاه بین المللی CIIE بود.
رشیدی افزود: شهردار نانجینگ از غرفه اصفهان دیدار داشت و گفت و 
گوهایی صورت گرفت تا تفاهم نامه همکاری فرهنگی میان شهرداری 
های دو شهر اصفهان و نانجینگ منعقد شود؛ همچنین مقرر شد موزه 
دائم در این شهر به معرفی آثار فرهنگی و تاریخی اصفهان اختصاص 

داده شــود. وی گفت: رابطان فرهنگی ما در چیــن در حال رایزنی و 
تنظیم این تفاهم نامه و انعقاد آن تا 15 روز دیگر هستند.  

گفت وگوی فرهنگی اصفهان و چین
معاون فرهنگی شهردار اصفهان نیز در این باره اظهار کرد: شهرداری ها 
باید به این سمت بروند که از طریق اقتصاد فرهنگ، رونق دادن به آن 
و تبدیل ظرفیت های بومی خود به امــر جهانی، فضایی را برای تحقق 
خالقیت های فرهنگی هنری در شــهرها ایجاد کننــد و تنها راه ممکن 
برای نیل به این هدف این اســت که بازارهای داخلی صنایع فرهنگی 
و دســتی را به بازارهای جهانی متصل کنیم.وی ادامه داد: این کار هم 
موجب بروز خالقیت های بیشتر فرهنگی در شهر می شود و هم، ما را از 
طریق ایجاد منظومه ای که بین اثر، خالق اثر و مخاطب شکل می گیرد 
به جهانیــان می شناســاند.محمد عیدی خاطرنشــان کرد:وضعیت 
مطلق اقتصاد فرهنگ به عنوان کاالی هویتی محرز است و کشورها و 
شهرهای بزرگ به دنبال این هســتند که به جای سرمایه گذاری روی 
دیگر کاالها یا شهر فروشــی،  قابلیت های خود را افزایش دهند تا از 
طریق اقتصاد فرهنگ به توســعه پایدار برســند.عیدی گفت: توسعه 
دیپلماســی شــهری جایگاه اصفهان را به  کانون میان فرهنگی  که در 
دوره سلجوقی و صفوی داشت می رســاند و این مهم را در سه سطح 
ارتباطات درون استانی یا مرکز پیرامون، ملی و جهانی، از طریق ایجاد 

بازارهای متداخل می توان دنبال کرد.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان درخصوص تنظیم تفاهم نامه همکاری 
فرهنگی میان شهرداری های دو شهر اصفهان و نانجینگ نیزتوضیح 
داد: این تفاهم نامه بعد از تایید، به ســمع و نظر شــهردار اصفهان نیز 
خواهد رســید و به زودی شــاهد این واقعه مبارک در حــوزه اقتصاد 
فرهنگ و ارتباطات میان فرهنگی بین اصفهــان و نانجینگ خواهیم 
بود.وی تصریح کرد: اگر بتوانیم کشورهای جاده ابریشم را با استفاده 
از این وجه مشترک، بر سر یک میز بنشــانیم و وارد منظومه تعاملی 
کنیم، شاید یکی از موفق ترین اقتصادهای جهان را با رویکرد هویتی 
در آینده شاهد باشیم؛ چراکه تمام کشــورهای موجود در مسیر جاده 
ابریشم قابلیت های فرهنگی هنری بسیاری دارند و گفت وگوی آن ها 
خالقیت فرهنگی بیشــتر کانون های میان فرهنگی را ســبب خواهد 
شد.عیدی گفت: امیدوارم در سنوات آتی با حضور بیشتر اصفهان در 
این قبیل نمایشــگاه ها بتوانیم توجه بازارهای شــرکت کننده از سایر 
 کشــورها را نیز جلب کنیم و موجــب ایجاد ارتباطــات بین فرهنگی

 بیشتری شویم.

دیدگاه

رییس سازمان بسیج عشایر اصفهان مطرح کرد:

هر سیاه چادر عشایری؛ یک کارگاه اقتصاد مقاومتی
رییس سازمان بســیج عشایر اصفهان در ســومین نشست خبری  آزاده فرهنگمند
چهارشنبه های رســانه ای، اظهار کرد: سازمان بســیج عشایر استان 
اصفهان تالش دارد شاخص های توسعه انسانی نظیر بهداشت، آموزش و پرورش را که حدود 52 
درصد است در مناطق عشایری افزایش دهد؛ این شاخص در جامعه شهری ۹۰ درصد و در جامعه 
روستایی ۸5 درصد است. در همین راستا این سازمان خدماتی اعم از کالس های آموزشی صنایع 
دستی، فرهنگی و اقتصادی را به جامعه عشایری ارائه می دهد.بشیر کیانی نژاد اشاره کرد: سازمان 
بسیج عشایر اصفهان در تالش است استعداد های نخبه را در بین دانش آموزان عشایر شناسایی 
کرده و برای رفع مشکالت تحصیل آن ها در جهت رشــد و ارتقای آنها همراهی کند. همچنین این 
سازمان در سال گذشته 25۰ جلد کتاب  کمک آموزشی را برای دبیرستان های عشایری فراهم کرده 
است.کیانی نژاد، توانمندی های عشــایر را اینگونه توضیح داد: مهم ترین آن بر ساختار اجتماعی 
ایلیاتی است که این جامعه کم هزینه ترین اما پر سود ترین قشر هستند. 25 درصد گوشت قرمز، 
معادل 1۰ هزار تن تولیدی گوشــت در استان اســت.5 هزار و 5۰۰ تن انواع محصوالت لبنی که از 
حدود 1/2 میلیون رأس دام تولید می شود. ۹5 هزار تن محصوالت باغی که از 15 هزار و 4۰۰ هکتار 
زمین به دست می آید و 24 هزار و پانصد متر مربع صنایع دستی در ۸۰۰ قطعه مختلف شامل گلیم، 
جاجیم، دبه، قالی و... تولید می شــود که 5۰ درصــد آن به مصرف داخــل و 5۰ درصد وارد بازار 
وارز آوری برای کشور می شود. اینجاست که ما به شعار خود می بالیم این که هر سیاه چادر عشایری 
یک کارگاه اقتصاد مقاومتی اســت.رییس ســازمان بسیج عشایر اســتان اصفهان گفت: شعار 
سازمان بسیج عشایری این است که به ازای هر 2۰۰ شهید عشایر، 2۰۰ خدمت محرومیت زدایی 
برای عشــایر اجرا کنیم که مهم ترین آن احداث و مرمت جاده ایل رو از چشمه لنگان تا دهستان 
مسیر به طول ۹ کیلومترکه با احداث این راه، مسیر 4 ساعت به یک ساعت تقلیل می یابد.از دیگر 
موارد می توان به بحث وحدت اقوام، اصالح نژاد دام عشایر ودر حوزه فرهنگی نیز به صورت ساالنه 
جشنواره های بومی و محلی متناســب با سبک زندگی ایرانی و اســالمی برگزار می کند که مورد 
استقبال عشایر بوده است.کیانی نژاد ادامه داد:در بخش محرومیت زدایی متاسفانه جامعه عشایر 
اصفهان مشکالت بهداشتی و درمانی زیادی دارند و به همین دلیل راه اندازی خانه های بهداشت 
سیار در دستور کار بســیج عشــایر قرار گرفت. اجرای ۸5 طرح در 5۰ روستای عشایری از جمله 
ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، شبکه آبرسانی و شرب، احداث کانال با اعتبار بالغ بر ۶۰ میلیارد 
ریال، تهیه 2 هزار و 5۰۰ سبد غذایی به ارزش ۶ میلیارد و 45۰ میلیون ریال و توزیع 2۰ هزار بسته 
محصوالت بهداشــتی در ایام کرونا از جمله اقدامات سازمان بسیج عشایر اصفهان است.رییس 
سازمان بسیج عشایر اصفهان در پایان خاطرنشــان کرد: در حوزه های امنیتی با توجه به شرایط 
زندگی عشایر بهره گیری از ظرفیت جوانان بســیجی تالش می کنیم در مقابله با سرقت در فصل 

کوچ در سطح حوزه استحفاظی استان، اقدامات مناسب صورت گیرد.

گرامیداشت 2۵ آبان تا نکوداشت روز اصفهان در گالری شهر 
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
مجموعه ای از طرح های گرافیکی به مناسبت 25 آبان ماه روز حماسه ایثار و شهادت مردم اصفهان 
و یکم آذرماه نکوداشت روز اصفهان در گالری شهر به نمایش گذاشته شده است.احمد رضایی اظهار 
کرد: بر این اساس ســه طرح با جمالت »اصفهانی ها ثابت قدمند، اصفهانی ها گشاده رو هستند و 
اصفهانی ها زنده دل اند« ویژه نکوداشــت روز اصفهان و یک طرح از شهید خرازی ویژه 25 آبان ماه 
با شعار »اصفهانی ها سربلندند« طراحی شده که روی ۳۰۰ تابلوی شهری نصب شده اند.وی افزود: 
یادآوری میراث تاریخی و هویتی به شهروندان و گرامیداشت آن در مناسبت های 25 آبان و نکوداشت 

روز اصفهان از جمله اهداف برنامه ریزی طرح های این مجموعه از گالری شهری بوده است.

خبر روزاخبار

طرح اهدای کتاب به 
مجتمع های مسکونی 

سپاهان شهر
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: به 
مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، طرح اهدای 
کتاب به مجتمع های مسکونی سپاهان شهر در 
این منطقه اجرا می شود.احمد رضایی اظهار کرد: 
با توجه به کتاب های اهدایی موجود در ســالن 
مطالعه فرهنگسرای سبحان در صدد برآمدیم 
تا در گام اول کتاب ها را بررسی، تفکیک و طبقه 
بندی کــرده و در گام دوم نیازهای شــهروندان 
ساکن مجتمع ها را از طریق مدیران آن مجتمع ها 
شناســایی کنیم.وی افزود: در حــال حاضر 12 
مجتمع بر اساس موضوعات مطرح شده اعالم 
نیاز کرده اند که پس از بررسی تعداد خانوارها و 
فضای موجود مجتمع ها، بین 5۰ تا 1۰۰ جلد کتاب 
به آنها اهدا می شود.مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان با اشاره به اهمیت کتاب و کتاب خوانی، 
گفت: امروزه دنیای دیجیتال و فضای مجازی 
جهان پیرامــون ما را به محاصره خــود درآورده 
است، اما هیچ کدام از وســایل ارتباطی، ژرفای 
الزم را در اندیشه و تفکر و حوزه قدرت خالقیت 
انسان آنگونه که خواندن و نوشتن پدید می آورد 
ایجاد نمی کنــد از این رو ترویــج کتاب و کتاب 
خوانی، وظیفه و رســالت اصلی خدمت گزاران 
عرصه فرهنگ و دانش اســت.وی تاکید کرد: 
اگر به ضرورت گســترش نشــر کتاب و فراگیر 
شدن کتاب خوانی برای حفظ فرهنگ انسانی 
و تقویت قــدرت دفاعی انســان در برابر یورش 
پیــام آوران ویرانگر، اعتقاد داریــم، باید از همه 
راه های ارشادی و تشویقی بهره جوییم.رضایی 
با اشاره به برگزاری نخستین طرح باشگاه کتاب 
خوانی ویژه تالشــگران منطقه پنج توسط اداره 
فرهنگی اجتماعی این منطقه، گفت: در این طرح 
ابتدا فهرستی از کتاب های پرطرفدار و موجود در 
کتابخانه های منطقه آماده شده و در اختیار آن ها 
قرار می گیرد، البته ایــن کتاب ها با موضوعات 
گوناگونی همچون ادبیات، علــوم کامپیوتری 
و اطالع رسانی، فلســفه و روانشناسی، دین و 
مذهب، علوم اجتماعــی، زبان، تکنولوژی، هنر 
و سرگرمی دسته بندی شــده تا آسان تر بتوان 

موضوع مد نظر را جست و جو کرد.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفــت: به رغم تمام 
محدودیت های مالی، امســال در محدوده ناژوان 
بیش از 12 طرح و پروژه ســاماندهی و عمرانی اجرا 
می شود.سید رسول هاشمیان ، اظهار کرد: ساماندهی 
و مناسب سازی بوستان های ناژوان به عنوان مراکز 
پر تردد تفریحی شهر اصفهان از دغدغه های عمرانی 
این منطقه بوده است.وی با اشــاره به اجرای طرح 
بتن ســبز در بوســتان میرزاکوچک خان، تصریح 
کرد: مناسب ســازی و ســاماندهی معابــر پارک 

میرزاکوچک خان با هزینه ای بالغ بر ۹ میلیارد و 5۰۰ 
میلیون ریال در حال اجراست و تا ماه آینده به اتمام 
خواهد رسید.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره 
به لزوم توجه به جلب رضایت مردم، گفت: مناسب 
سازی و ساماندهی معابر پارک زاینده رود با هزینه ای 
بالغ بر ســه میلیارد ریال در مراحل پایانی خود قرار 
دارد.وی با اشــاره به اجرای طرح احیای دیوارهای 
کاهگلی کوچه باغ های ناژوان، اظهار کرد: تاکنون ۷۰ 
درصد طرح مرمت و احیای دیوار و برج های باغ پایدار 
ایرانی به عنوان یکی از ابنیه تاریخی موجود در ناژوان 
که در طول مسیر تردد شهروندان قرار دارد، اجرا شده 
است.هاشمیان با اعالم رضایت داشتن شهروندان و 
گردشگران از آســفالت معابر و خیابان های ناژوان، 

افزود: اجرای لکه گیری آســفالت در معابر اصلی و 
فرعی ناژوان در ســال های ۹۹ نیز در دستور کار قرار 
دارد.وی ادامــه داد: احداث خط کلکتــور ناژوان به 
طول چهار هزار و 4۰۰ متر و احداث مخزن آب ناژوان 
با ظرفیت 1۰۰۰ مترمکعب در شــمال نــاژوان نیز از 
پروژه های عمرانی بلندمدت ناژوان بوده که تا کنون 

بیش از 1۶ میلیارد ریال هزینه داشته است.
مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان خاطرنشــان کرد: 
طرح های مختلــف عمرانی دیگری نیز در دســت 
بررسی و مطالعه اســت که از مهم ترین آنها اجرای 
طرح بازسازی و بهینه سازی سازه باغ استوایی و موزه 
پروانه، جاده سوم سالمت با رویکرد طبیعت محور 

و احداث ایستگاه آتش نشانی ناژوان خواهد بود.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

اجرای بیش از 12 طرح و پروژه در محدوده ناژوان

رییس سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه:

نکوداشت اصفهان، ارزش نهادن به تاریخ و هنر ایران است
مهدی عبدالمالکی،  رییس سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه با ارسال پیامی به مناسبت روز نکوداشت اصفهان نوشت: روز »اصفهان« به پاسداشت و ارج 
نهادن به شهر تاریخی اصفهان و روز نکوداشت آن است.در پیام مهدی عبدالمالکی، رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه، آمده 
است: »در سرزمین ایران، از قدیمی ترین ایام تا روزگار ما، شهرها محل نشــو و نما و تعالی و ارتقای حیات مردمان بوده است و بعضی از آن ها از زمان های 
قدیم، شهرتی تام داشته اند که برای نمونه می توان از هگمتانه )همدان(، شوش، پارسه )تخت جمشید(، تیسفون، استخر، شیراز، کاشان، تبریز، یزد، تهران، 
کرمانشاه و سپاهان )اصفهان( نام برد.اصفهان از گذشته های دور به لقب نصف جهان در ایران و جهان شهره بوده است؛ وجود بیش از شش هزار اثر تاریخی 
با قدمت صدها و هزاران سال در کنار مناطق بکر طبیعی می تواند دلیل مناسبی برای اعطای این عنوان از دید جهانیان به این خطه ارزشمند از سرزمین ایران 
باشد.روز »اصفهان« به پاسداشت و ارج نهادن به شهر تاریخی اصفهان و روز نکوداشت اصفهان اســت.این روز فرخنده را محضر مجموعه مدیریت شهری 

به ویژه جناب آقای دکتر عیدی و همکاران گرانمایه و پرتالش در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و شهروندان فهیم اصفهانی تبریک عرض می کنم.«

رژه موتوری 
 گرامیداشت

 2۵ آبان
رزمایش موتوری گرامیداشت 
25 آبان، روز حماســه و ایثار 
مردم اصفهان عصر یکشــنبه 
در خیابان هــای نصف جهان 

برگزار شد.
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هفتمین همایش بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران روز یکشنبه 18 آبان ماه، 
به منظور  تقدیر   از  شرکت های بهره ور بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین 
معرفی پروژه های برتر     بهبود  بهره وری، با شعار »بهره وری بنیان رقابت پذیری 
در اقتصاد مقاومتی« برگزار و در آن از شاگرداول های ارتقای بهره وری در معادن 
و صنایع معدنی تقدیر شــد.  در این همایش که با حضــور رییس هیئت عامل 
 API X60MS ایمیدرو برگزار شد، پروژه بهینه سازی و تولید تختال مناسب گرید
جهت خطوط انتقال نفت خام  ترش گوره به جاســک از شرکت فوالد مبارکه و 
پروژه کاهش مصرف الکترود گرافیتی از فوالد هرمــزگان به عنوان پروژه های 
برتر در زمینه بهره وری ســال 98 انتخاب و با اهدای لوح تقدیر از این شرکت ها 

تجلیل شد.

باید سطح بهره وری در مجموعه های معدن و صنایع معدنی ارتقا یابد
خداداد غریب پور، رییس هیئت عامل ایمیــدرو، در آیین هفتمین دوره جایزه 
ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی افزود: به منظور افزایش رقابت پذیری بین 
بنگاه ها باید سطح بهره وری در مجموعه های معدن و صنایع معدنی ارتقا یابد.وی 
با بیان اینکه تحقیقات ما باید مبتنی بر نیازهای بهره وری سازمان ها و شرکت های 
زیرمجموعه باشد، گفت: در این دوره، شرکت های برگزیده شرکت هایی بودند که 
در یک فرآیند زمانی سه تا چهارساله، موفق به دریافت تندیس شدند. این جریان 
بدون تردید انتهای روشــنی دارد، چراکه حالت فرآیند دارد و مبتنی بر آموزش 
است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: فرآیند ارزیابی های ایمیدرو 
مبتنی بر بازخورد و اصالح است.وی با اشــاره به رشد تعداد شرکت کنندگان در 
جایزه بهره وری ساالنه تصریح کرد: طبق آمار، میزان رضایت شرکت ها از نحوه 
ارزیابی ها در ایــن دوره 86.6 درصد بوده و به دنبال آن هســتیم که این میزان 
رضایت با رفع مشــکالت به 100 درصد برســد.غریب پور در تشریح دو سیاست 
جدید ایمیدرو برای دوره بعدی جایزه بهره وری گفت: اســتفاده از فرصت های 
»بهبود« شناسایی شده در فرآیند ارزیابی جایزه بهره وری به منظور تهیه فهرست 
اولویت های پژوهشی و همچنین الزام شرکت های تابعه ایمیدرو برای حضور در 
فرآیند ارزیابی بهره وری از سیاست های ایمیدرو برای دوره بعدی این همایش 
خواهد بود.رییس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: کشور راهی جز    پرهیز    

از   اعمال سلیقه و تبدیل بهره وری به یک جریان مستمر ندارد.

پروژه خط انتقال نفت خام  ترش گوره به جاسک 
یکی از استراتژیک ترین پروژه های کشور

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکــه در این خصوص گفت: تاکیدات 
مقام معظم رهبری در سال های اخیر بر اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، همواره 
به عنوان محور اصلی راهبردهای شرکت فوالد مبارکه مدنظر قرار گرفته است. از 
این رو توسعه سبد محصوالت و تولید محصوالت ویژه به منظورکاهش وابستگی 
به واردات و رفع نیازهای مشتریان داخلی از استراتژی های اصلی این شرکت 
طی سال های اخیر بوده است.مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه خاطرنشان کرد: 
پروژه خط انتقال نفت خام  ترش گوره به جاســک از اســتان بوشهر به استان 
هرمزگان به طول 1100 کیلومتر یکی از اســتراتژیک ترین پروژه های کشورمان 
است. در این پروژه از لوله هایی با گرید API X60MS استفاده می شود که قبل از 

تولید آن در سال 98، باید از خارج کشور تامین می شد که عالوه بر مصارف ارزی، 
با توجه به تحریم ها، تامین آن با چالش های بسیاری مواجه بود؛ اما با تالش و 
همت کارشناسان داخلی در شرکت فوالد مبارکه و همکاری و تعامل شرکت های 
مهندسی و توسعه نفت، فوالد اکسین و لوله سازی اهواز، کلیه مراحل طراحی 
تا تولید با موفقیت طی شــد؛ به طوری که از ابتدای ســال 98 تاکنون بیش از 
430 هزار تن از این محصول تولید و تحویل داده شده است.وی در پایان ضمن 
تشــکر از تمامی همکاران که در شرایط دشوار ناشی از شــیوع ویروس کرونا و 
تحریم های ظالمانه، با فعالیت های جهادگونه مانع از بروز هرگونه خلل در فرآیند 
تولید می شوند و همچنین از ســازمان ایمیدرو به عنوان یکی از متولیان اصلی 
سیاســت گذاری های حوزه معدن و صنایع معدنی بابت توجــه ویژه به مقوله 
بهبود بهره وری در شرکت های زیرمجموعه و برگزاری هفتمین همایش جایزۀ 
بهره وری اظهار امیدواری کرد در آینده با تالش و همت همه اهالی صنعت کشور، 
شاهد شکوفایی و پایداری اقتصادی در تمام حوزه ها به ویژه صنعت فوالد باشیم.

ارزیابی شرکت های معاف از حضور در فرآیند ملی 
تعالی سازمانی با معرفی پروژه های برتر

محمد ناظمی هرنــدی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی ســازمانی فوالد مبارکه 
نیز در پی کســب این افتخار تصریح کرد: طی فرآیندی که در سازمان ایمیدرو 
از سال های قبل طراحی و اجرا می شود، شرکت هایی که در فرآیند ملی تعالی 
ســازمانی شــرکت می کنند از ارزیابی کلی معاف  هســتند و از طریق معرفی 
پروژه های برتر خــود مورد ارزیابی قرار می گیرند.وی افزود: از حدود ده ســال 
پیش، سازمان ایمیدرو از شرکت های حوزه معدن و صنایع معدنی می خواست 
برنامه های خود را برای ارتقای بهــره وری اعالم کنند. همچنین از شــرکت ها 
درخواست می شد که شاخص های بهره وری خود را ارائه داده و نشان دهند که 
بهبود بهره وری داشــته اند یا خیر.به گفته ناظمی هرندی، در این زمینه کارگروه 
بهره وری بــا حضور نمایندگان شــرکت های مختلف معــدن و صنایع معدنی 
تشکیل شد. در این کارگروه، پیشــنهادی مبنی بر ایجاد یک نگرش سیستمی 
مطرح شد تا با طراحی یک مدل بتوانیم به شــرکت ها اعالم کنیم برای ارتقای 
بهره وری در حوزه های مختلف چه کارهایی باید انجام دهند. در نهایت نیز نتایج 
به دست آمده از شرکت ها را بررسی کنیم و ببینیم آیا این اقدامات منجر به بهبود 
بهره وری شده است یا خیر؟مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه 
افزود: اما ازآنجاکه الگوی این مدل شــبیه به جایزه تعالی ســازمانی و جایزه 
کیفیت بود، تصمیم گرفتیم شرکت ها دو دسته شوند. دسته اول شرکت هایی 
مانند فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان و فوالد خراسان بودند که در جایزه 
تعالی سازمان کشــوری شــرکت می کردند؛ بنابراین الزم نبود دوباره در جایزه 
بهره وری ایمیدرو بررســی و ارزیابی شوند. دســته دوم نیز شرکت هایی بودند 
که در جایزه ملی شرکت نمی کردند. بنابراین مقرر شــد آن دسته از شرکت ها 
که در جایزه تعالی ســازمانی شــرکت نمی کنند با همین الگو هرساله ارزیابی 
شــوند.ناظمی هرندی ادامه داد: همچنین تصمیم بر آن شد که شرکت هایی 
مانند فوالد مبارکه که در جایزه ملی شــرکت می کنند، هرساله چند پروژه بهبود 
 بهره وری معرفی کنند تا در کمیته ای بررسی شود و بهترین آن ها انتخاب و مورد 

تقدیر قرار گیرد.

تصویر نصب انشــعاب آب در اصفهــان را احمد نعیمی، نخســتین کارمند 
ســازمان آب و فاضالب اصفهان، با حضــور در دفتر گنجینه و مرکز اســناد 
شرکت، به موزه آبفای استان اصفهان اهدا کرد.این عکس مربوط به نصب 
نخستین انشعاب آب سازمان آب و فاضالب اصفهان در تاریخ چهارم آبان 
ســال 1345 برای منزل ایرج وکیل زاده در خیابان سیدعلیخان است.در 
این تصویر ابراهیم پارسا استاندار وقت اصفهان به همراه مهندس سید امیر 
سعید موسوی حجازی؛ نخستین مدیرعامل سازمان/ شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان و جمعی از کارکنان ســازمان، مقامات استان و خبرنگاران 
دیده می شوند.نعیمی هنگام اهدای این عکس گفت: من و مرحوم منوچهر 
منوچهری نخستین افرادی هســتیم که پس از مصاحبه و گزینش از طرف 
مهندس حجازی در تیرماه سال 1345 به استخدام سازمان آب و فاضالب 

اصفهان درآمدیم.
وی گفت: ما دو نفر که فارغ التحصیل مقطع کاردانی رشته آب از دانشکده 
پلی تکنیک دانشــگاه تهران بودیم به مهندس حجازی که تازه به اصفهان 
آمده و هنوز در هتل اقامت داشــت، مراجعه و پــس از انجام مصاحبه قرار 
شد، یک عدد متر و مقداری لوازم التحریر خریداری کرده و کار خود را آغاز 
کنیم.نعیمی افزود: ســاعت 6 صبح روز بعد، مدیرعامل ســازمان آبفا، رو 
به روی هتل ایران تور واقع در ابتدای خیابــان عباس آباد منتظر ما بود و از 

همان مکان، سه نفری کار نقشه برداری از خیابان های شهر اصفهان را آغاز 
کردیم.نخستین کارمند سازمان آب و فاضالب اصفهان در ادامه خاطراتی از 
اجاره نخستین مکان اداری سازمان، نخستین کارکنان سازمان، نخستین 
لوله گذاری ها در سطح شهر، نصب نخستین انشعاب آب و … ذکر کرد که 
در آینده توسط گنجینه و مرکز اســناد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

تدوین و منتشر می شود.

معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان اعالم کرد که این شرکت در مهر 
99 تولید و فروش انواع ریل  مورد مصرف در راه آهن، مترو، معدن، آرک های 
معدن و میلگردهای صنعتی ویژه را افزایش داده اســت و به دلیل ارزش 
افزوده باالی این محصوالت قیمت فروش باالتری هم دارند و این شرایط 
سبب افزایش 57 درصدی فروش »ذوب« شد.بهزاد کرمی، درباره گزارش 
عملکرد یک ماهه شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: براساس گزارش های 
منتشر شده مقدار فروش این شــرکت در مهرماه امســال نسبت به دوره 
مشابه پارســال 57 درصد افزایش یافته اســت.وی افزود: ارزش فروش 
که تناژ تولید را شامل نمی شود، افزایش فروش 127 درصدی در مهرماه را 

ثبت کرده است.
معاون بازاریابــی و فروش ذوب آهــن اصفهان تصریح کــرد: ذوب آهن 
اصفهان با هدف تامیــن ارز و مواد اولیه مورد نیاز خــود به ویژه کک و زغال 
سنگ، نیمی از کاالهای تولیدی خود را روانه بازارهای جهانی می کند و برای 
ادامه فعالیت های خود نیازمند واردات کک و زغال ســنگ اســت.کرمی، 
افزایش نرخ ارز به واســطه صادراتــی بودن محصــوالت و افزایش مقدار 
فروش محصوالت با ارزش افزوده باال را از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش 
فروش این شــرکت در عملکرد یک ماهه ذوب آهن اصفهان برشمرد.وی 

ادامه داد: در دوره مورد بررسی شاهد افزایش تولید و فروش انواع ریل  مورد 
مصرف در راه آهــن، مترو، معدن، آرک های معــدن و میلگردهای صنعتی 
ویژه بودیم، این محصوالت در صنعت مس کاربرد دارند، اینگونه محصوالت 
دارای ارزش افزوده باالیی هســتند، به همین دلیل قیمت فروش باالتری 
هم دارند.معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان ،افزایش قیمت در 
بازار از دیگر عوامل برشمرد و گفت: افزایش قیمت کلی در بازار در این مدت 
رخ داده است.کرمی درباره مسئله سنگ آهن مورد نیاز این شرکت عنوان 
کرد: ذوب آهن اصفهان برای رســیدن به ظرفیت تولید اسمی سه میلیون 
و 600 هزار تن، به ســنگ آهن کافی نیاز دارد از این رو سنگ آهن بیشتر در 
افزایش تولید نیز موثر خواهد بود.وی گفت: روند تولید ذوب آهن اصفهان به 
سمت افزایش بوده و راه اندازی کوره بلند شماره یک این روند تداوم خواهد 
داشت.معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان ابراز امیدواری کرد که با 
حمایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( محصوالت بیشتری 

در سال »جهش تولید« تولید شود.
کرمی با بیان این که افزایــش تولید افزون بر حمایت نهادهای مســئول، 
منوط بر دو عامل اســت، گفت: این عوامل شامل تامین مواد اولیه بیشتر و 

صدور مجوز صادرات بیشتر محصوالت، برای تامین مواد اولیه خواهد بود.

درخشش گروه فوالد مبارکه در هفتمین همایش بهره وری 
معادن و صنایع معدنی ایران

نصب نخستین انشعاب آب اصفهان در سال 1345

ریلی که برای ذوب آهن سودآور شد

کســالت و بی حوصلگی بعضی روزها مثال روزهای بارانی 
بیشتر از سایر روزهاســت و در این مدت بچه ها هم خیلی 
وقت ها حوصله شان سر می رود. آیا باید کاری کرد یا گذاشت 
گاهی وقت ها در این وضعیت باشند؟ سندی مان، نویسنده  
کتاب »دانــش مالل« و اســتاد روان شناســی می گوید، 
موقعیت های کســل کننده وجود دارند اما در هر شرایطی 
امکان فعالیت هــای نوآورانه ای وجود دارد که باعث رشــد 
مهارت های کودک می شود.او بیش از 20 سال است که در 
مورد مالل و بی حوصلگی تحقیق می کنــد و پیش از آنکه 
بپرسید باید بگوییم هیچ هم حوصله اش از این کار سر نرفته 

و معتقد است که ما نباید از بی حوصلگی و مالل بترسیم.
»پیام من برای والدین این اســت: از بی حوصلگی و مالل 
نترســید. بگذارید در زندگی خودتان و زندگی فرزندتان راه 

پیدا کند«.
تصور ما از بی حوصلگی درســت نیســت :اگــر بدانیم که 
بی حوصلگی چیست، بهتر می توانیم جنبه های مثبت آن را 
ببینیم.سندی توضیح می دهد: »این یک حس است و در 
اصل جست وجو برای یافتن محرکی ذهنی است که یافته 
نمی شود. پس اگر شما به دنبال چیزی هستید که سرتان 
را گرم کنید و آن را نمی یابید، این احســاس سرخوردگی و 

دلسردی را بی حوصلگی می گوییم«.ما این را از همان آغاز 
زندگی خود تجربه می کنیم. ســندی می گوید: »بچه ها به 
طور مــداوم در پی محرک هایی هســتند و تالش می کنند 
تا جهان پیرامون خــود را دریابند که فعالیت خیلی مفیدی 
برای آنهاســت.«اگر یاد بگیریم که به طــور معناداری در 
برابر بی حوصلگی واکنش نشــان بدهیم باعث برانگیختن 
خالقیت ما می شــود. یعنی انجام کارهایــی که نه رضایت 
آنی و کوتاه مدت بلکه احساســی ماندگارتر ایجاد می کند. 
نویســنده  کتاب »دانش مالل«  می گوید: »به عنوان مادر 
و پدر ممکن است از بی حوصلگی وحشــت داشته باشید 
و نگران این باشــید که مبادا به اندازه کافــی فرزند خود را 
مشغول نمی کنید؛ اما ما باید به آنها این فرصت را بدهیم و 
تشویق شان کنیم تا راه های الهام بخش و نوآورانه  برای رفع 

بی حوصلگی خود پیدا کنند«.
مزایــای ناگفته بی حوصلگــی: زمان هایی که شــما خیال 
می کنید مالل آور است سرشار از مزایای گوناگون برای رشد 
و پرورش کودکان اســت، فقط اگر از آن به درستی استفاده 
کنید.سندی ادامه می دهد: »مهم ترین فایده آن خالقیت 
است، ما می خواهیم ذهن آنها به جست وجو بپردازد، خیال 
ببافد، ایده های تازه بسازد، کارهای تازه ای را امتحان کند و 

نوآورانه مشکالت را حل کند. این کار سرشار از ماجراجویی 
و خطر کردن و اندیشــیدن فراتر از چهارچوب های مرسوم 
است و برای قدرت تصور آنها عالی اســت. در آینده هم به 
آنها کمک خواهد کرد. اگر آنها ابزارهای رفع بی حوصلگی را 
بیابند، وقتی بزرگ شــدند دوره های بیکاری و مالل خود را 
مفیدتر می گذرانند«.در دوران قرنطینه خیلی از خانواده ها 
راه های نوآورانه ای برای سرگرم شدن ابداع کردند.پذیرش 
بی حوصلگــی و مالل فقط برای کوچک ترها مفید نیســت 
برای بزرگ ترها هم عالی اســت.بودن در هر لحظه، مبتکر 
بودن و جست وجوی راه های خالقانه برای رضایت ذهن به 
افراد کمک می کند که آرام تر و رضایت مندتر باشند.سندی 
می گوید: »اثر آن را در دوران قرنطینه می توانید ببینید، این 
رویداد مثل پروژه پژوهشــی بزرگی در مورد بی حوصلگی 
است و می بینیم چقدر خالقیت و نوآوری ظاهر شده است«.
چطور قــدر بی حوصلگی را بدانیم و از آن اســتفاده مفیدی 
کنیم: ســندی می گوید: »بهترین نکتــه در مورد پذیرش 
بی حوصلگی این اســت که الزم نیســت کار خاصی انجام 
دهید. به فکــر فعالیت هــای منظم و برنامه ریزی شــده 
یا اســباب بازی های پیشــرفته نباشــید و هر نوع وسیله 

الکترونیکی را کنار بگذارید«.

آشپزی

پیتزای سیب زمینی
 مواد الزم: سیب زمینی 4 عدد، پپرونی 60 گرم، پیاز یک 

عدد کوچک،سیر یک حبه ،گوجه فرنگی 4 عدد،پنیر موزارال  100 
گرم، روغن زیتون یک قاشق غذاخوری،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه: فر را روی دمای 180 درجه سانتی گراد تنظیم کنید تا گرم شود.سیب زمینی ها 
را بشویید، روی آنها را با چنگال سوراخ کنید و در فر به مدت یک ساعت بپزید.گوجه فرنگی، 
پیاز و سیر را ریز خرد کنید. در یک قابلمه ابتدا پیاز و سیر را تفت داده و بعد پپرونی و گوجه 

فرنگی ها را اضافه کنید.5 دقیقه که همه مواد با هم پختند، نمک و فلفل را افزوده و مواد را از 
روی گاز بردارید.  حاال سیب زمینی های پخته شده را پوست بگیرید و به صورت حلقه ای برش 

دهید.آن ها را داخل ظرف مناسب فر قرار دهید و به اندازه الزم از مواد به کمک قاشق روی 
برش های سیب زمینی بگذارید. بعد مقداری از پنیر موزارالی رنده شده را روی هر سیب 
زمینی بریزید و ظرف را حدود پنج دقیقه داخل فر قرار دهید .  پیتزا سیب زمینی ساده و 

خوشمزه آماده است. روی آن را با مقداری برگ ریحان تزئین کرده و سرو کنید .
  بهتر است برای تهیه این پیتزا از سیب زمینی های درشت استفاده کنید 

تا مواد را راحت روی سیب زمینی بچینید .چون پپرونی ها تند 
هستند، هنگام اضافه کردن فلفل کمی مواد را بچشید. 

قدر بی حوصلگی را به این دالیل جالب بدانید!

رضا عطاران و پژمان جمشیدی در فیلم 
»شیشلیک«

 پخش سری جدید سریال »آنه  شرلی«
 از تلویزیون

 فیلمبرداری فیلم سینمایی »شیشلیک« به نویسندگی امیر 
مهدی ژوله و کارگردانی محمدحسین مهدویان در تیرماه به پایان 
رسید و این روزها آخرین مراحل پس تولید را پشت سر می گذارد 
و به زودی آماده نمایش می شود. در این فیلم بازیگرانی مانند 
رضاعطاران،ژاله صامتی ،پژمان جمشیدی ،مه لقاباقری ،وحید رهبانی، 
عباس جمشیدی فر و جمشید هاشم پور به ایفای نقش می پردازند.

مجموعه تلویزیونی »آنه شــرلی« از چهارشــنبه 28 آبان جایگزین 
سریال »خانه پوشالی« می شــود. آنه با محوریت کاراکتر دوست 
داشتنی آن شرلی، ســریال درام محصول ســال 2017 کاناداست 
که از کتابی به نام »آنه دختری از گرین گیبلز« نوشــته لوســی ماد 
مونتگومری اقتباس و ساخته شده است که برای نخستین بار از شبکه 
تماشا  ساعت 23 پخش خواهد شد.
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