
 استاندار اصفهان  در دیدار با رییس جهاد دانشگاهی کشور : حمایت از سرمایه گذاری های جدید 
در دستور کار استانداری اصفهان است؛

استارت استاندار با استقبال از سرمایه گذاری
7

پایان تلخ ، تلخی بی پایان؟!
تراژدی تلخ در انتظار پایتخت صفویه؛آیا پایانی زودهنگام برای شکوه نصف جهان رقم می خورد؟

5

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:
 خرید و فروش امتیاز 

مسکن ملی ممنوع است

 10 دلیلی که به ما می گوید »اسکوچیچ«
 باید برکنار شود؛

این »کت« سایز سرمربی 
نیست!

معاون اداره آموزش و پرورش اصفهان:

روند واکسیناسیون 
دانش آموزان تندتر می شود

3

5

6 3

 ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی
 در گیر و دار »اما« و »اگر«ها؛

اینجا چراغی روشن است!

4

حفاری تونل زره در مسیر شلمزار به ناغان  
چهارمحال پس از 1۵ سال به اتمام رسید؛

 سازه های مهندسی مدرن
 در دل کوه

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 22 مهـــر  1400 
 07  ربیع االول  1443 

 14 اکتبر 2021
 شماره 3368

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

8

مناطق شرقی 
استان اصفهان در 
زمستان سوخت 
دوم و جایگزین 

8داشته باشند

اهدای تندیس 
مدیرحامی 

کودک به مدیر 
عامل آبفای 
استان اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 21 مهـــر  1400 
 06  ربیع االول  1443 

 13 اکتبر  2021
 شماره 3367

8 صفحه
ایران 1 - کره 1؛ فرار ببرها با تیر دروازهقیمت: 2000 تومان

1

مدیرکل پست استان می گوید شهری که مدیرانش ادعای هوشمندی آن 
را دارند، باید همت بیشتری هم داشته باشند؛

اصفهان؛ پیشتاز سیستم 
مکانیزه پستی در کشور

3

با سالم و صلوات و تمجید و تجلیل های فراوان 
پریا پارسادوست

و با این وعده که »وعده نمی دهد« آمد. یکی از 
خصیصه های دولت رییســی فعال همین بوده؛ اینکه مدام تاکید می کنند که 
حرف نمی زنند و عمل می کنند و البته تا اینجای کار،  مدیران دولت بیشــتر 
حرف زده اند و کمتر عمل کرده اند. اما خب این تازه ابتدای راه است. امیدها به 
دولتی که با شعار »انقالبی« روی کار آمده، با ایجاد تحوالت اساسی در زندگی 

و معیشت مردم »پررنگ« می شود. 
سیدرضا مرتضوی، رییس ستاد ابراهیم رییسی در اصفهان بود. حاال نماینده 
دولت رییســی در اصفهان اســت و مقام ارشــد یکی از اســتراتژیک ترین 
استان های ایران شده است؛ استانی که البته با انواع و اقسام بحران ها دست 
و پنجه نرم می کند؛ از بی آبی و خشکســالی گرفته تا بیکاری و فرونشست و 

آلودگی هوا و ... 
تجربه نشان داده استانداران قبلی هیچ کدام در گرفتن حق و حقوق اصفهان 
حداقل در زمینه »احیای زاینده رود« موفق نبوده اند، یا دغدغه اش را نداشتند 

یا توانش را! 
استاندار قبلی، اســتاد نوشــتن نامه های  عجیب و غریب بود. هنوز یادمان 
نرفته در حالی از»سرانگشت تدبیر آن سلسله جنبان گفتمان " تدبیر و امید"« 
تعریف کرد و مدعی شد این تدبیر، گره از جبین در هم کشیده اصفهان گشوده 
و نور امید بردل های مردمان این خطه همیشه مانای تمدن و فرهنگ تابانده 
که مردم اصفهان و حتی اهالی رسانه و مسئوالن شهری هم انگشت حیرت به 
دهان فروبرده و هاج و واج مانده بودند که این چه نامه ای است و اصال مگر چه 
اتفاقی افتاده و کدام مشکل زاینده رود حل شده که استاندار اینچنین بر طبل 
شــادانه می کوبد و برای رییس جمهور وقت نامه فدایت می شوم می نویسد 

و می فرستد!
نوشــته بود با تدبیر رییس جمهور؛ شورانگیزانه و شــگفت، سرشک شوق از 
دیدگان خیل عظیم انســان هایی که به خروش دوباره زاینده رود امید بسته 

بودند، فرو ریخته است!
در وصف شــرایط اصفهان از واژه هایی مثل »تنش آلــود«، »بحران زده« و 
»سقوط جهان شهر« استفاده  کرده بود و شأنیت استان را تا جایی که امکان 
داشت، پایین آورد و دست آخر حاصل چه بود از آن همه تعریف و تمجید از 

تدبیر آن سلسله جنبان گفتمان»تدبیر و امید«؟ هیچ ! یک »هیچ« بزرگ که 
وقتی دولت سابق رفت، عیان تر شد. زاینده رود خالی تر و خشک تر از همیشه 
روبه روی چشمان مان نقش بسته و حاال حتی رسانه های معتبر جهانی هم 
درباره پیامدهای خشکسالی در ایران و تنش آبی در شهر مرکزی مثل اصفهان 
هشدار می دهند، اما در عمل اتفاقی نمی افتد. حداقل تاکنون که هیچ مقامی 
اقدام عملی و کارگشا و راهگشــا برای احیای جریان دائمی زاینده رود انجام 

نداده است. 
گفته می شود »استاندار کاره ای نیست و مسئوالن باالدستی باید کاری کنند.«  
اما در جلسه معارفه استاندار جدید، مسئوالن استان همه درباره »بی آبی« و 

»زاینده رود« حرف زدند. 
نگاه ها به استاندار جدید است تا شاید بتواند در تعاملی قوی با باالدستی ها، 
نگاه ها را به سمت مشکالت اصفهان معطوف و کاری کند که دولت مشکالت 
اصفهان را به چشم »بحران ملی« ببیند و راحت از کنار آن نگذرد و با برچسب 
»برخوردار« که سال هاست به این استان چسبانده اند، دل به حل مشکالت 
در درون استان نبندد که اگر مشکالت اصفهان قرار بود با همت یا تدبیر درون 

استانی حل شود تا حاال حل شده بود.  
»زاینده رود اصفهان« به انــدازه »دریاچه زیبای ارومیه« یــا »کاروِن عزیِز 
خوزستان« حق دارد که زنده باشد و دیده شود. امام جمعه اصفهان در مراسم 
معارفه مرتضوی حرف حساب و درستی زده است: » اگر این ملت و مردم آب 

داشته باشند، هیچ مشکل و توقعی از دولت ندارند.« 
مشکالت که زیاد است؛ اما بقیه را خودمان حل می کنیم. یک نفر بیاید و باشد 
که به داد »زاینده رود« برسد. حرف نزند، وعده ندهد، تبعیض قائل نشود، نامه 

ننویسد، منشور ندهد، ننشیند،نخوابد، نمایش ندهد،کار کند و فقط کار کند. 
و اینها قول هایی اســت که اســتاندار جدید به مردم اســتان اصفهان داده 
اســت:»نه وعده بازی می کنیم و نه حرکت های نمایشــی خواهیم داشت. 
ما یک وعده می دهیم و آنکه »وعده ندهیم« و گزارش کار و تالش خود را به 

مردم ارائه خواهیم کرد.«
ما این »وعده« را نوشــتیم که ثبت شود. لطفا شــما هم یادتان بماند آقای 
استاندار که قول دادید بدون قول نمایشی دادن، برای اصفهان کاری کنید قبل 

از آن که خیلی دیر شود. 

همزمان با برگزاری مراسم معارفه اســتاندار جدید استان اصفهان، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان در پیامی با به فال نیک گرفتن این انتصاب 

برای استاندار جدید در شروع و ادامه راه آرزوی موفقیت کرد.
در متن پیام حجت االسالم رمضانعلی معتمدی خطاب به سیدرضا مرتضوی 

آمده است: 
جناب آقای دکتر سید رضا مرتضوی 
استاندار محترم  و فرهیخته اصفهان

با سالم و احترام
مسئولیت  در نظام مقدس جمهوری اسالمی،  توفیق بزرگ و فرصتی طالیی 
برای  خدمتگزاری به مردم بزرگواری  است که در مقاطع حساس تاریخی و 

سرنوشت ساز ، حضور آگاهانه و مدبرانه دارند.
انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری اسالمی آن هم در هجوم همه جانبه 
دشمنان قسم خورده به واسطه حضور هوشــمندانه مردم عزیز و با انتخابی 

اصلح با شکوهمندی فراوان برگزار شد . 
دولت مردمی آیت ا... رییسی در همین آغازین ماه های فعالیت خود  نشان 
داد که عزم و اراده ای جدی برای آبادانی و رفع محرومیت های نقاط مختلف 
کشور دارد و اصفهان در قلب ایران و کانون فرهنگ و تمدن و اندیشه و قطب 

هنر و اقتصاد این سرزمین پهناور، یکی از خاســتگاه های مورد توجه دولت 
مردمی و اسالمی است.

نقش محوری و بی بدلیل  نماینده عالی دولت در اســتان انکار ناپذیر بوده و 
اســتاندار اصفهان ، مهم ترین رکن و بلکه فرمانده میدان توسعه و پیشرفت 

استان است.
انتخاب شایسته آن جناب توسط رییس محترم جمهوری و رای اعتماد هیئت 
وزیران ،نوید بخش روزهای روشن و امید بخش تر از گذشته استانی است که 
نصف جهانش می نامند .سرزمینی که در هر حوزه ای از ایثار و شهادت گرفته 

تا صنعت و فرهنگ و هنر  سرآمد و الگو ساز بوده و هست.
 ضمن تبریک این انتصاب ارزشمند از طرف خود و اهالی فرهنگ و هنر استان، 
توفیق روز افزون آن جناب در پیشبرد اهداف عالی نظام و دولت  را از خداوند 

متعال خواهانم.
فرصت را مغتنم شــمرده، آمادگی خانواده بزرگ فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان را در جهت همراهی و همسویی با سیاست های فرهنگی دولت انقالبی 
و مکتبی به ویژه منویــات مقام معظم رهبری و مطالبــات فرهنگی  رییس 
محترم جمهور و برنامه های شاخص استان برای اعتالی نام و اعتبار اصفهان  

اعالم می دارد.

دیدار حساس ایران و کره جنوبی در نیمه دوم و برخالف 45 دقیقه نخست، 
دیدنی، حساس و نفس گیر از آب درآمد و شاگردان اسکوچیچ با بدشانسی 
3 امتیاز خانگی را از آن خود نکردند. هر چقدر که 45 دقیقه نخست دیدار ایران 
و کره جنوبی ســرد و کم موقعیت بود، اما در نیمه دوم هر دو تیم فرصت های 
گلزنی زیادی را از دســت دادند. در نیمــه اول، کره جنوبــی درصد مالکیت 
بیشــتری داشــت اما این ایران بود که در ثانیه های پایانی بازی 3 موقعیت 
خطرناک را در عرض کمتر از 20 ثانیه از دست داد. کیم سونگ گیو گلر کره ای ها 
3 سیو درخشان را در ثانیه های پایانی نیمه نخست به ثبت رساند و فرصت های 
آزمون، طارمی و جهانبخش را دفع کرد تا بازی در نیمه اول با تساوی بدون گل 
به پایان برسد. در آغاز نیمه دوم، روی اشتباه صادق محرمی در آفسایدگیری، 
سون هیونگ مین در مصافی تک به تک به بیرانوند، به راحتی دروازه ایران را 
باز کرد. در ادامه شاگردان اسکوچیچ مالک توپ و میدان بودند و می توانستند 
توسط عزت اللهی به گل تساوی دست پیدا کنند که شلیک محکم این بازیکن 
به تیر دروازه برخورد کرد. دقایقی بعد پاس تند و تیز جهانبخش با تعقیب توپ 
استثنایی سردار آزمون همراه شد و ارسال این بازیکن به روی دروازه دوباره 
به جهانبخش رسید که ضربه سر تماشایی این بازیکن از روی نقطه پنالتی، 
منجر به گل تساوی ایران شد. در ادامه بازهم بدشانسی گریبانگیر ایران شد. 
شوت دیدنی مهدی طارمی از پشت محوطه جریمه به تیر دروازه برخورد کرد تا 

ایران از رسیدن به گل برتری محروم شود. البته در دقیقه 93 نزدیک بود اشتباه 
در خط دفاعی کار دست ایران بدهد و شوت بازیکن کره جنوبی را بیرانوند به 
زیبایی مهار کرد و در نهایت این بازی با تساوی یک – یک به پایان رسید تا دو 
تیم امتیازات را تقسیم کنند. بدین ترتیب نوار 10 پیروزی متوالی اسکوچیچ با 
یک تساوی در دیداری سخت و دشوار پاره شد اما ایران با 10 امتیاز، همچنان 
صدرنشین این گروه و شانس نخست برای راهیابی به جام جهانی 2022 قطر 

است. گفتنی است این دیدار در ورزشگاه بدون تماشاگر برگزار شد. 
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رییس اسبق سازمان نظام پزشکی 
اصفهان:

اثربخشی سینوفارم در 
نوجوانان بیشتر است

مرحله 2 خوابگاه  
دانشجویان متاهل 

دانشگاه صنعتی اصفهان 
افتتاح شد

دختر قمه کش اصفهانی حاال الگو 
شده است؛

آب که سرباال برود!

مدیرعامل کارخانه اسنوا:

سهم 2۵ درصدی اسنوا در 
بازار لوازم خانگی کشور به 

معنی رانت نیست 

3

5

5

5

خطاب به استاندار جدید که با وعده »وعده ندادن« آمده است؛ 

این وعده را ثبت کردیم

در پیام تبریک معتمدی به مرتضوی مطرح شد:

 ابراز آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برای همراهی و همسویی
با سیاست های استاندار جدید

نزدیک بود ببریم، نزدیک بود ببازیم؛

ایران 1 - کره 1؛ فرار ببرها با تیر دروازه

همه در انتظار جهاد »آبی« در  اصفهان
استاندار جدید با سالم و صلوات آمد؛

عکس: ایمنا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان – امور پیمان ها  م الف:1206243

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

محل موضوع مناقصهردیف
انجام کار

مدت انجام 
مبلغ برآورد مبنای برآوردکار )ماه(

)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
حداقل رتبه مورد نیاز

1

تکمیل چکدم ســنگ و 
ســیمان حوضه آبخیز 
ســرداب )شــماره نیاز 
ســتاد:  ســامانه  در 

)2000003457000006

شهرستان 
فریدونشهر

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 1400

10/800/000/000540/000/000

5 آب برای 
اشخاص حقوقی

 2 آب برای 
اشخاص حقیقی 

2

تکمیل عملیات ســنگ 
و ســیمان روســتای 
الیجند حوضــه آبخیز 
خــم پیــچ )شــماره 
نیاز در ســامانه ستاد: 

)2000003457000007

شهرستان 
خوانسار

12

فهرست بهای 
آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 1400

10/321/000/000516/050/000

5 آب برای 
اشخاص حقوقی

 3 آب برای 
اشخاص حقیقی 

)https://etend.setadiran.ir( 1- محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400/07/26

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1400/08/09
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان می باشد.

2- محل تحویل اسناد مناقصه: ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته 

شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت 

رسیده باشد در غیر این صورت پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد. 

5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 260100004061042107670242  

IR  نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه 

و بودجه کشور می باشد.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

نوبت اول آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

تاِريخ انتشار:1400/07/22

نام روزنامه: زاینده رود                            

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

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

400-3-16۵
تکمیل سوله تصفیه خانه فاضالب 
شمال اصفهان )با ارزیابی کیفی(

9،898،11۵،088427,000,000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/08/08
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/08/09

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

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

نوبت دومنوبت اول

شهادت یازدهمین اختر تابناک آسمان  امامت و  والیت امام حسن عسکری  ) ع (   را تسلیت می گوییم 

اصفهانبهاستقبالسیوچهارمینجشنوارهفیلمکودکونوجوانمیرود؛

آغاز مهر در سرزمین خیال
7

عوارض گمنامی!
 همزمان با بازگشایی مدارس بررسی شد: مسابقه کیفیت بین لوازم التحریر ایرانی با خارجی؛ 

3

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه ۲۴۴ هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 150 

تختخوابی راه اندازی می شود

3

7

6 3

پروژه نمایشگاه، 1۲00 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است

5

سرانه آموزشی شهر اصفهان 
۲.۶۷ درصد پایین تر از 

سرانه کشور است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 03 مهـــر  1۴00 
 18 صفر 1۴۴3 

 ۲5 سپتامبر ۲0۲1 
شماره 3355

8 صفحه
قیمت: ۲000 تومان

آگهی مزایده

حسین دهقان- شهردار میمه

نوبت اول

م الف:١١٩٨٠٧٨

شهرداری میمه، به استناد مجوز شــماره ١١-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٢/05 شورای اسالمی شــهر، درنظر دارداز طریق مزایده عمومی 

 نســبت به فروش دســتگاه خودرو ایســوز  FVR/34  4*2   18 تن كمپــرس صفر كیلومتر شــهرداری میمه اقــدام نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی در روزنامه حداكثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠٧/14 به شهرداری میمه واقع در میمه بلوار انقالب 

اســالمی مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــركت در مزایده اقدام و یا جهت كسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 

٤٥٤٢٢٤٣٤-٠٣١ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایتwww.meymeh.ir  مراجعه نمایند.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ به عهده برنده مزایده می باشد.

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود

شركت آب وفاضالب استان اصفهان
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اعالم جرم علیه نزدیکان »ترامپ« در صورت عدم همکاری با 
کنگره

هیئت تحقیقات حادثه حمله به ساختمان کنگره اعالم کرد در صورت عدم مراجعه نزدیکان ترامپ 
به دادگاه، این افراد مجرم شناخته خواهند شــد.  به نقل از خبرگزاری رویترز، در اواخر ماه گذشته 
میالدی کمیته تحقیقات کنگره ۴ نفر از نزدیکان و اعضای دولت ســابق آمریکا که با دونالد ترامپ 
همکاری نزدیکی داشتند را به دادگاه احضار کرد. مارک میدوز، رییس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، 
استیو بنن، مشاور سابق کاخ سفید، دان اسکاویو، معاون ســابق کارکنان کاخ سفید و کاش پاتل، 
رییس سابق وزارت دفاع آمریکا افرادی بودند که برای حضور در دادگاه برای آن ها احضاریه صادر 
شده بود. از آنجایی که هیچ کدام از این افراد تا مهلت تعیین شده هنوز جهت پاسخگویی به دادگاه 
مراجعه نکردند، رییس هیئت تحقیقات درباره حادثه حمله به ساختمان کنگره هشدار داد در صورت 

عدم همکاری این افراد، مجرم شناخته خواهند شد.

ایتالیا، خواستار ارتباط با دولت طالبان در افغانستان شد
»ماریو دراگی«، نخســت وزیر ایتالیا ارتباط با دولت طالبان در افغانســتان را ضروری عنوان کرد. 
نخست وزیر ایتالیا که ریاست نشست فوق العاده گروه ۲۰ درباره افغانستان را برعهده داشت، طی 
سخنانی تاکید کرد که کشورهای گروه ۲۰ باید با دولت طالبان افغانستان ارتباط برقرار کنند، هرچند 
این ارتباط به معنای به رسمیت شناخته شــدن طالبان نیست. به گفته دراگی، دیدار مجازی اخیر 
گروه ۲۰ با وجود غیبت رهبران کلیدی مانند شــی جین پینگ، رییس جمهوری چین و والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه موفقیت آمیز بوده است. نخست وزیر ایتالیا پس از پایان نشست به 
خبرنگاران گفت: این اولین پاسخ چندجانبه به بحران افغانستان بود، چندجانبه گرایی با دشواری 
باز می گردد، اما در حال بازگشت است. در مورد لزوم مقابله با بحران فزاینده انسانی در افغانستان و 

حفظ موقعیت زنان در این کشور، اتفاق نظر مشترکی بین شرکت کنندگان وجود داشت.

تابلوی بازار »بوش« کابل پایین کشیده شد
تابلوی بازار »بوش« که طی ۱۹ سال گذشته در منطقه »قوای مرکز« کابل با فروش کاالها و تجهیزات 
آمریکایی شهرت یافته بود، پایین کشیده شد و بازار »مجاهدین« نام گرفت. بازار بوش که از زمان 
حضور نیروهای خارجی در افغانســتان فعالیت خود را آغاز کرده بود با فروش کاالهای آمریکایی 
شهرت فراوان کسب کرده بود. این بازار که ابتدا در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری افغانستان تاسیس 
و کاالهای ســاخت آمریکایی از بگرام وارد بازار می شد، پس از چند سال فعالیت به منطقه »قوای 
مرکز«  کابل پایتخت افغانســتان انتقال یافت. در بازار بوش صدها مغــازه عرضه کننده کاالهای 
مختلف از جمله  لباس، تجهیزات نظامی و حتی سالح  بودند که توجه گردشگران خارجی را به خود 

جلب می کرد.

واکنش کاخ سفید به نتایج اولیه انتخابات عراق
به دنبال اعالم نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، کاخ ســفید برگزاری انتخابات عراق را تبریک 
گفت و اعالم کرد که این انتخابات »تا حد زیادی در فضای مسالمت آمیز برگزار شده است«. »جن 
ساکی« سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه در جمعه خبرنگاران، برگزاری انتخابات عراق را »که تا حد 
زیادی در فضای مسالمت آمیز برگزار شده است«، تبریک گفت. به گزارش رویترز، ساکی تصریح 
کرد: ما موفقیت دولت عراق در عمل به وعده های خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام را تبریک 
می گوییم. وی با بیان اینکه واشنگتن منتظر تایید رسمی نتایج انتخابات پارلمانی عراق است، افزود: 
» امیدواریم که به محض تایید شدن نتایج نهایی انتخابات، اعضای جدید پارلمان دولتی برآمده 

از اراده ملت عراق انتخاب کنند«.

الخلیج آنالین:

تهران و ریاض؛ توافق نزدیک است؟
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم »یوســف حمود« نوشت: در حالی که 
سازمان ملل متحد حمایت خود از پیشرفت گفت وگو ها بین دو دشمن 
منطقه ای را اعالم کرده، ســران ایران و عربســتان نیز اظهارات مثبتی 
نســبت به یکدیگر داشــتند و وزیر خارجه ایران از پیشرفت مثبت در 

مذاکرات و مرحله تازه ای از روابط با عربستان خبر داد.
در راســتای یک تحول تازه، خبرگزاری فرانس پرس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱ 
گزارش داد که دور آخر مذاکرات بین ایران و عربستان شبیه به یک توافق 
برای آتش بس و کاهش تنش ها بوده و دو طرف به نزدیکی رسیدن به 

توافق کامل در مورد پرونده های مورد اختالف اشاره کرده اند.
این خبرگزاری از یک منبع خارجی در ریاض نقل کرد که گفت وگو هایی 
که در بغداد بین مســئوالن ایران و عربستان انجام شد، منجر به توافق 
طرفین برای بازگشایی کنســولگری ها شده و در دوره های بعدی گفت 

وگو، نکات بیشتری به این توافق اضافه می شود.
به گفته این منبع، دو کشــور در حال تالش برای دســت یابی به توافق 
نهایی هســتند و دور جدید مذاکرات در روز های آینده برگزار می شود و 
به زودی در هفته ای آتی شاهد اعالم عادی سازی در روابط بین ریاض 

و تهران خواهیم بود.
ظاهرا عربستان تمایل زیادی به پایان دادن به درگیری ها در یمن دارد، 
چرا که این جنگ هزینه های میلیارد دالری برای ســعودی ها به همراه 
داشته، در این میان، تهران هم تالش می کند به فرصت های همکاری 
اقتصادی با عربستان دست یابد، تا بتواند اقتصاد خود که از تحریم ها 

متاثر شده است را بهبود بخشد.
خبرگزاری فرانسوی از علی الشهابی، مشاور حکومت سعودی نقل کرد 
که شرایط فعلی مثبت است، اما ریاض به اقدامات عملی نیاز دارد. به 
گفته الشهابی، عربستان به ویژه در رابطه با جنگ یمن و حمایت ایران از 

حوثی ها، از تهران اقدام واقعی می خواهد نه تنها سخنان لطیف.
وزیر خارجه ایران، امیر عبداللهیان نیز در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۱ در نشست 
بیروت گفت: »مذاکرات بین دو کشور در مسیر درست در حرکت است«. 
وی با تاکید بر اهمیت ادامــه گفت وگو بین دو کشــور مهم در منطقه، 
تصریح کرد که مذاکره بین ریاض و تهــران می تواند امنیت خاورمیانه 

را تقویت کند.
وزیر خارجه سعودی، فیصل بن فرحان، در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۲۱ اعالم کرد 
کشورش در ۲۱ سپتامبر گذشته دور چهارم گفت وگو ها با ایران را برگزار 

کرد، اما بار دیگر تاکید کرد که امور مورد اختالف همچنان وجود دارد.
در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ریاض با نماینده عالی سیاست 
خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، بن فرحان گفت: این دوره از مذاکرات، 

اولین دوره پس از روی کار آمدن ابراهیم رییسی است.
صحبت ها در مورد توافق نزدیک در حالی اســت که براســاس پیش 
بینی های بســیاری از تحلیلگران هنوز برای صحبــت از توافق ایران و 
عربستان زود اســت. در همین رابطه ایاد الدلیمی، نویسنده و روزنامه 
نگار عراقی معتقد است که هنوز برای صحبت از توافق بین دو طرف زود 
اســت، اما تاکید می کند که دیدار اخیر بین دو مسئول دو کشور بسیار 

مهم بوده است.
وی در گفت وگو با الخلیج آنالین گفت: این دیدار واقعا مهم است و چه 
بسا نقطه اساسی در مســیر مذاکرات بین تهران و ریاض باشد. با این 
حال، الدلیمی می افزاید: این دیدار ها تا کنون که نتیجه ای نداشته، اما 

احتماال در آینده ثمره آن را می بینیم.
الدلیمی معتقد است که دلیل دســت نیافتن به توافق تا امروز، تمایل 
نداشتن دو طرف برای دست یابی به توافق سریع است، چرا که هر دو 
کشور ایران و عربستان به دنبال استفاده از گفتگو ها و نتایج آن هستند.

به عقیده الدلیمی، ادامه دیدار ها بین ســران ایران و عربستان نشان 
می دهد ما در برابر یک واقعیت منطقه ای جدید قرار داریم که مبتنی بر 

آتش بس و سرد شدن شعله اختالفات است.
در اولین ورود به خط مذاکرات، دبیر کل سازمان ملل در تاریخ ۷ اکتبر 

از این گفت وگو ها اســتقبال کرده و آمادگی خود برای حمایت از آن در 
صورت نیاز را اعالم کرد.

به گفته سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، مذاکرات بین ایران و عربستان 
اهمیت فراوانــی دارد، به این دلیــل که نقــش آن در امنیت منطقه از 

حساسیت زیادی برخوردار است.
روابط بین ایران و عربستان در آغاز سال ۲۰۱۶ به دنبال حمله به سفارت 
عربستان در تهران قطع شد، اما گفت وگو های جاری بین دو طرف حاکی 

از تحول واضحی در بهبود روابط بین این قدرت های منطقه ای است.
پس از چند سال اختالف سیاسی بین ایران و عربستان، دو کشور چهار 
دور مذاکره در بغداد انجام دادند، که آخرین این گفت وگو ها منجر به یک 
تحول دیپلماتیک بین دو دولتی شــد که همواره با یکدیگر درگیر بوده 
اند. این در شرایطی است که عربستان ســخت به دنبال راه حلی برای 

جنگ یمن است.
عربســتان می گوید با روی کار آمدن رییس جمهور اصولگرا در ایران، 
تحرکات این کشــور را زیر نظر دارد و می داند که رییســی تصریح کرده 
دست خود را به سمت همسایگان دراز می کند، اما همزمان به این نکته 
اشاره می کنند که رییس جمهور ایران قدرت کشور خود را ضامن استقرار 

منطقه دانسته است.

سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری به سواالت 
خبرنگاران درباره از سرگیری مذاکرات احیای توافق 
هسته ای در وین پاسخ داد. جن ساکی در کنفرانس 
خبری که در پی رایزنی یائیــر الپید وزیر امور خارجه 
رژیم صهیونیستی با مقامات آمریکایی درباره برنامه 
هسته ای ایران و مذاکرات هسته ای انجام شد، در 
پاســخ به این که مذاکرات احیای توافق هسته ای 
در وین اکنون در چه مرحله ای قرار  دارد و آیا نظری 
درباره زمان از سرگیری آن دارد یا نه، گفت: ما مسلما 
شرکای مان را در جریان اقدامات مان در جهت دست 
یافتن به مســیری دیپلماتیک در مذاکرات ۱+۵ با 
ایران می گذاریم. بنابراین، مطمئنــا، در این باره ]با 
مقامات اســراییلی[ گفت و گو شــده است. ساکی 

ادامه داد: ما باور داریم دیپلماسی همیشه انتخاب 
اول است و باید این طور باشد. سخنگوی کاخ سفید 
با اشاره به سخنان آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
آمریکا درباره فرصت باقی مانده برای از ســرگیری 
مذاکرات گفت: فکر می کنم همه شما شاهد بودید 
وزیر امور خارجه آخر هفته ای که گذشــت گفته بود 
زمان نامحدود نیســت، هنوز هم همین اســت. اما 
ما به دنبال کردن مذاکــرات ادامه می دهیم. تیم ما 
آماده بازگشت به دور دیگری از مذاکرات است، اما 
اطالعات جدیدی درباره این که چه زمانی خواهد بود، 
ندارم.  ساکی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به 
ابراز نگرانی وزیر امور خارجه اسراییل به مشاور امنیت 
ملی آمریکا درباره این ادعا که ایران در حال نزدیک تر 

شدن به دستیابی به یک سالح هسته ای است، جو 
بایدن رییس جمهور آمریکا در صورت عدم همراهی 
ایران با مســیر دیپلماتیک به این موضوع واکنشی 
نشان خواهد داد و آن را در ژنو مطرح خواهد کرد یا نه، 
گفت: هدف ما پیش رفتن در مسیر دیپلماتیک است. 
بحثی هم در این نیست که ما به خاطر خروج دولت 
قبلی ]آمریکا[ از توافق هسته ای و از بین بردن امکان 
نمایان بودن ظرفیت و توانی که آن ها]ایران[  داشتند، 

در وضعیت فعلی مان قرار داریم. 

سخنگوی کاخ سفید:

همچنان مسیر دیپلماتیک با ایران را ترجیح می دهیم

وزیر امور خارجه آمریکا در دولت ترامپ در کنفرانسی در فلسطین اشغالی، به تکرار ادعاهایش علیه برنامه هسته ای ایران پرداخته و اظهاراتی جنگ طلبانه را علیه کشورمان 
مطرح کرد. مایک پمپئو که در کنفراس دیپلمات ساالنه اورشلیم پست در فلسطین اشغالی شرکت کرده بود، با مطرح کردن اظهاراتی جنگ طلبانه علیه ایران، گفت حمله نظامی 
دقیقه نودی اسراییل به ایران، خشنود نگه داشتن آمریکا را به خطر می اندازد و دل جویی از آن است و موجب جسورتر شدن ایران می شود. به گفته پمپئو ، اقدام نظامی  »به 
نفع همه است«.  وی با دفاع از رویکرد دولت دونالد ترامپ نسبت به توافق هسته ای که به خروج یک جانبه از این توافق در سال ۲۰۱۸ و اعمال تحریم های متعدد علیه ایران 
انجامید، گفت: ما جلوی منابع مالی آن ها را گرفتیم.  پمپئو با دفاع از اقدام تروریستی رییس جمهور این کشور علیه شهید سردار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای 
قدس سپاه پاسداران در دی ماه سال ۹۸، در مورد حمله پهپادی به خودروی حامل او در نزدیکی فرودگاه بغداد که به شهادتش منجر شد، گفت: حمله به قاسم سلیمانی آمادگی 
ما را در دفاع از منافع آمریکا در جهان نشان داد. کاری که ما انجام می دادیم، مانع از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای می شد.  وزیر امور خارجه پیشین آمریکا همچنین 
از سیاست دولت جو بایدن نسبت به توافق هسته ای انتقاد کرده و گفت: دولت فعلی می خواهد به توافق وارد شود، توافقی طوالنی تر، بهتر و مستحکم تر. خوب پس من 
می خواهم این توافق طوالنی تر باشد، بهتر باشد و می خواهم بسیار بسیار مستحکم تر باشد.  پمپئو مدعی شد، اگر دولت ترامپ یک یا دو سال دیگر در قدرت باقی می ماند، 

همکاری میان آن و اسراییل قادر به جلوگیری از توسعه های هسته ای ایران می بود. ما هیچ وقت نمی گذاشتیم ایران تحت نظارت ما به سالح هسته ای دست پیدا کند. 

 با وجود دولت »ترامپ« ایران هیچگاه هسته ای نمی شد!
پیش  بینی »مطهری« از آینده برجام:

 در نهایت به توافق می رسند

خبر روز

وز عکس ر

سرلشکر باقری 
با فرمانده ارتش 
پاکستان دیدار کرد

ســردار سرلشــکر پاســدار 
»محمد باقری« رییس ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران در دومین روز از 
سفر رسمی خود به پاکستان 
با فرمانده ارتش این کشــور 

دیدار کرد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی: 

حمله به تاسیسات هسته ای باید محکوم شود
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: حمله به تاسیســات هسته ای باید محکوم 

شود.
رافائل گروســی، در مصاحبه با انرژی اینتلیجنس، در پاســخ به ســوالی در مورد خرابکاری در 
تاسیسات هسته ای و داستان دوربین های آژانس، گفت: من یک دیپلمات هستم و به کاربرد زور 

اعتقادی ندارم و ما این قبیل اقدامات را محکوم می کنیم.
گروســی ادامه داد: کنفرانس عمومی آژانس با تصویب چندین قطعنامه در گذشته در این مورد، 
بسیار صریح و شفاف بوده اســت. برابر این قطعنامه ها، هر نوع حمله ای علیه تاسیسات هسته 

ای باید محکوم شود.

اختالف نظر بر سر حوری ها در میان طالبان!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: اعضای گروه تروریستی طالبان، درباره تعداد حوری هایی که 

بعد از عملیات انتحاری به آنها تعلق می گیرند، با هم اختالف نظر دارند.
یک جوان ۱۶ ساله می گوید ۲ حوری ولی یک طالب میانسال می گوید ۷۲ حوری! با این حال، هر 
دو در این نکته متفق هستند که بعد از عملیات انتحاری، بدون حساب و کتاب به بهشت می روند!

رحیم پور ازغدی: 

رهبری باید هم در دنیا پاسخگو باشد، هم در آخرت
روزنامه کیهان به نقل از حسن رحیم پور ازغدی نوشت: همه باید پاسخگو باشند. رهبری در برابر 
اختیاراتی که داشته، مسئول است؛ هم در آخرت باید پاسخ بگوید، هم در دنیا؛در حد اختیاراتش.

اگر دستور جنگ یا دستور صلح می دهد، اگر می گوید در ماجرای هسته ای این کار را بکنیم و آن 
کار را نکنیم و... باید بتواند همه  اینها را توضیح بدهد و بگوید استدالل های من چه بود؛ بگوید این 

واقعیت بود، آن پشت صحنه بود، دالیل شرعی من اینها بوده و... شرعا باید بتواند جواب بدهد.

گستاخی »گانتس« علیه ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهاراتی با تاکید بر لزوم ایستادگی جامعه بین المللی در مقابل 

ایران، مدعی شد که این رژیم باید همیشه دو قدم از تهران جلوتر باشد.
بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در کنفرانســی، از جامعه بین المللی خواست تا »در 

مقابل ایران بایستند«. 
وی همچنین هشدار داد که ایران با توسعه توانایی هسته ای، به دنبال هژمونی منطقه ای است و 

بدین دلیل این رژیم باید دو قدم جلوتر از ایران بماند.
گانتس گفت: آینده االن است و آینده با یک ایران هسته ای، آینده تاریکی خواهد بود.

معاون »بورل« در راه تهران
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت که انریکه مورا، معاون جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا پنجشــنبه در ادامه رایزنی های دو طرف درباره موضوعــات مورد عالقه فیما بین از 

جمله روابط ایران و اتحادیه، افغانستان و برجام به تهران سفر می کند.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ســوال خبرنگاران در خصوص 
سفر انریکه مورا، معاون مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به تهران اظهار داشت: مطابق 

هماهنگی های صورت پذیرفته قبلی این سفر در روز پنجشنبه(امروز( انجام خواهد شد.

کافه سیاست

نماینــده ادوار مجلس در رابطــه با مواضع 
احتمالی ایران در مورد برجام اظهار کرد: من 
فکر می کنم در نهایت به توافق می رسند، البته 
تاخیری کــه صورت می گیرد مفید نیســت 
چون هر مقدار تحریم ها دیرتر لغو شــود به 
زیان مردم اســت. »علی مطهــری«، نایب 
رییس مجلس دهــم، در رابطه بــا مواضع 
احتمالی ایران در مورد برجام اظهار کرد: من 
فکر می کنم در نهایت به توافق می رسند،  البته 
تاخیری کــه صورت می گیرد مفید نیســت 
چون هر مقدار تحریم ها دیرتر لغو شــود به 
زیان مردم است. دلیلی که برای تاخیر ذکر 
می شود و می گویند در حال بررسی مذاکرات 
گذشته هســتیم چندان موجه نیست چون 
آقای ظریف نتیجه مذاکرات را به طور دقیق 
به مجلس گزارش کردند و مشــخص است 
آمریکا قبول کرده چــه تحریم هایی را بردارد 
و موافقت خود را با لغــو تحریم های مربوط 
به برجــام و لغــو تحریم هــای دوره ترامپ 
اعالم کــرده  ولی با لغو برخــی تحریم ها که 
ارتباطی با پرونده هســته ای نــدارد، موافق 
نیست مثل تحریم ناشــی از گروگان گیری 
و تحریم های ناشی از مســائل حقوق بشر، 
که به نظر من ما نباید چندان بــر آنها تاکید 
کنیم لغو آنهــا را باید به بعد موکــول کنیم. 
وی افزود: فعال بایــد تحریم های مربوط به 
برجام و تحریم های دوره ترامپ برداشــته 
شود و بعدا راجع به آنها مجددا اقدام صورت 
گیرد. البتــه قانون مجلس دســت مذاکره 
کنندگان را کمی بســته است. گرچه مجلس 
در دولت ســیزدهم نســبت به نقض قانون 
خودش چندان حساسیت نشان نمی دهد. 
فکر می کنم در ادامه مذاکرات نیز نسبت به 
نقض قانون مجلس سکوت کند و مصلحت 
کشور نیز همین است. مطهری خاطرنشان 
کرد: در قانون مجلــس آمده همه تحریم ها 
لغــو شــود و تحریمــی نماند ولــی برخی 
تحریم ها ارتباطی با پرونده هسته ای ندارد. 
این مجلس همراهی بیشتری با دولت آقای 
رییسی خواهد داشــت و اگر دولت قبل بود 

اینطور نمی شد. 

بین الملل
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نخستین روز کاری استاندار جدید برای پیگیری مشکالت مردم شرق اصفهان؛

 مشکل کم آبی، زیر ذره بین دولت
سیدرضا مرتضوی، استاندار جدید اصفهان در نخســتین روز کاری خود در جمع کشاورزان منطقه 
ورزنه اصفهان که در سال های گذشته با مشکالت قابل توجهی دست و پنجه نرم می کنند، حاضر شد.

اســتاندار اصفهان شــامگاه دوشنبه به 
مناطق کمتر برخوردار اســتان اصفهان 
رفت و صبح ســه شــنبه برای پیگیری 
مشکالت کشاورزان شرق اصفهان، راهی 

این منطقه شد.
باتوجه بــه مطالبات عمومــی در جهت 
قرار گرفتن مســائل مربــوط به کم آبی 
در اولویــت کاری و همچنیــن وضعیت 
معیشت کشاورزان شرق اصفهان، مقرر 
شــد موضوع مدیریت آب و مشکالت 

کشاورزان در اولویت کاری استانداری قرار گیرد. در این راستا، سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان 
بدون هماهنگی قبلی در شهرهای شرقی اســتان حضور یافت و از نزدیک پای درددل کشاورزان و 
ساکنان نشست. در حاشیه این سفر، مسائل دیگری نیز همچون بهداشت و درمان، صنعت و اقتصاد 

مورد رصد و تالش برای حل مشکالت مربوطه قرار گرفت.
استاندار اصفهان در این سفر اظهار داشت: در ایام گذشته و در رسانه های مختلف گزارش های زیادی 
مبنی بر مسائل و مشکالت مردم شهرستان های شرق اصفهان و همچنین سختی های معیشتی 
و مشکالت حوزه آب، کشاورزی، آب شرب، دامداری و ... آن ها به دست آمده بود، با توجه به اینکه 
اولویت نخست تمامی مسائل و مشــکالت استان اصفهان مسئله آب اســت، به نظر آمد که باید 
طی سفری به شهرســتان ورزنه، پیامی را به مردم این منطقه منتقل کنم که اولویت نماینده عالی 

حاکمیت در این استان نیز همان اولویت مردم است.

تصویب طرح جدید بازرسی از واحدهای صنفی تعویض 
روغن در اصفهان 

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: با عرضه روغن های تقلبی 
در بعضی از واحدهای صنفی تعویض روغن و آسیب وارد شدن به خودروی برخی مشتریان، طرح 

جدیدی به منظور بازرسی از این واحدهای صنفی تصویب شد.
سرهنگ کامران ریاحی در جمع خبرنگاران، پیرامون طرح ویژه بازرسی از واحدهای عرضه روغن 
خودرو در استان اظهار داشت: با توجه به عرضه روغن های تقلبی خودرو به عنوان روغن های خارجی، 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان دستور ویژه و جدیدی را پیرامون این مسئله ارائه کردند که 
بر اساس آن نخســت از طریق اتحادیه و صنف تعویض روغن، اخطارهای الزم به پخش کنندگان 

عمده و خرده فروشان ابالغ  شود.
وی با اشــاره به مجازات افراد متخلف افزود: چنانچه از روز سه شــنبه 20 مهرماه 1400 در بازدید از 
واحدهای صنفی، روغن های موتور تقلبی کشــف شــود، عالوه بر تعقیب کیفری متصدی در باب 
قاچاق و کالهبرداری، واحد صنفی متخلف تا اطالع ثانوی پلمب خواهد شــد و مشتریانی نیز که 
خودروهایشان بر اثر استفاده از روغن های تقلبی دچار خســارت شده  است، می توانند با مراجعه 
به مراکز قضایی جبران خســارت کنند. رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان ادامه داد: همکاران در پلیس امنیت اقتصادی طی همکاری با سازمان های مربوطه در روز 
سه شنبه از چند واحد صنفی عمده و  خرده فروش بازدید کرده که  مورد خاصی مشاهده نشده  است 

منتها بازدیدها در روزهای آینده ادامه دارد.

طی روزهای گذشته خبری مبنی بر تمدید  راضیه نظری زاده
ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی تا پایان 
سال 1400 توسط معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت 
صمت اعالم شد. ممنوعیت ورود لوزام خانگی به کشور طبق مصوبه اولیه 
شورای هماهنگی سران سه قوه در سال 1۳۹۷ اعالم شد، اما این موضوع 
ابعاد و تاثیرات مثبت و منفی بســیاری دارد که نیازمند بررسی  است. بازار 
لوازم خانگی یکی از بازارهای بسیار مهم و پررونق در ایران است، زیرا عالوه  
بر مشتریانی که بر حســب نیاز خود اقدام به خرید برخی لوازم می کنند، 
موضوع تهیه جهیزیه برای نوعروسان نیز موجب رونق چندین برابر این بازار 
شده است، بنابراین استفاده مناسب از ظرفیت باالی این بازار امکان رشد 

اقتصادی برای کشور را فراهم می کند.

فرصت مناسب برای تولیدکنندگان داخلی
معاون صنایع سازمان صمت چهارمحال و بختیاری در خصوص فرصت های 
ایجاد شــده برای تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی در غیاب محصوالت 
خارجی، اظهار کرد: برخی شرکت های موجود در ایران مانند شرکت برفاب که 
در چهارمحال و بختیاری واقع است محصوالت خود را به سایر کشورها صادر 
می کنند، موضوع ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی برای شرکت هایی 
که محصوالت خود را داخل ایران عرضه می کنند فرصت مناســبی ایجاد 
می کند. محمدکاظم منزوی ادامه داد: یکی از اهداف موجود این موضوع 

است که کیفیت لوازم خانگی تولید شده در ایران به میزانی افزایش پیدا کند 
که امکان صادرات آن ها به سایر کشورها فراهم شود و محصوالت ایرانی در 
کنار محصوالت اروپایی و کره ای در دنیا عرضه شود، همچنین این موضوع که 
یک واحد تولیدی امکان تولید لوازم خانگی برای بازار ایران را داشته باشد، 
نوعی افتخار است و با جلوگیری از ورود محصوالت مشابه کمک بسیاری 
به این واحدهای تولیدی و ساخت داخل می شود. معاون صنایع سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: نکته قابل توجه 
این است که فرصت ایجاد شده برای واحدهای صنعتی داخلی با ممنوعیت 
ورود محصوالت خارجی به یک فرصت برنامه ریزی شده تبدیل شود، یعنی 
از ایجاد هرگونه رانت، حبس قیمت، افزایش قیمت و ... جلوگیری شود، 
بنابراین وجود نظارت بر قیمت لوازم خانگی از اهمیت باالیی برخوردار است، 
در صورتی که تمامی موارد ذکر شده رعایت شود این امید وجود دارد که در 
حوزه تولید لوازم خانگی آینده ای روشن در انتظار واحدهای صنعتی داخلی 
باشد، اما در صورتی که مانند بازار خودرو رسیدگی و نظارت الزم وجود نداشته 
باشــد، یک چالش بزرگ در بازار لوازم خانگی ایجاد می شود. وی اضافه 
کرد: خوشبختانه در حوزه تولید لوازم خانگی در ایران شرکت ها و برندهای 
تجاری متعددی وجود دارد و می توان گفت تقریبا در تمامی اســتان های 
کشور قسمت هایی از لوازم خانگی تولید می شود، به همین دلیل امیدواری 
بسیاری وجود دارد که در پی ممنوعیت ورود محصوالت خارجی بازار لوازم 
خانگی در ایران رونق باالیی پیدا کند و در نتیجه نیازی به ورود این محصوالت 

از سایر کشورها وجود نداشته باشد. منزوی یادآور شد: نکته بعدی که یکی 
از سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید مورد توجه قرار 
بگیرد، بحث افزایش عمق تولید لوازم خانگی در داخل ایران است، یعنی اگر 
در حال حاضر ۹0 درصد محصولی در ایران تولید و 10 درصد قطعات از سایر 
کشورها وارد می شود، باید به مرحله ای رسید که 100 درصد محصول در ایران 
تولید شود و محصوالت داخلی از نظر کیفی و کمی رشد باالیی داشته باشند. 
منزوی خاطرنشان کرد: این موضوع که پس از ورود محصوالت خارجی به 
ایران از شرکت های داخلی انتظار رقابت داشته باشیم کار صحیحی نیست، 
بلکه یکی از راه های پیشرفت واحدهای تولید لوازم خانگی باز شدن مسیر 
صادرات برای این شرکت هاست، زمانی که واحدهای صنعتی محصوالت 
خود را به سایر کشورها که بسیاری از محصوالت اروپایی و کره ای در آن ها 
وجود دارد صادر کنند، رقابت سازنده ای برای این شرکت ها ایجاد می شود و 
در نتیجه محصوالت ساخت داخل از کیفیت باالیی برخوردار می شوند و نیاز 

به ورود محصوالت خارجی نیز از بین می رود.

تاثیرات مثبتی دارد
مدیرعامل کارخانه تولیــد لوازم خانگی برفــاب در چهارمحال و بختیاری 
هم اظهار کرد: در صــورت ممنوعیت ورود لوازم خانگــی خارجی به ایران، 
شرکت های داخلی امکان تولید کاالهای با کیفیت باال و قیمت مناسب تر را 
به دست می آورند و تاثیر مثبتی بر تولیدات لوازم خانگی داخلی دارد. حسن 
ایزدی افزود: تاکنون موضوع ممنوعیت صادرات محصوالت ایرانی به سایر 
کشورها بیان نشده است، اما باتوجه به این موضوع که برخی اجناس که در 
شرکت های داخلی تولید می شود در بازار ایران اشباع شده و به اندازه نیاز 
مردم وجود دارد، در صورتی که از صادرات این محصوالت جلوگیری شود، 
مشــکالت بســیاری در زمینه تولیدات لوازم خانگی ایجاد می شود که در 
نتیجه منجر به کاهش فروش و تعدیل نیرو در کارخانه های تولیدی خواهد 
شد. ایزدی ادامه داد: ممنوعیت کامل واردات محصوالت خانگی خارجی 
معایبی نیز دارد، زمانی که رقابت بین تولیدات داخلی و محصوالت خارجی 
وجود داشته باشد، تولیدکنندگان داخلی با الگوبرداری از محصوالت به روز 
امکان اصالح تولیدات خود را پیدا می کنند و مدل  و روش های تولیدی خود 
را تغییر داده و نوین می کنند، اما در صورتی که کامال واردات ممنوع شــود و 
مقایســه ای بین تولیدات داخلی و محصوالت پیشرفته تر خارجی وجود 
نداشته باشد، محصوالت داخلی بر سبک و مدل قدیمی باقی مانده و امکان 
پیشرفت و نوآوری را ندارند. مدیرعامل کارخانه تولید لوازم خانگی برفاب 
در چهامحال و بختیاری عنوان کرد: اگر به تعداد محدود اجناس باکیفیت 
وارد ایران شــوند تولیدکنندگان داخلی امکان الگوبــرداری و به روز کردن 
محصوالت خود را دارند. وی اضافه کرد: همچنین با ممنوعیت ورود لوازم 
خانگی خارجی امکان ورود این محصوالت به صورت قاچاق وجود دارد که 
در نتیجه این محصوالت به این دلیل که از راه های غیرقانونی وارد نمی شوند، 
قیمت پایین تری دارنــد و ضربه بزرگی برای تولیدات داخلی محســوب 
می شــوند، بنابراین جلوگیری از ورود غیرقانونی محصوالت نیز از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

مدیرعامل اتحادیه سراســری تولیدکنندگان مرغ 
تخم گذار استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 
قیمت هر شــانه تخم مرغ برای مصرف کننده 4۳ 
هزار تومان و درب مرغداری ها ۳۸ هزار تومان است، 
گفت: با اقدامات انجام شــده در چند روز گذشته 
قیمت تخم مرغ تا ســطح قیمت تمام شده برای 
مرغداران کاهش داشته اســت. خسرو منصوری 
درباره دالیل افزایش قیمت تخم مرغ، اظهار کرد: از 
یک سو کشور به دلیل تحریم ها با کمبود تولید تخم 
مرغ مواجه است و از سوی دیگر همواره در این فصل 

با افزایش تقاضا برای خرید این محصول پروتئینی 
توسط مردم مواجه هستیم که این دو عامل موجب 
افزایش قیمت آن شــده و مزید بر آن قیمت تمام 
شده تولید تخم مرغ نیز افزایش یافته است.  وی با 
بیان اینکه افزایش قیمت تخم مرغ در شرایط فعلی 
نسبت به قیمت مصوب قبلی این محصول متفاوت 
است و نرخ مصوب آن اکنون در بازار وجاهتی ندارد، 
توضیح داد: طی ۶ ماه گذشــته پیشــنهاد افزایش 
قیمت تخم مرغ بارها در ستاد تنظیم بازار مطرح شد 
و حتی خود دستگاه های متولی از جمله مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی پذیرش افزایش قیمت این 
محصول را داشــتند. مدیرعامل اتحادیه سراسری 
تولیدکنندگان مرغ تخم گذار استان اصفهان درباره 
نقش تحریم ها بر تولید تخــم مرغ، گفت: از زمانی 

که کشور تحریم شــد، عمال اجازه واردات گله های 
اجداد انجام نشد و به تبع آن گله های مادر و گله های 
تجاری با کمبود مواجه شد که این کمبود در نهایت 
کاهش عرضه جوجه یک روزه تخم گذار و به دنبال 
آن گرانی تخم مــرغ در بازار را در پی داشــت.  وی 
تصریح کرد: دولت با راهکارهای مختلفی به دنبال 
جبران کاهش عرضه تخم مرغ در بازار است، اما در 
نهایت این کمبود به طور مقطعی با افزایش طبیعی 
قیمت، خود را در بازار نشــان داده است. منصوری 
افزود: در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ برای 
مصرف کننده 4۳ هزار تومان و درب مرغداری ها ۳۸ 
هزار تومان است، همچنین قیمت هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری حدود 1۹ هزار تومان و برای مصرف 

کننده حدود 22 هزار تومان است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار استان پاسخ داد:

آیا تخم مرغ باز هم گران می شود؟

استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان:

استاندار جدید، مسئله آب و 
 اشتغال زایی را در اولویت 

قرار دهد

خبر روز

رییس سازمان صمت فارس:

تولیدکنندگان لوازم خانگی توان تامین نیاز داخل را دارند
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت فارس گفــت: تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشــور 
از ظرفیت مناســبی برای تامین نیازهای داخلی و صادرات محصوالت به کشــورهای همســایه 

برخوردارند.
حمیدرضا ایزدی در آیین گشایش نمایشــگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت، کفپوش  و کاالی 
خواب  و نمایشــگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری در شــیراز بیان کرد: این نمایشگاه با حضور 
شرکت های فعال در زمینه تولید انواع فرش ماشــینی و صنایع وابسته در فضایی به گستره یک 

هزار و 400 مترمربع در محل نمایشگاه های بین الملی فارس راه اندازی شده است.
وی با قدردانی از صنعتگران و متولیان واحدهای تولیدکننده فرش ماشــینی و صنایع وابســته، 
عنوان کرد: وظیفه ما حفظ این صنعت برای نسل های آینده و رساندنش به جایگاه اصلی آن است 
در این راستا ضرورت دارد تا مســوالن ذی ربط  برای به نمایش گذاشــتن این صنعت، صاحبان 
صنایع را حمایت کنند که سازمان صمت  همه تالش خود را در این زمینه از جمله برگزاری نمایشگاه  

به کار گرفته است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اظهار کرد: برپایی نمایشگاه لوازم خانگی در راستای 
فرمایش مقام معظم رهبری ،در خصــوص منع واردات لوازم خانگی خارجــی  قطع حلقه های 
وابستگی و حمایت بیشتر از تولید کنندگان داخلی در دستور کار قرار گرفت این درحالی است که

تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشــور عالوه بر ظرفیت مناســب برای تامیــن نیازهای داخلی از 
ظرفیت خوبی برای صادرات محصوالت به کشورهای همسایه برخوردار هستند.

ایزدی با اشــاره به اینکه ۵1 درصد تولیدات این نمایشــگاه را متخصصان و تولیدکنندگان استان 
فارس ارائه داده، گفت : 4۳ شرکت از سراسر نقاط کشور از جمله فارس، تهران، خراسان رضوی، 

اصفهان، آذربایجان شرقی و زنجان در این نمایشگاه حضور دارند.

دست دالالن از بازار نابسامان سیب سمیرم کوتاه شود
رییس جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم با بیان اینکه این روزها بازاریابانی از کشورهای مختلف 
و از جمله پاکستان برای خرید سیب سمیرم در حال تردد هستند، گفت: این امر باید توسط دولت 

ساماندهی شود و دست دالالن از بازار نابسامان سیب در سمیرم کوتاه شود.
اشکبوس رضایی با اشاره به برداشت ســیب در شهرستان سمیرم اظهار داشت: سطح زیر کشت 
سیب درختی در این شهرستان 1۸ هزار و ۵00 هکتار است که از این میزان 1۷ هزار و ۷00 تن سیب 

قرمز و طالیی است.
رییس جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم با بیان اینکه برداشت سیب از یک ماه گذشته آغاز شده 
و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد، افزود: پیش بینی ما برداشت 210 هزار تن سیب بود که البته با توجه 
به اینکه در حال حاضر ۶0 درصد از سیب برداشت شده است و هنوز 40 درصد آن مانده، پیش بینی 

می شود که برداشت سیب حدود 2۳0 هزار تن باشد.
وی با اشاره به حل مشکل تامین کارگر برای برداشت سیب ســمیرم تصریح کرد: کمبود نیروی 
کار با ورود حدود 1۵ هزار کارگر از استان های مجاور به ویژه سیستان و بلوچستان برای برداشت 

حل شده است.
رضایی با بیان اینکه خشکسالی و غبارآلودگی هوا منجر به کاهش کیفیت سیب در حال برداشت 
در سمیرم شده است، اضافه کرد: بخش قابل توجهی از سیب های درجه یک شهرستان به درجه 

دو تبدیل شده است.
رییس جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم دالالن را بزرگ ترین چالش پیش روی باغداران سیب 
در سمیرم دانست و گفت: بازار سیب سمیرم همچنان در دست دالالن است هر چند پیگیری های 
زیادی را با همکاری نظام صنفی کشــاورزی برای نرخ مصوب سیب انجام داده ایم؛ اما همچنان 

نرخ گذاری در بازار از سوی دالالن انجام می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح های حمایتی ممنوع است 
بنابراین مبادرت به این اقدام، فاقد وجاهت قانونی است. امیر زاغیان با بیان اینکه برخی افراد به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می کنند، 
گفت: مبادرت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه طرح اقدام ملی مسکن فاقد وجاهت قانونی است. وی تصریح کرد: این اقدام 
عالوه بر لغو امتیاز متقاضی، برخورد قانونی از طریق مراجع قضایی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین امالک که در این فعالیت مشارکت دارند را به همراه دارد. معاون 
مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز طرح اقدام ملی مسکن، با توجه به نا آگاهی 
برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری، منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری 
پروژه ها با پرونده های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرائم خواهد شد.  وی گفت: مطابق با اطالعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، 
هرگونه خرید و فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن و سایر طرح های حمایتی تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی از طریق ثبت نام کنندگان در طرح ها، مشاورین 

امالک، افراد و طرق مختلف ممنوع بوده و می تواند منجر به ابطال ثبت نام اولیه و حذف از طرح ها و پروژه ها شود. 

خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع است

سیب زمینی فریدن از 
کاشت تا بسته بندی 

و صادرات
یکی از محصوالت شناخته شده 
شهرســتان های غربی استان 
اصفهان ،سیب زمینی است که 
سطح بسیار زیادی از اراضی این 
منطقه را به خود اختصاص داده 
است. این محصول عالوه بر بازار 
داخلی به کشــورهای همسایه 

نیز صادر می شود.

وز عکس ر

عضو هیئت علمی و اســتاد علوم سیاســی 
دانشــگاه اصفهان گفت: اســتاندار اصفهان 
الزم اســت که مســئله آب، پیگیری احیای 
رودخانه زاینده رود و ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی را به عنوان اولویت های کاری خود 
قرار دهد. محسن نصری اظهار کرد: سید رضا 
مرتضوی در حالی اســتاندار اصفهان شــده 
اســت که مردم این خطه مطالبات فراوانی 
دارند که نخستین و اصلی ترین آن کمبود آب 
و احیای رودخانه زاینده رود به شمار می رود. 
وی ادامه داد: معضالتی مانند فرونشت زمین 
و کمبود آب آشامیدنی می طلبد که استاندار 
اصفهان به طور جدی به دنبال تحقق مصوبات 
شورای عالی آب و احیای زاینده رود باشد تا 
به اولین خواسته مردم این استان جامه عمل 
پوشــانده شــود. عضو هیئت علمی و استاد 
علوم سیاسی دانشگاه اصفهان خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر به اشــتغال زایی به عنوان 
یک موضوع با اهمیت اجتماعی در این استان 
باید نگاهی ویژه داشــت که ایــن امر بدون 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی میسر 
نیســت. نصری با تاکید بر میــدان دادن به 
ســرمایه گذاران بخش خصوصــی تصریح 
کــرد: جلوگیری از فــرار ســرمایه و حمایت 
از فعاالن اقتصــادی و تولیــد در این منطقه 
ضروری اســت، زیرا به دفعات دیده شده که 
سرمایه گذاران اصفهانی یا در مسیر داللی گام 
می نهند یا به دیگر استان ها یا خارج از کشور 
می روند. وی با بیان اینکه فناوری های نو در 
این استان باید حمایت شــود، گفت: در کنار 
فعالیت صنایع سنگین توجه بیشتر به صنایع 
دانش بنیان و جدید برای این خطه اهمیت 
دارد. این تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره 
به رســیدگی جدی به نظام اداری در استان 
اصفهان اظهارداشت: بخش عمده از نارضایتی 
شهروندان به ساز و کار های نامطلوب اداری بر 
می گردد و نیاز است که ساماندهی اساسی و 

بنیادین در آن صورت گیرد.

عکس: صاحب نیوز

ممنوعیت ورود لوازم خانگی خارجی در گیر و دار »اما« و »اگر«ها؛

اینجا چراغی روشن است!



بام ایران4پنجشنبه 22 مهـــر 1400 / 07 ربیع االول 1443 / 14 اکتبر 2021 / شماره 3368

 رونمایی از تمبر شهید خلیل زاده، جوان ترین شهید 
شهرستان بروجن

رییس بنیاد شهید شهرستان بروجن گفت: یادواره شهید عبدالعظیم خلیل زاده جوان ترین شهید 
شهرستان در گلزار مطهر شهدای شــهر نقنه با حضور ســردار غدیر قیصری از فرماندهان عملیات 
والفجر، جمعی از مسئوالن محلی و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد. علی رحیمی 
افزود: ســخنرانی و خاطرات شــهید عبدالعظیم خلیــل زاده از زبان فرمانده عملیــات والفجر از 
بخش های این برنامه بود. رحیمی ادامه داد: در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهید از 
تمبر شهید خلیل زاده رونمایی شد. وی اضافه کرد: همچنین با برنامه ریزی انجام شده تمثال مبارک 
این شهید در دیوار سه راهی ورودی شهر نقنه نقاشی و رونمایی شد. شهید عبدالعظیم خلیل زاده ۳ 
فروردین ۱۳۴۹ در شهر نقنه از توابع بروجن متولد شد و ۷ آذر ۱۳۶۲ در بیمارستان الرشید عراق بر 
اثر شکنجه های دشمن به شهادت رسید.پیکر مطهر این شهید سال ۱۳۸۲ به کشور منتقل و در گلزار 

شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد.

تولید ساالنه یک میلیون و 600 هزار تن محصول غذایی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تامین 
امنیت غذایی از وظایف سازمان جهادکشاورزی اســت، گفت: پدافند غیرعامل در تثبیت وضعیت 
تولید محصوالت کشاورزی اثرگذار است. حسین برزگر افزود: امنیت غذایی از مهم ترین مولفه های 
امنیت و برنامه های این سازمان است و ساالنه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن محصول غذایی 
در استان تولید می شود که ۱۴ هزار میلیارد تومان ارزش این محصوالت است.برزگر، جایگاه بخش 
کشاورزی در اقتصاد و امنیت ملی، استفاده حداکثری بهره برداران از منابع و افزایش بهره وری را از 
مهم ترین عوامل در حوزه پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: ارائه آموزش به کشاورزان و بهره برداران 
در تولید محصول با کیفیت تاثیر دارد.وی ادامه داد: در استان ساالنه ۲۰۰ هزار تن محصوالت باغی و 

۳۳۱ هزار تن شیالت و آبزیان تولید و روانه بازار مصرف می شود.

رتبه برتر شرکت برق چهارمحال وبختیاری در زمینه  رعایت 
سقف پیک بار مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال وبختیاری گفت: براساس گزارش منتشره از سوی 
شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال وبختیاری در زمینه رعایت سقف پیک بار مصرف 
برق با کمترین درصد تخطی، رتبه اول شــرکت های توزیع برق کشور را کسب کرد. مجید فرهزاد در 
خصوص اقدامات و تمهیدات انجام شده در جهت رعایت ســقف پیک بار مصرف برق اظهار کرد: 
انتقال قسمتی از بار استان به ســاعات غیر پیک به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع باتوجه به ارائه 
پاداش های الزم، انعقاد ۵۸۰۰ تفاهم نامه همکاری با مشترکین بخش های مختلف، تغییر ساعات 
کاری ادارات و تعطیلی پنج شــنبه ها تا پایان مرداد ماه با توجه به مصوبــه هیئت محترم وزیران، 
اســتفاده از ظرفیت مولد های خود تامیــن واحد های صنعتی، کاهــش ۵۰ درصدی مصرف برق 
ادارات، نهاد ها وبانک ها بخشی از این اقدامات است. فرهزاد، ضمن تشکر از همکاری مردم استان 
چهارمحال و بختیاری در زمینه مدیریت مصرف و رعایت سقف پیک بار گفت: افزایش مصرف برق 
صنایع بزرگ باتوجه به افزایش صرفه تولید، کاهش ســهم تولید برق نیروگاه های برق آبی در پی 
کاهش بارندگی ها و استخراج غیر مجاز رمز ارز ها از جمله علل افزایش مصرف برق و اختالف توازن 
تولید و مصرف بوده اســت. وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بیشــترین همکاری را در زمینه 
مدیریت مصرف برق به میزان میانگین روزانه ۶۵ مگاوات داشــته، افزود: پاداش های مدیریت 
مصرف به مشترکینی که در برنامه های مربوطه مشارکت داشتند، به صورت تخفیف در صورتحساب 

برق مصرفی، پرداخت خواهد شد.

حفاری تونل زره در مسیر شلمزار به ناغان  چهارمحال و بختیاری پس از ۱۵ سال به اتمام رسید؛

سازه های مهندسی مدرن در دل کوه
چهارمحال و بختیاری سرزمینی سرشــار از پتانسیل ها و ظرفیت های 
توســعه آفرین اســت. طبیعت زیبــا و دل انگیز، دره های سرســبز، 
جنگل های بکر و اقلیم آب و هوایی چهار فصل، همه و همه پتانسیل های 
فوق العاده ای را در حوزه گردشــگری برای این منطقه رقم زده است. 
استانی کوهستانی، این را از نام اســتان که همواره لقب بام ایران برای 
آن ها نهاده اند، می توان درک کرد. توســعه جاده هــا و ارتقای راه های 
ارتباطی از مهم ترین دســتاورد های جمهوری اسالمی ایران است، که 
نقش اساسی در توســعه همه جانبه و پویایی مناطق مختلف کشور به 
خصوص اســتان های کم برخوردار مانند چهارمحال و بختیاری داشته 
است. چهارمحال و بختیاری به عنوان کوتاه ترین مسیر ارتباطی فالت 
مرکزی ایران با استان های جنوب، غرب و جنوب غرب کشور و همچنین 
به لحاظ برخورداری از شرایط خاص آب و هوایی و دارا بودن جاذبه های 
گردشــگری یکی از مهم ترین و اصلی ترین مقاصد گردشــگری برای 
مسافران داخلی و خارجی به شمار می رود. راه طوالنی است و پیچ در 
پیچ! سخت است و ناهموار! این جا گویا طبیعت هم به اقتضای محیط، 
حسی سخت و خشن به تو می دهد تا سختی کار را بیشتر و بهتر لمس 
کنی! اما همین که فکر می کنی با تالش تو، زندگی روستاییان آرامش 
و آسایش بیشتری به خود می بیند و راه های ناهموار، هموار می شود، 
احساس آسودگی می کنی. روزی نیست که رسانه ها از چندین تصادف، 
کشته شدن و مصدومیت در جاده های استان خبر ندهند. جاده هایی که 
با تمام استقامت خود در برابر حجم باالی ترافیک، عدم گسترش آن ها 
متناسب با نیاز های روز و از همه مهم تر بی مهری مسئوالن بی تاب شده 

و در این میان به هر بهانه ای قربانی می گیرند.

مهندسان ایرانی، اولین تونل را در چهارمحال و بختیاری ساختند
مدیر کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری گفت: ساخت اولین 
تونل در چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۵۵ به دست مهندسان ایرانی 
آغاز شد. حسینعلی مقصودی افزود: حفاری تونل کره بس به طول ۴۴۵ 
متر واقع در محور بروجن به لردگان ســال ۱۳۵۹ پایان یافت.حفاری 
پایان یافت تا دیگر همه باور کنند که ســاخت تونل کار آســانی است. 
مقصودی گفت: باالخره در ســال ۱۳۶۱ تونل کره بــس به بهره برداری 
رسید.بعد هم تونل های کوتاه و بلند دیگری از راه رسیدند تا دیگر تونل 
برای مهندسان ایرانی سازه ای عادی باشد.اما مهم تر این بود که معلوم 
شد ساخت تونل از مرحله بررســی های اولیه زمین شناسی و ترافیکی 
تا طراحی و مراحل فنی ســاخت و تجهیز، همگی از عهده مهندســان 
ایرانی برمی آید و تمام! پیش از این مسافران باید از مسیر سخت گذر 

و پر پیچ و خم رخ عبور می کردند. حــذف حدود ۱۰۰ پیچ و نقطه حادثه 
خیز، کاهش ۱۲ کیلومتری مسیر، روان شدن ترافیک و تسهیل در تردد، 
کاهش مسافت و مصرف سوخت از مزایای این طرح بود.هم اکنون در 
مجموع ۱۰ دستگاه تونل به طول ۱۲ هزار و ۱۷۵ متر طول در محور های 
کوهســتانی چهارمحال و بختیاری در حال ساخت است که بلندترین 

تونل در دست احداث تونل چری به طول سه هزار و ۵۰۰ متر است.

عمر طوالنی پروژه های عمرانی در چهارمحال و بختیاری
حفاری تونل زره در مسیر شلمزار به ناغان استان چهارمحال و بختیاری 
پس از ۱۵ سال به اتمام رســید.مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: 
طرح احداث تونل زره و راه های دسترسی در مسیر شلمزار به ناغان از 
سال ۱۳۸۵ آغاز شــد و در حال حاضر کار حفاری تونل آن به طول یک 
هزار و ۴۸۰ متر به اتمام رســیده است.حســینعلی مقصودی افزود: 

تاکنون ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این طرح هزینه شده است.
به گفته وی، برای الینینگ آن ۱۰ هزار میلیارد ریــال و در مجموع برای 
تکمیل و بهره برداری از تونل و مسیر های دسترسی آن، مبلغ ۲۰ میلیارد 
ریال اعتبار مورد نیاز است.مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: تونل 
زره بخشی از محور مهم و حیاتی شهرکرد، شلمزار، ناغان به کارون چهار 

و طول واریانت این تونل ۱۳ کیلومتر اســت که با تکمیل و بهره برداری 
از آن، مسیر شلمزار به ناغان بین دو شهرستان کیار و اردل، ۲۰ کیلومتر 
کوتاه تر می شود.این تونل دو شهر پر جمعیت شهرستان کیار در استان 
چهارمحــال و بختیاری یعنی شــلمزار مرکز شهرســتان کیار و بخش 
مرکزی کیار و ناغان مرکز بخش ناغان را به یکدیگر به صورت مستقیم 
متصل می کند. به گفته مقصودی، با بهره بــرداری از این طرح بیش از 
۵ نقطه حادثه خیز و پرخطر حذف و جاده اصلی شهرکرد به سمت سد 
کارون ۴ و استان خوزستان، ۳۵ کیلومتر کوتاه تر می شود. تونل زره در 
زیرکوه سوخته و گردنه زره در حال حفاری اســت که با بازگشایی این 
تونل، افزایش تردد جاده ای از مسیر شلمزار، ناغان، کارون ۴ و ایذه، بار 
ترافیکی بروجن به لردگان کاهش پیدا می کند. دیگر اثر مثبت احداث 
این تونل کمک به کاهش مصرف سوخت است چراکه با کاهش مسیر 
ارتباطی شــهرکرد ناغان از ۷۰ به ۳۵ کیلومتر بی شک مصرف سوخت 
خودرو های در حال تردد از این مســیر کاهش چشــمگیری می یابد.

کاهش تصادفات جاده ای در دیگر مسیر های ارتباطی استان چهارمحال 
و بختیاری و کمک به توزیع بار ترافیک جاده ای نیز ازجمله کارکرد های 
تونل زره است که در صورت تکمیل و بهره برداری از آن شاهد این مزیت 

نیز هستیم.

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره بــه خوداظهــاری واحد های 
صنعتی و تولیدی بــرای رعایت اســتاندارد های 
زیســت محیطی گفت: ایــن واحد هــا مکلفند در 
بازه هــای زمانــی تعییــن شــده بــرای انجــام 
نمونه برداری با همکاری آزمایشــگاه های معتمد 
ایــن اداره کل اقدام کنند که طی ۶ ماهه نخســت 
امسال ۳۷ مورد خود اظهاری از طرف این واحد ها 

در استان به ثبت رسید.
شهرام احمدی، تعداد اخطار های زیست محیطی 
صادر شده استان چهارمحال و بختیاری در ۶ماهه 
نخســت امســال را ۱۵۸ مورد اعالم کرد و گفت: 
۸۶ مورد از این اخطار ها مربوط به شــهرداری ها و 
دهیاری ها برای دفع و دفن نامناسب زباله است.

احمدی افزود: امسال تا پایان شهریور، هزار و ۴۵۷ 
مورد پایش زیست محیطی از محل های دفن زباله، 

واحد های صنعتی، خدماتی و تولیدی و همچنین 
بیمارســتان های چهارمحال و بختیاری انجام شد 
که در پی ایــن تعداد پایش عالوه بــر صدور ۱۵۸ 
اخطار و تعیین مهلت برای رفع مشــکل، مواردی 

نیز به مراجع قضایی معرفی و ارجاع شده است.
وی با بیــان اینکه هم اکنون ۳۷ پرونده شــکایت 
زیست محیطی حوزه پسماند در مراجع قضایی در 
حال پیگیری اســت، تصریح کرد: در ۶ ماه ابتدای 
امســال ۲۹۲ مــورد نمونه بــرداری از منابع آبی و 
واحد های خدماتی و تولیدی استان نیز انجام شد.

احمدی در خصوص وضعیت ایستگاه های پایش 
آنالین استان به وجود ۹ ایســتگاه در این بخش 
اشاره کرد و یادآور شــد: زمینه سازی برای پایش 
آنالین واحد های بزرگ صنعتی، تولیدی و خدماتی 
هزینه بر اســت، اما تالش می شــود امکان رصد 
شــبانه روزی میــزان آالیندگــی در خروجی های 

تعــدادی از ایــن واحد هــای موجود در اســتان 
همچون کارخانه ســیمان شهرکرد، قند هفشجان، 
پتروشــیمی لردگان و تصفیه خانه های شهرکرد و 

سامان فراهم شود.
متوسط ســرانه تولید روزانه پسماند در چهارمحال 
و بختیاری ۷۲۰ گرم اســت که در مجموع سالیانه 
۲۶۵ هزار تن پسماند خانگی، ۱۵۰ تن پسماند ویژه 
کشــاورزی و یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن پســماند 
عادی کشــاورزی، ۸۰۰ تن پســماند ویژه صنعتی 
و ۳۰ هزار تن پســماند عادی صنعتــی و یک هزار 
تن پسماند عفونی و بیمارســتانی در چهارمحال و 

بختیاری تولید می شود.

خود اظهاری 37 واحد صنعتی و تولیدی آالینده در 
چهارمحال و بختیاری

رییس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری گفت: طی شش ماهه نخست امســال، یک هزار و ۵۰۰ نشان گاه مجرم در استان شناسایی شد که نسبت به زمان 
مشابه پارسال پنج درصد افزایش یافته است. سرهنگ مرتضی عسگری افزود:از ابتدای امسال تاکنون ۸۰۴ فقره پرونده جرائم سایبری با شاکی خصوصی 
در چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است. سرهنگ عسگری با اشاره به کشف ۹۲ درصدی جرائم سایبری در استان، عنوان کرد: ۷۴۲ فقره از پرونده های 

جرائم سایبری با شاکی خصوصی منجر به کشف شد و مجرمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند. 
وی با اشاره به دسترسی آســان دانش آموزان به فضای مجازی اظهار کرد: دوره های آموزشی مجازی برای افزایش سواد رسانه ای والدین، مربیان و دانش 

آموزان توسط پلیس فتا با همکاری آموزش و پرورش برگزار شده است. 
رییس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برگزاری کارگاه های سواد رسانه ای در استان ادامه دارد، گفت: در این کارگاه ها دانش آموزان، والدین و 
مربیان از خطرات موجود در فضای مجازی مطلع می شوند. سرهنگ عسگری به شکل گیری برخی ارتباطات در فضای »شاد« اشاره کرد و ادامه داد: والدین 

باید به فعالیت فرزندان خود در شبکه های اجتماعی بیشتر از همیشه دقت و نظارت کنند.

افزایش پنج درصدی کشف جرائم سایبری در استان چهارمحال و بختیاری
اعالم آمادگی خیرین برای 

اجرای طرح دهکده سالمندی

خبر روز

تزریق واکسن آنفلوآنزا از هفته آینده برای گروه های پرخطر
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری گفت: واکسن 
رایگان آنفلوآنزا از هفته آینده برای کادر بهداشــت و درمان، بیماران خاص و مــادران باردار تزریق 

می شود. 
مجید شیرانی افزود: در حال حاضر برای دیگر افراد واکسن آنفلوآنرا به میزان کافی در داروخانه های 
سطح استان وجود دارد و افرادی که پزشــک توصیه کند می توانند اقدام به تهیه و تزریق آن کنند. 
شیرانی ادامه داد: میزان واکسن رایگان اختصاص یافته به استان متناسب با جمعیت کادر بهداشت 

و درمان و بیماران خاص و مادران باردار است. 
وی اضافه کرد: برای افرادی که از سیستم ایمنی خوبی برخوردارند و بیماری هایی نظیر آسم ندارند، 
واکسن آنفلوآنزا توصیه نمی شود. شیرانی اظهار داشــت: بهترین راهکار برای پیشگیری از ابتال به 
ویروس آنفلوآنزا رعایت اصول بهداشت فردی مانند شست وشوی مداوم دست ها با صابون و آب 
گرم و اســتفاده از تهویه هوا در محیط های بسته است. وی گفت: واکســن آنفلوآنزای توزیعی در 

داروخانه های استان با قیمت های ۲۰۶ هزار تومان و ۲۳۰ هزار تومان به فروش می رسد.

شناسایی بیش از یک هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در 
چهارمحال و بختیاری

رییس امور تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری از شناسایی یک هزار و ۲۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل در استان خبر داد و 
گفت: این آمار از سوی وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان ثبت احوال منتشر شده است.

احمد طاهری فرد افزود: اقدام برای شناسایی هر یک از این دانش آموزان ادامه دارد و همچنان ۳۵۰ 
نفر از مجموع دانش آموزان بازمانده از تحصیل به طور کامل شناسایی نشده اند.

طاهری فرد مهاجرت خانواده ها، ابتال به بیماری های صعب العالج، دسترســی نداشتن به مدرسه 
و اشتغال دانش آموزان در زمان شــیوع کرونا و تعطیلی مدارس را از جمله علل ترک تحصیل و یا 
دور ماندن از خدمات آموزشــی دانست و تصریح کرد: با همکاری هســته های مشاور، ۲۵۰ نفر از 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل در پایه های نهم و دهم در اســتان موفق به شرکت در آزمون های 

خردادماه امسال شدند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با عنوان نماد در سال گذشته 
در تعدادی از مدارس شهرستان سامان، بخش الران و ۶ مدرسه ناحیه یک شهرکرد اجرا شد، گفت: 
در این مناطق ۲۸۵ مدرسه وجود دارد که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های الزم، طرح نماد در ۱۲۶ 

مدرسه به طور کامل به اجرا درآمد و تمامی دانش آموزان در این طرح غربالگری شدند.
طاهری فرد، آمار دانش آموزان غربالگری شده در طرح نماد در سال تحصیلی گذشته را پنج هزار و 
۲۷۰ نفر اعالم کرد و افزود: در سال تحصیلی جدید تالش خواهد شد عالوه بر تداوم اجرای طرح نماد 
در ۱۲۶ مدرسه قبلی، تعداد مدارس قرار گرفته در نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان افزایش یابد.

وی یادآور شــد: بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده در ســال تحصیلی جاری تمامی ارجاعات 
دانش آموزی به منظور غربالگری، پیگیری و رصد دقیق تر فعالیت های انجام شده و بررسی عملکرد 

مشاوران در سامانه نماد به ثبت خواهد رسید.
رییس امور تربیتی، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری همچنین در خصوص اجرای برنامه یاریگران زندگی در مدارس استان گفت: 
۵۹۰ آموزشگاه در سال گذشته در این طرح مشارکت داشتند که با همکاری دانش آموزان مهم ترین 
آسیب ها و راهکار های پیشگیرانه از اعتیاد و رفتار های پرخطر شناسایی شد و برنامه های آموزشی و 
فرهنگی در این زمینه به اجرا درآمد. طاهری فرد، کمبود نیرو در بخش مشاوره پایه متوسطه دوم در 
استان را نیز یادآور شد و افزود: اعتبارات اختصاص داده شده برای اجرای طرح یاریگران نیز چندان 

قابل توجه نیست و نیاز به بازنگری دارد.

اخبار

اســتاندار چهارمحال وبختیاری بــا تاکید بر 
ضرورت اجرای طرح دهکده سالمندی گفت: 
با توجه به اعالم آمادگی خیرین برای اجرای 
این طرح، باید موارد مربوط به شناسایی مکان 
و تخصیص زمین با نظر دستگاه های مرتبط 
بررسی شــود. اقبال عباســی افزود: بررسی 
هرم جمعیتی چهارمحال و بختیاری نشــان 
دهنده افزایش آمار ســالمندان در سال های 
آینده اســت از این رو باید برای ارائه خدمات 
و تامین سالمت دوران سالمندی از هم اکنون 
برنامه ریزی هــا و اقدامات مناســب انجام 
شود. عباســی با بیان اینکه اختصاص زمین 
مناسب برای ایجاد دهکده ســالمندی با در 
نظر گرفتن امکانات مورد نیاز در مرکز استان 
به تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های 
اجرایی مرتبط نیاز دارد، تصریــح کرد: اعالم 
آمادگی خیرین و بخش خصوصی برای تامین 
هزینه های ســاخت این مکان باید به عنوان 
یک فرصت مهم مدنظر قرار بگیرد و شــرایط 
الزم نیز مهیا شود. عباسی در خصوص زمین 
پیشنهادی مجمع خیرین سالمت استان برای 
احداث دهکده ســالمندی در شهرکرد یادآور 
شــد: تغییر کاربری اراضی مطرح شده برای 
این اقدام نیاز به بررسی دقیق تری دارد که در 
کارگروه مربوطه مطرح و روند قانونی آن ادامه 
خواهد یافت. استاندار چهارمحال و بختیاری 
در ادامه به لزوم جمع بندی آسیب ها و عوارض 
ناشی از کرونا در حوزه های اجتماعی و فرهنگی 
استان اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه های 
اجرایی اســتان بــا توجه بــه تخصیص ۲۵ 
میلیارد ریال اعتبار حوزه های کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی باید گزارشی از اقدامات 
و عملکرد اجرایی خود را برای ارائه به کارگروه 
آماده کنند. وی بر لزوم بررسی فعالیت های 
انجام شده با حضور دستگاه های نظارتی تاکید 
کرد و افزود: با توجه به آنکه برخی مشکالت 
اجتماعی و فرهنگی با شــیوع ویروس کرونا 
به نوعی تشدید شده اســت باید نمود و ظهور 
برنامه هــای کنترلــی و کاهش دهنــده این 
آسیب ها از طرف دستگاه های اجرایی بیش 

از پیش در جامعه احساس شود.

با مسئولان
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تحدید حدود اختصاصی
7/279 شماره نامه: 140085602210005621- 1400/07/20 نظر به اینکه 
بــه موجــب رای شــماره 140060302210002639-1400/03/31 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمســاحت 296/90 متر مربع پالک ثبتی 5936 
 فرعی از 2248 اصلی مفروز و مجزی شــده از شــماره 2248/1186 واقع در

 بخــش 6 حــوزه ثبتــی جنــوب شــرق اصفهــان، در مالکیــت آقــای 
محمــد مصیبــی بــه ش.ش 45 فرزنــد  عبدالحســین مســتقر گردیــد 
و بلحــاظ اینکــه پرونــده ثبتــی مربــوط به پــالک اولیــه فاقد ســابقه 
 تحدیــد حــدود می باشــد لذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 13 قانون 
فوق الذکر و طبق تقاضای مالــک تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخه 1400/08/16 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به 

 موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین و مجاوریــن مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته 
خواهد شــد و معترض طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره 
 ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه می دهد.  

تاریخ انتشار: 1400/07/22
م الف: 1206447 ناصر صیادی صومعــه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
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تراژدیتلخدرانتظارپایتختصفویه؛آیاپایانیزودهنگامبرایشکوهنصفجهانرقممیخورد؟

پایان تلخ ، تلخی بی پایان؟!
آسمان ابری می شود ؛اما نمی بارد  سپیده صالحی
نه یــک بــار و دو بار، کــه ماه ها و 
سال هاست آنطور که باید دل خود را خالی نکرده و غمی شده بر 
جان اصفهان، زاینــده رود و کشــاورزانش و حاال ســفره های 
زیرزمینی. خشکسالی سال هاست سایه سنگینش را بر سر این 
استان گسترانده است. سفره های آب زیرزمینی بیش از حد از آب 
تهی و زمین از درون خالی شــده، آنقدر که شکاف های عمیق بر 
می دارد و بر جان بناها ترک می اندازد. سرعت فرونشست زمین 
گویا با سرعت نور برابر است. حتی از تدبیر مسئوالن هم جلوتر زده! 
تا جایی که هر چه جلسه می گذارند و بحث می کنند به گرد پایش 
هم نمی رسند. تا همین چند سال پیش می گفتند آثار فرونشست 
در دشت ها و اطراف اصفهان نمایان است، تصاویری تکان دهنده 
هم ثبت می شــد تا عمق فاجعه مشخص شــود؛ اما این روزها 
فرونشست همانند یک بیماری العالج به جان شهر اصفهان و آثار 
تاریخی آن افتاده و ترک هایــی را یکی پس از دیگری بر میراث 
ارزنده نصف جهان باقی می گذارد. گویی بعد از مرگ زاینده رود 
این بار باید ســوگوار مرگ پل هایش و قد خــم کردن کاخ های 

شهرش باشیم.

پیشــروی فرونشست از ورزشــگاه نقش جهان تا میدان
نقش جهان

مدیرکل سازمان زمین شناســی و اکتشافات  معدنی اصفهان با 
بیان اینکه اصفهان تنها شهری است که فرونشست زمین به عمق 
آن نفوذ کرده، گفت: در این سال ها اصفهان را از یک شهر امن به 
شهری ناامن تبدیل و کاری کردیم که با شهرهای زلزله خیز هیچ 
تفاوتی ندارد. رضا اسالمی با بیان اینکه فرونشست زمین از شمال 
به سمت جنوب اصفهان در حال پیشروی است ، افزود: اگر امروز 
جلوی پیشروی فرونشست زمین را نگیریم تا چند سال دیگر، 
پدیده فرونشســت کل اصفهان را دربر خواهــد گرفت. مدیرکل 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی اصفهان تصریح کرد: 
زمانی باور نمی کردند ورزشــگاه نقش جهان گرفتار فرونشست 
شود؛ اما ثابت شد چمن های ورزشگاه به خاطر فرونشست زمین 
در حال نابودی است. اسالمی در خصوص تاثیر فرونشست بر 
آثار تاریخی اصفهان، خاطرنشان کرد: ترک هایی در آثار تاریخی 
اصفهان از جمله پل خواجو، پل چوبی و میدان نقش جهان دیده 
می شود، ۱۰ سال است مسجد جامع عباسی را مرمت می کنند 

اما ســازه از زیر در حال فرونشست اســت. در برابر اعتراض ما 
می گویند این ترک ها به ســازه باز می گردد، اما چــرا به ناگاه از 
سال ۹۰ ترک های فرونشستی در آثار تاریخی شهر نمایان شده 
است؟ وی افزود: برخی از کارشناسان می گویند ایجاد ترک در 
آثار تاریخی با قدمت چند صد ساله طبیعی است؛ اما این حرف 
را حتی کودک هم باور نمی کند. مدیرکل سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات  معدنی اصفهان بیان کرد: فرونشست زمین در اصفهان 
همانند سرطان در بدن بیمار در حال پیشروی است، امروز حتی 
ترک های فرونشست زمین در ساختمان اتاق بازرگانی اصفهان 

در حوالی پل خواجو خود را نشان داده است.

در فرونشست، صحبت نه از میلیمتر که از سانتیمتر است
اسالمی به فروچاله ای در طاهرآباد کاشان اشــاره و اظهار کرد: 
بعید نیست که تا چهار، پنج سال آینده مشابه فروچاله عجیب 
کاشان، وســط یک خیابان اصفهان ایجاد شود، همچنان که ما 
در جاده مشکات و یا جاده شــهرضا آثار فرونشست را مشاهده 
کرده ایم. وی با بیان اینکه تاکنون ۵۰۰ نقطه شهر را میدانی رصد 
کرده ایم، اضافه کرد: بســیاری از ســاختمان های مسکونی در 
شــهر اصفهان از خیابان فیض گرفته تا خیابان هــای مهرآباد و 
رباط دوم ترک خورده اند؛ وقتی گفته می شود منطقه رهنان ۱۸۴ 
میلی متر، خوراســگان ۱۷۰ میلیمتر و حبیب آباد ۱۶۰ میلیمتر 
نشست می کند بر حسب مطالعات، رصدهای میدانی و پردازش 
تصاویر ماهواره ای بوده اســت. مدیرکل سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی اصفهان تاکید کرد: نکته مهم این اســت 

که مطالعات و بررسی های ســازمان زمین شناسی یا سازمان 
نقشه برداری و یا شهرداری در خصوص دشت اصفهان - برخوار 
همگی فرونشست را تایید می کند. اسالمی درباره بازدید خود از 
میدان نقش جهان، مسجد امام، ســردرهای ورودی میدان در 
خیابان های ســپه و حافظ، بازار قیصریه و … توضیح داد: این 
مشاهدات و بررسی ها زخم کهنه ای بود که از دهه ۹۰ سرباز کرده 
و ما به جای آن که فکری اساســی به حال ترک ها بکنیم، فقط 
مســکن تزریق کردیم و به اصطالح خاک زیر فرش ریختیم و 

مدعی شدیم مشکلی وجود ندارد.

فاجعه ای عظیم برای آثار تاریخی در راه است
وی تاکید کرد: این مشاهدات گویای فاجعه فرونشست زمین در 
مرکز اصفهان و در محدوده تاریخی شهر است. بر دیواره مسجد 
امام ترک های فرونشستی تا ۱۰ سانتیمتر نیز مشاهده شده است. 
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان این 
ترک ها را نتیجه نشست نامتقارن در ضلع شمالی میدان نقش 
جهان دانست و افزود: این نشســت در ضلع شمالی، بیشتر از 
ضلع جنوبی است و به صورت ترک های طولی و عرضی در دیواره 

سازه ها نمایان شده است.

زاینده رود زنده نشود، نصف جهان، جان می دهد
مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی اصفهان تنها 
راه جلوگیری از فرونشست در اصفهان را جریان دائمی زاینده رود 
دانست و گفت: اگر برای احیای زاینده رود زودتر فکری نکنیم، 

ممکن است در آینده ای نزدیک به یک باره خانه هایمان در زمین 
فرو برود. اسالمی یادآور شد: از ســال ۱۳۷۹ که جریان دائمی 
زاینده رود قطع شد و اجازه حفر بی رویه چاه ها را برای کشاورزی 
دادند، این بال بر ســر آب خوان زاینده رود آمد. وی تاکید کرد: تا 
زمانی که زاینده رود جاری بود، این ترک ها دیده نمی شد، چون با 
تعذیه آبخوان زمین نشست نکرده بود یا نشست آن ناچیز بود ؛اما 
امروز که به سرعت در حال برداشت از آبخوان هستیم، فضای های 
بین ذرات خاک که زمانی با آب پر شــده بود بــر اثر وزن باالی 
رسوب در حال بسته شدن اســت که خود را به صورت ترک های 
فرونشست نشان داده است. مدیرکل سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات معدنی اصفهان گفت: تخریب سفره های آب زیرزمینی 
و نبود ذخیره طبیعی آب در آبخوان، در هم آمیختن آب های شور 
و شیرین، تغییر شکل شــبکه آبراهه ها، آسیب به شریان های 
حیاتی، خسارت به سازه  های شهری و مسکونی، خسارت جدی 
به نواحی صنعتی و کشــاورزی و... از پیامدها و خســارت های 
فرونشســت زمین اســت. اما اینها فقط یک طرف ماجراست، 
از طرفی دیگر مســئوالن میراث فرهنگی اصفهان وقوع پدیده 
فرونشست در آثار تاریخی نصف جهان را تکذیب و ادعا می کنند 
ترک ها و حتی عکس های منتشر شده از پیامدهای فرونشست 

در آثار تاریخی اصفهان جدید نیست.

نه ترک ها جدید است و نه عکس ها!
مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان گفت: پدیده فرونشست 
در اصفهان بحث داغ این روزهاست، استناد مدعیان فرونشست 

در آثار تاریخی هم شده چند عکس! اما با بررسی عکس ها، که 
هم رودخانه آب دارد و هم درختان خشک هستند، متوجه شدیم 
عکس ها مربوط به سال ۱۳۹۴ است. علی محمد فصیحی،  ادامه 
داد: با چند نفر از عکاسان نیز صحبت و مشخص شد که عکس ها 
حداقل مربوط به چهار ســال پیش اســت که در آن زمان روی 
پل های تاریخی اصفهان، ترک هایی ایجاد شد. مسئول پایش 
پل های تاریخی اصفهان افزود: طی هفته های اخیر تمام پل های 
تاریخی اصفهان بررسی و ترک جدیدی مشاهده نشد. در حال 
حاضر مسئله ای به نام آسیب دیدگی پل های تاریخی اصفهان به 
دلیل فرونشست زمین وجود ندارد، البته که فرونشست زمین 
مسئله ای بسیار جامع و بزرگ است و دیر یا زود به اصفهان خواهد 
رسید. فصیحی با اشــاره به اهمیت جریان زاینده رود بر حیات 
پل های تاریخی، خاطرنشــان کرد: نگاه ما یک نگاه کارشناسی 
اســت و اعتقاد داریم رودخانه زاینده رود باید جاری باشد تا به 
حفظ و ادامه حیات پل های تاریخی اصفهــان کمک کند. اصال 
حیات یک پل به گذر آب از زیر آن است و جاری بودن رود سبب 

افزایش نشاط افراد می شود.

رصد می کنیم، مشکلی نیست!
وی گفت: میراث فرهنگی به صورت دائم و مداوم وضع پل ها را 
رصد می کند و اگر اتفاق یا حادثه ای رخ دهد، حتما پیگیری خواهد 
شد. مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان تاکید کرد: از طرفی 
انواع و اقســام ترک ها از جمله ترک های حاصل از فرسودگی، 
کهنگی مصالح و ترک های ناشی از فرونشست و نشست ها وجود 
دارد که هرکدام باید با مبنای علمی بررسی شود. فصیحی تصریح 
کرد: نمی شود با نگاه به یک ترک، به سادگی به علت و نوع آن پی 
برد. معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه هر تدبیری که برای کل دشت 
اصفهان شود، مشمول بناهایی تاریخی هم هم می شود، گفت: 
فرض بر اینکه سازمان زمین شناسی ثابت کرد، ترک ها درنتیجه 
فرونشست است؛ ما که منکر آن نیستیم. ناصر طاهری افزود: آب 
زاینده رود بسته شده و فرونشست اتفاق می افتد؛ هیچ نیازی 
هم به اثباتش نیست. حرف ما این است که در بنای تاریخی ترک 
وجود دارد؛ مثل مناره ها، اما اگر فرونشست اتفاق بیفتد مناره ای 
که هزار سال ایستاده بود، یک باره فرو می ریزد. اینگونه نیست که 

آرام، آرام ترکی ایجاد شود.

جامعه

معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهــان از عــدم اجبــاری بودن 
واکسیناسیون دانش آموزان خبر دادو گفت:تاکنون 
۲۳۱ هزار دانــش آمــوز اصفهانی واکســن کرونا را 
دریافــت کرده انــد. آذر کیوان امیرپــور در خصوص 
روند واکسیناســیون دانش آموزان اظهار داشــت: 
واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در سطح 

اســتان اصفهان در حال انجام است و از حدود ۴۸۸ 
هزار دانش آموز اصفهانی ۲۳۱ هزار نفر واکسن زده اند 
که امیدواریم ایــن امر طی چنــد روز آینده جدی تر 
شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر دوز اول واکسن 
ســینوفارم چینی به دانش آموزان تزریق می شــود، 
افزود:به رغم برخی شــایعات واکسن تزریقی فعلی 
به دانش آموزان همان واکسن تزریق عمومی است؛ 
همچنین برای دانش آموزان شــش تا ۱۲ سال فعال 
مســئله ای مطرح نبوده و تصمیــم نهایی به تصمیم 
وزارت بهداشت و مطالعات جهانی بستگی دارد. معاون 
تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آمــوزش و پرورش 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه تزریق واکسن برای 

دانش آموزان اجباری نیست، ادامه داد: اگر مدارس 
حضوری شود واکسیناسیون دانش آموز بحث مهمی 
اســت و اگر دانش آموزی تمایل به تزریق واکســن 
نداشــته باشــد باید به طور مرتب و بر اساس گمانه 
زنی ها هر ماه یکبار تست »پی سی آر« بدهد. وی با 
بیان اینکه بازگشــایی مدارس دو هفته بعد از تزریق 
دوز دوم دانش آموزان انجام می شــود، تصریح کرد: 
واکسیناسیون این قشــر از ابتدای مهرماه آغاز شده 
و در انتهای مهر تزریق دوز دوم انجام می شــود و دو 
هفته بعد از آن یعنی از ۱۵ آبان ماه مدارس به سمت 
بازگشایی حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی، 

رعایت فاصله ۱.۵ متری و تهویه مناسب هوا می رود.

معاون اداره آموزش و پرورش اصفهان:

روند واکسیناسیون دانش آموزان تندتر می شود

نمایشگاه تخصصی 
پوشاک »تهران 

مدکس«
اولین نمایشــگاه بین المللی 
و تخصصــی زنجیــره ارزش 
پوشاک طراحی، مد، لباس، 
چرم و صنایع وابسته در محل 
نمایشگاه های بین امللی شهر 
آفتاب افتتاح و آغاز به کار کرد.

 فرصت و ابزار جرم از مجرمان سلب شود
رییس کل دادگســتری اصفهان گفت: فرصت و ابزار جرم از مجرمان ســلب و به گونه ای عمل شود که 
انگیزه ارتکاب جرائم برای مجرمان به صفر برسد. محمدرضا حبیبی در توصیف جایگاه اجتماعی نیروی 
انتظامی اظهار داشــت: در نامه ۵۳ نهج البالغه امیرمومنان حضرت علی)ع( خطاب به مالک اشتر این 
جایگاه را به خوبی تبیین فرمودند که در نظام والیی همه هم و غم کارگزاران استقرار حاکمیت ا... و احکام 
خداســت و در چنین نظامی حفظ منافع فرد یا گروه یا حزب خاصی مدنظر نبوده و تنها حاکمیت ا...و 
اجرای دستورات الهی مالک عمل است و همین ویژگی سبب تمایز آن با سایر نظام های حاکمیتی شده 
است. وی افزود: انجام خدمت در چنین نظامی افتخار بوده و هرگز خستگی به دنبال نخواهد داشت و 
نیروهای مسلح آن مانند ستون فقرات مستحکم که به فرموده حضرت »ال یقوم الرعیه اال بهم« قوام و 
استواری چنین نظام زنده و پویایی را تضمین می کند. رییس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: 
الزمه امنیت حفظ نظم است و بی نظمی مقدمه بر هم خوردن امنیت است و به دنبال آن هیچ توسعه و 
پیشرفتی در بخش های مختلف مانند صنعت، فرهنگ و... پدیدار نخواهد شد و از این روست که جایگاه 
نیروهای مسلح در جامعه، رفیع  افتخار اســت. رییس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: در 
پیشگیری های وضعی نیز الزم است فرصت و ابزار جرم از مجرمان سلب و به گونه ای عمل شود که انگیزه 
ارتکاب جرائم برای مجرمان به صفر برسد و در این خصوص بهره گیری از فناوری های نوین و نیز تجهیزات 

به روز و پیشرفته ضروری است.

امدادرسانی هالل احمر استان اصفهان به 182 آسیب دیده 
ناشی از حوادث

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرســانی به ۱۸۲ آسیب دیده ناشی از 
۶۲ حادثه به وسیله ۷۲ تیم عملیاتی جمعیت هالل احمر استان خبر داد. داریوش کریمی در خصوص 
وضعیت امدادرسانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان در حوادث هفته گذشته، گفت: پوشش امدادی 
۶۲ حادثه در هفته قبلی انجام شــده است و ۱۸۲ آسیب دیده ناشــی از حادثه در این مدت از خدمات 
امدادی هالل احمر استان اصفهان بهره مند شدند و حوادث جاده ای با ۳۹ حادثه همچنان بیشترین آمار 
را به خود اختصاص داده است. وی در مورد حوادث تحت پوشش این جمعیت از روز شنبه ۱۰ تا جمعه ۱۶ 
مهرماه، اضافه کرد: در این بازه زمانی ۳۹ مورد حادثه جاده ای، پنج حادثه شهری، شش خدمات حضوری 
و هفت حادثه صنعتی و کارگاهی و پنج حادثه کوهستان به وسیله نیرو های امدادی جمعیت هالل احمر 
استان پوشش داده شده است. معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خاطرنشان 
کرد: در امدادرسانی به حوادث رخ داده نجات یافتگان ۶۵ نفر بودند که از این تعداد ۴۳ نفر به بیمارستان ها 
منتقل شــدند و ۲۲ نفر خدمات درمانی ســرپایی دریافت کردند. کریمی تصریح کرد: ۱۸۴ نفر نیروی 
عملیاتی نجاتگر و امدادگر این جمعیت در قالب ۷۲ تیم عملیاتی با به کار گیری ۵۸ دستگاه خودروی 
امدادی و همراه داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یادشده فعالیت داشته اند و در این مدت 

شش مورد عملیات رهاسازی به وسیله نیرو های این جمعیت هالل احمر استان انجام شده است.

اوضاع نگران کننده آلودگی هوا طی سه سال اخیر
رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: از سال ۹۷ به بعد، 
شرایط آلودگی هوا در اصفهان، به علت کاهش فعالیت های جوی نگران کننده بوده است. بابک صادقیان 
اظهار کرد: در سال ۹۷ به دلیل نزوالت جوی و شرایط هواشناسی در استان شاهد وضعیت مناسب تری 
بودیم و روز های پاک و سالم بیشتری داشتیم، اما متاسفانه در سال های بعد از آن، وضعیت کیفی هوا 
رفته رفته وخیم تر شده است. وی همچنین به علت تجمع آلودگی هوا اشاره کرد و اظهار داشت: در کالن 
شهر اصفهان و شهر های پرجمعیت اطراف بارگذاری صنایع، تمرکز جمعیت و توسعه حمل نقل که عمدتا 
فرسوده هستند، در یک منطقه محدود موجب تجمع آلودگی هوا شده است؛ به طوری که حدود ۷٠ درصد 

از صنایع فقط در ۸ درصد از مساحت استان و در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان متمرکز شده اند. 

وز عکس ر

اخبار

عضو کمیته علمی کشوری کرونا مطرح 
کرد:

وضعیت شکننده کرونا؛ 
نگرانی از آغاز پیک ششم

خبر روز

عضو کمیتــه علمی کشــوری کرونا و رییس 
بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با 
اشاره به وضعیت فعلی بیماری کرونا در کشور، 
گفت: حتما در روزهای آتــی افزایش موارد 
بیماری را خواهیم داشت؛ اما تنها امیدواری 
ما این اســت که پیکی مشــابه پیک پنجم 
برای مان رخ ندهــد و بیمــاری در حد قابل 
کنترلی باقی بماند. پیام طبرسی با اشاره روند 
رو به کاهش کرونا، اظهار کــرد: البته پس از 
تجربه روند کاهشی، در حالت ثابتی مانده ایم 
که می توانــد عاملی برای نگرانی باشــد؛ اما 
امیدواریم با افزایش پوشش واکسیناسیون 
شرایط بهتر شود. وی افزود: البته راهپیمایی 
اربعین، مراســمات آخر ماه صفر و سفرهای 
شــکل گرفته در تعطیــالت هفته گذشــته 
تاحدودی ما را از نظر افزایــش برخوردهای 
اجتماعی نگــران می کند؛ امــا امیدواریم به 

افزایش بار بیماری منجر نشود.
وی علت ثابــت ماندن روند کرونــا را به  رغم 
گســترش واکسیناسیون، بازگشــایی ها و 
افزایــش برخوردها دانســت و اظهــار کرد: 
ویــروس از بین نرفته اســت و افــراد مبتال 
می شوند و انتقال می دهند؛ اما امیدواریم این 
انتقال مجدد سبب بروز موج جدید بیماری 
نشود. طبرســی تاکید کرد: حتما در روزهای 
آتی افزایش موارد بیماری را خواهیم داشت؛ 
اما تنها امیدواری ما این است که پیکی مشابه 
پیک پنجم برا یمــان رخ ندهــد. وی درباره 
سامانه هوشمند مدیریت کرونا نیز بیان کرد: 
وجود چنین ســامانه ای به شدت الزم است 
تا افرادی که کرونا مثبت هســتند از قرنطینه 
و منزل خارج نشوند. متاسفانه یک مشکل 
ما این است که افراد بیمار آزادانه در شهر تردد 
می کنند و عامل انتقال بیماری به ســایرین 
می شــوند، باید بتوانیم آنهــا را کنترل کنیم. 
وی درباره رنگ بندی های کرونایی شــهرها 
نیز اظهار کرد: این رنگ بندی ها بیشــتر برای 
کارهای آماری اســت و برای واکنش سریع 

کارایی ندارد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان گفت: با اعتباراتی که به روستاها اختصاص داده  شده و کارهای زیربنایی و عمرانی از جمله اشتغال زایی که در 
روستاها صورت گرفته، ۵ شهرستان استان مهاجرت معکوس از شهر به روستا داشته که سمیرم هم یکی از این شهرستان هاست. علی رحمانی در جلسه روستا های 
بخش مرکزی سمیرم اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسالمی دهیاری ها در روستاها باید خودکفا و درآمدزا باشند و نیازی به اعتبارات دولتی نداشته 
باشند، اما در حال حاضر دهیاری ها از اعتبارات دولتی بی بهره نبوده و ۳۰ درصد اعتبارات ارزش  افزوده به روستاها اختصاص داده  شده که در سال جاری ۲۵ درصد 
هم افزایش داشته است. مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان افزود: با اعتباراتی که به روستاها اختصاص داده  شده و کارهای زیربنایی و عمرانی 
از جمله اشتغال زایی که در روستاها صورت گرفته، ۵ شهرستان استان مهاجرت معکوس از شهر به روستا داشته که سمیرم هم یکی از این شهرستان هاست. وی در 
ادامه بیان کرد: استان اصفهان در زمینه خانه های بوم گردی روســتایی با ۴۵۰ خانه بوم گردی در کشور رتبه اول را دارد که این خانه ها برای روستاییان درآمد خوبی 
دارد و باعث شده که مهاجرت معکوس به روستاها را داشته باشیم. رحمانی خاطرنشان کرد: دهیاران باید تالش کنند که بافت فرهنگی و شغل دامداری و کشاورزی 
روستاییان تغییر نکند و تالش کنند که روستا به شهر تبدیل نشود زیرا با تبدیل  شدن روستا به شهر، معماری روستا تغییر می کند. مدیرکل امور روستایی و شوراهای 

استانداری اصفهان تصریح کرد: به مناسبت روز روستا ۸۲ پروژه به ارزش ۲۸ میلیارد تومان در روستاهای استان اصفهان افتتاح و به بهره برداری رسید.

اشتغال زایی؛ عامل مهاجرت معکوس به ۵ شهرستان در اصفهان

عکس: لینا



بازگشت نابغه سنگین وزن آمریکا به کشتی؟

استیوسن: به ایران بگویید زارع را بفرستد!
دارنده مدال طالی المپیک  توکیو بر خالف آنکه چندی پیش اعالم شد با خداحافظی زودهنگام از کشتی وارد رشته کشتی نمایشی WWE شده است، خواستار 
مبارزه با امیرحسین زارع در جریان دیدار دو تیم ایران و آمریکا شد.گیبل دن استیوسن، پدیده ۲۱ ساله کشتی آمریکا که چندی پیش در المپیک توکیو با شکست 
عنوان دارانی مثل طاها آکگل و گنوپتریاشویلی موفق به کسب مدال طالی المپیک در سنگین وزن کشتی آزاد شده بود، چندی پیش پس از امضای قرارداد با 
سازمان آمریکایی WWE اعالم کرد، از این پس در رشته کشتی نمایشی سازمان WWE فعالیت خواهد کرد.وی حتی قید حضوردر رقابت های جهانی نروژ را زد تا 
کار برای دیگر مدعیان سنگین وزن برای کسب طالی جهان آسان تر شود.در جریان برگزاری رقابت های جهانی نروژ، رؤسای فدراسیون های کشتی ایران و آمریکا 
با یکدیگر دیدار کردند که در این دیدار موضوع برگزاری رقابت تیمی میان دو کشور در اسفند به میزبانی آمریکا قطعی شد. حال با توجه به قهرمانی امیرحسین زارع 
در رقابت های سنگین وزن قهرمانی جهان و قطعی شدن دیدار دو تیم ایران و آمریکا، گیبل دن استیوسن قصد حضور در این دیدار را دارد.این کشتی گیر آمریکایی 

در زیر پست شادی خاص امیرحسین زارع پس از کسب قهرمانی جهان که در حال تاج گذاری است، نوشت: به ایران بگویید زارع را بفرستد، دارم می رسم!
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اینفانتینو: 

چرا جام جهانی را هر دو سال یک بار برگزار نکنیم؟
رییس فدراســیون فوتبال فیفا بار دیگر بر موضع خود مبنی بر برگزاری جام جهانی هر دو ســال 

یک بار تاکید کرد.
جیانی اینفانتینو گفت که برگزاری جام جهانی دو سال یک بار اهمیت مسابقات را کم نخواهد کرد 

و تاثیری در کیفیت و اعتبار آن ندارد.
در همین راســتا، فیفا نهاد حاکم بر دنیای فوتبال در حال بررسی امکان انجام جام جهانی هر دو 
سال یک بار اســت، اقدامی که با انتقاد شدید کنفدراسیون ها، باشــگاه ها، بازیکنان و گروه های 

هوادار مواجه شده است.
جام جهانی با ۴۸ تیم )از سال ۲۰۲۶( در حال حاضر قطعی شده است. اینفانتینو در مصاحبه ای و 
در پاسخ به اینکه آیا این رویداد هر دو سال یا چهار سال یک بار انجام می شود یا خیر؟ گفت: باید 
دانست که برگزاری جام جهانی دوسال یک بار اهمیت مســابقات را کم نخواهد کرد و تاثیری در 
کیفیت و اعتبار آن نخواهد داشت. اعتبار یک رویداد بستگی به کیفیت آن دارد، نه تعداد دفعات 
آن. شما هر سال ســوپرجام دارید، ویمبلدون یا لیگ قهرمانان هر ســال برگزار می شود و همه 
هیجان زده و منتظر آن هستند. اینفانتینو هم چنین گفت که فیفا به دنبال گسترش جام باشگاه 

های جهان است که هر ساله برگزار می شود.

لئو مسی؛ یکی تا باقری، ۹ تا مانده به علی دایی!
لیونل مسی تا به حال ۲۷ بار در رقابت های مقدماتی جام جهانی موفق به گلزنی شده است.

مســی با گلزنی در جریان پیروزی  ۳-۰ آرژانتین مقابل اروگوئه، تبدیــل به اولین بازیکن تاریخ 
فوتبال آمریکای جنوبی شــد که ۸۰ گل ملی به ثمر رســانده است. مســی با ثبت هت تریک در 
مســابقه مرحله مقدماتی جام جهانی مقابل بولیوی در ابتدای ماه ســپتامبر، رکورد ۷۷ گل پله 
اسطوره برزیل در آمریکای جنوبی را شکست و حاال بعد از گلزنی مقابل اروگوئه به رکورد جدیدی 

دست یافت.
اما لیونل مســی حاال با زدن ۲۷ گل در مرحله مقدماتی جام جهانی، در کنار کازویوشــی میورای 
ژاپنی در رده پنجم قرار رفته و کریم باقری، هافبک سابق فوتبال ایران با ۲۸ گل را باالی سر خود 
می بیند. کریستیانو رونالدو با ۳۳، علی دایی با ۳۶ و کارلوس رویز اهل گواتماال با ۳۹ گل باالتر از 
لیونل مسی قرار دارند.  ستاره ۳۴ ساله و آرژانتینی در ۱۱ دیدار این مرحله تا به حال ۶ بار موفق به 

گلزنی شده و می خواهد در دیدارهای پیش رو رکورد خود را بهبود بخشد.

حیف که به جای منچستریونایتد، راهی بارسلونا شدم!
لوران بالن، مدافع سابق فوتبال فرانســه مدعی شد از عدم انتقال به منچســتریونایتد پشیمان 

است.
در اواسط دهه ۹۰ میالدی بود که لوران بالن از منچستریونایتد نیز پیشنهاد داشت و تصمیم گرفت 
به بارسلونا ملحق شود. البته دوران حضور این مدافع فرانسوی در نوکمپ چندان خوب نبود و او 
تنها بعد از یک سال این باشگاه را به مقصد مارسی و در ادامه اینتر ایتالیا ترک کرد. البته در نهایت 
بالن در سال ۲۰۰۱ و در سن ۳۶ سالگی به یونایتد پیوســت، دو فصل را در اولدترافورد بازی کرد و 
با لباس این تیم فاتح لیگ برتر هم شــد. اما حاال لوران بالن اعتراف می کرد که از اینکه در دوران 

حرفه ای خود زودتر با منچستریونایتد قرارداد امضا نکرده، پشیمان است.
لوران بالن گفت: »بازی کردن در این باشــگاه برای من فوق العاده بود و من روزهای شیرینی در 
ترکیب یونایتد داشتم. اما تنها حسرت من این اســت که زودتر نتوانستم لباس این تیم را به تن 

کنم.«

10 دلیلی که به ما می گوید »اسکوچیچ« باید برکنار شود؛

این »کت« سایز سرمربی نیست!

وقتی کسی در اوج قرار دارد، باید از او انتقاد  خسرو خرم
کرد. چنان که االن هم ســکوچیچ ۱۱ بازی 
بدون باخت داشــته و در صدر گروه قرار گرفته و به راحتی به جام جهانی 
صعود خواهیم کرد. ولی این چیزی نیست که می خواهیم. کیفیت بازی 
های ایران از این بهتر نخواهد شد.اسکوچیچ فرد محترمی است. بنابراین 
بحث شخصی نیســت. این ده دلیل می گوید که سرمربی تیم ملی باید 

تغییر کند:
1-فقدان رزومه حتی متوسط

اسکوچیچ دارد با تیم ملی فوتبال ایران برای خود رزومه می سازد. شخصی 
که در کشور خود نه تنها  سابقه مربی گری دو تیم برتر آن ) دینامو زاگرب 

و هایدوک سپلیت ( را نداشته، حتی پیشنهاد آنها را هم نداشته است. 
2- نداشتن اتوریته و کاریزما و دانش الزم

اولین شرط برای هدایت تیم ملی کشور داشــتن اتوریته خوب است که 
متاسفانه وی به صورت ذاتی ندارد. اصرار او ) با تیز هوشی( به آمدن کریم 

باقری برای پوشش این نقیصه بود.
3-در اختیار داشتن بهترین بازیکنان حال حاضر آسیا 

فکر کنم همه اتفاق نظر داشته باشند که کیفیت حال حاضر بازیکنان ایران 
در سطح باالیی است و بهتر از آنها در این قاره سراغ نداریم.

4-ضعیف بودن رقبا 

شاید ضعیف ترین تیم کره جنوبی را در ۳۰ سال گذشته را شاهد هستیم، 
امارات و سوریه هم در مجموع خوب نیستند و اگر عراق مربی خوبی داشت 

کیفیت آنها بهتر می شد .
۵- فقدان روح بازی و کیفیت 

بازی های ایران مخصوصا در نیمه های اول بازی؛ آن قدر در سطح پایین 
انجام می شوند که انسان فکر می کند نیم ساعت پیش) هنگام گرم کردن 
( همدیگر را مالقــات کرده اند. بدون هماهنگــی و کیفیت حداقلی بازی 
فوتبال. اینکه یک تیم و یک مربی یک روز خوب نداشته باشد، کامال طبیعی 
است، ولی اینکه تیم یک ایده مشخص بعد از چند ماه نداشته باشد غیر 

طبیعی است. 
6-عدم شناخت بازیکنان 

با توجه به اینکه اســکوچیچ زمان طوالنی را در ایران می گذراند و بایستی 
شناخت خوبی از بازیکنان داشته باشد ولی متاسفانه هنوز در چند پست 
در شک و تردید است  و اشتباهات فاحش دارد و بدتر از آن بازیکن را برای 

ایده های خود آماده و مهیا نمی کند. 
7- عدم اعتماد به نفس 

البته این مورد کامال طبیعی است،  وقتی شــما رزومه و اتوریته حداقلی 
نداشته باشید، برای تان بسیار دشوار اســت که بتوانید ایده های جدید و 
به ذهن رسیده خود را بپرورانید. چون همه اش منتظر برخورد رسانه ها و 

کارشناسان هستید.
8-جام جهانی 

درســت اســت که حضور ایران در جام جهانی تقریبا مسجل شده است، 
ولی مطمئنا با او در جام جهانی به مشکل بر می خوریم. پس بهتر است که 

کاندیدای جدید هم زودتر ایده های خود را اجرایی کند.
۹- اثبات روزانه  

چون اســکوچیچ در خواب هم  نمی دیده که به این زودی ســرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران شــود و پروژه را خیلی بزرگ تــر از توانایی هایش می 
دیده،بنابراین باید هر روز ثابت کند که خوب اســت و این یعنی حاشیه و 

تلف کردن وقت. 
10-خداحافظی در اوج 

تغییر او در اوج می تواند به او کمک زیادی کند و برای خودش یک وجهه 
قوی بسازد و بتواند در آینده از او استفاده کند. انتخاب ویلموتس یک اشتباه 
و فاجعه تاریخی برای فوتبال ایران بود. باید مسببان آن مجازات  شوند. از 
آقای سکوچیچ در سطح عالی قدردانی شود و آگاه شود که این تعویض به 
سود خود او هم هست. تا اینکه با نتایج افتضاح در جام جهانی تیم ملی را 
ترک کند.اگر یک مربی توانمند به خدمت بگیریم، صعود ما از گروه خود به 
دور دوم در جام جهانی کامال ممکن خواهد بود. پیشنهاد دم دست و عملی: 

به کار گیری یحیی گل محمدی.

خبر روز

رونمایی »سیدجالل« از ادعاهای دروغین الهاللی ها
سیدجالل حســینی، کاپیتان با تجربه قرمزها در آســتانه بازی الهالل می گوید: »بازی های لیگ 
قهرمانان واقعا سخت اســت. متاســفانه یک جنگ نابرابر داریم. دو بار به فینال رسیده ایم و می 
خواهیم این بار هم برسیم و ان شاءا... قهرمانی را به دست بیاوریم.« وی درباره اخبار متناقضی که 
درباره مصدومان الهالل منتشر شده، چنین نظری می دهد: »همه اش الکی است. این تیم ها غلو 
می کنند. فدراسیون فوتبال عربستان و باشــگاه های این کشور هم کامال هماهنگ هستند. شک 
نکنید با تمام قدرت مقابل ما قرار می گیرند. تیم های عربستانی میزبان هستند. امیدوارم بچه ها 
همه چیز را به خوبی درک کنند.« کاپیتان قرمزها درباره آماده سازی این تیم می گوید: »بازی خاصی 

نداشتم. تشکر می کنم از سپاهان که با ما بازی کرد. امیدوارم در دیدار با الهالل به ما کمک کند.« 
وی به میزبانی عربستانی ها هم اشاره می کند: »قطعا همه کار می کنند تا برنده باشند.«

واکنش مدیرعامل سابق استقالل به اختالف 30 میلیاردی و 
مازاد بودن »غفوری«

مدیرعامل سابق باشــگاه اســتقالل به موضوع اختالف ۳۰ میلیاردی در حساب های این باشگاه 
واکنش نشــان داد.احمد مددی پس از پایان دیدار تیم ملی مقابل کره جنوبی در ورزشگاه آزادی، 
در مورد اینکه مدیران اسبق باشگاه استقالل به دیدار مصطفی آجورلو مدیرعامل جدید این باشگاه 
رفته اند، اظهار داشت: هفته آینده با مصطفی آجورلو نشســتی خواهم داشت.مدیرعامل پیشین 
باشگاه استقالل در مورد اینکه گفته می شود اختالف ۳۰میلیاردی در حساب های بانکی این باشگاه 
وجود دارد، گفت: نگران نباشید! همه حساب ها شفاف است و مســئله ای نیست.مددی در مورد 
اینکه با توجه به اینکه فرهاد مجیدی لیســت را به او داده بود و آیا وریا غفوری در لیست مازاد بود، 

عنوان کرد: من اطالعی ندارم.

غذای »اسکوچیچ« نمک ندارد!
مهدی پاشــازاده، بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال کشــورمان در مورد برخی انتقادها از دراگان 
اسکوچیچ و تاثیر آن روی سرمربی کروات تیم ملی گفت: تعریف  و انتقاد باید منطقی باشد. تیم ملی 
با هدایت اسکوچیچ این همه بازی را برده و برای اولین بار تیمش گل خورد. اسکوچیچ مثل آشپزی 
است که غذا را خوب بارگذاری می کند، اما نمک ندارد! من جزو کسانی بودم که پس از اینکه ایران با 
اسکوچیچ ۴ بازی آخر مرحله اول انتخابی را برد، گفتم که نباید او را تغییر بدهند و اجازه دهند کارش 
را انجام دهد. اگر کارلوس کی روش این همه بازی را برده بود، همه »به به« و »چه چه« می کردند، 
اما وقتی اسکوچیچ این همه بازی را برده و برخی  انتقاد منطقی می کنند، یک جای کار ایراد دارد. 

خودش هم می داند که یک جای کار می لنگد که با این همه برد، انتقاد می شود.

فامیل همسر آقای سرمربی در تیم لیگ برتری!
یکی از بازیکنان بی کیفیت لیگ برتر، فامیل نزدیک همسر آقای سرمربی است و به همین دلیل در 
تیم لیگ برتری باقی مانده است.خیلی ها عقیده دارند این بازیکن اصال در حد و اندازه های آن تیم 
لیگ برتری مطرح نیست و حتی به درد نیمکت ذخیره ها هم نمی خورد؛ اما نظر آقای سرمربی چیز 
دیگری است چرا که بازیکن مزبور از طرف همسرش سفارش شده و اگر او را خط بزند، این ماجرا 
می تواند منجر به بروز یکسری اختالفات خانوادگی شود! واقعیت آن است که بازیکن مورد نظر کامال 
تحت حمایت سرمربی تیم است و با وجود اینکه اصال بازی نمی کند، خیلی بعید است که نام او را 
در لیست مازاد ببینیم و به همین دلیل به پشتوانه فامیل بودن با همسر سرمربی تیم این بازیکن 

ضعیف می تواند همچنان به حضور در تیم مطرح لیگ برتری امیدوار باشد.

در حاشیه

پیشکسوت فوتبال:

 تیم ملی فوتبال، بازی 
جذابی ارائه نمی دهد

پیشکسوت فوتبال کشــورمان گفت: نتیجه 
بازی با کره جنوبی برای ما بسیار خوب است 

و نمره قبولی به تیم ملی می دهم.
بیژن ذوالفقارنســب درباره بــازی تیم ملی 
فوتبال کشورمان با تیم ملی کره جنوبی اظهار 
کرد: نتیجه بازی برای ما بسیار خوب است. 
تیم ملی فوتبال کشورمان از ۴ بازی صاحب 
۱۰ امتیاز شــده و تیم ملی کره جنوبی هم از 
چهار بازی ۸ امتیاز گرفته است. رقابت اصلی 
بین ایران و کــره جنوبی اســت و هر ۲ تیم 

شانس باالیی برای صعود دارند.
وی اظهار کرد: بازی دلنشین با برنامه و قابل 
قبولی بچه ها انجام نمی دهند. دالیل ضعیف 
بازی کردن اکثر قریب به اتقاق بازیکنان این 
است که ۷ الی ۸ نفر لژیونر هستند و هر کدام 
با سبک و سیاق کشور مربوطه بازی می کنند 
و دیگر بازیکنان که در لیگ خودمان هستند، 
چون لیگ منظم برگزار نمی شود و تمرینات 

منظمی نداریم خیلی ناهماهنگ هستند.
ذوالفقارنسب افزود: وقتی مربی تیم را ارنج 
می کند در مواقعی بازی ســردرگم می شود 

و بدون برنامه است و هدف خاصی ندارد.
پیشکسوت فوتبال کشورمان بیان کرد: مهم 
ترین فاکتور در فوتبال تمرین اســت و همه 
مســائل در تمرین حل و فصل می شــود و 
راهکار ها را تعیین و آموزش می دهند. زمانی 
که تمرین نداریم باید انتظارمان را هم پایین 
بیاوریم.وی گفت: عملکرد فوتبال ما با توجه 
به شــرایط موجود قابل قبول اســت و نمره 
قبولی می گیرد.ذوالفقارنسب اظهار کرد: گلی 
که از کره جنوبی خوردیم یک پاس ساده بود. 
به مجرد اینکه پــاس را تنطیم می کنند خط 
دفاع باید با توپ هماهنگ شــود و این نوع 
گلی که از کره خوردیم را نباید از دیگر تیم ها 
بخوریم.پیشکســوت فوتبال کشورمان بیان 
کرد: بازیکنان ما تمام تالش شان را کردند و 
عزت اللهی یکی از بازیکنان خوب ما بود و ۲ 
ضربه خوب به تیرک زدیــم و نمره قبولی به 

تیم ملی می دهم.

چون اسکوچیچ در خواب هم  نمی دیده که به این 
زودی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شود و پروژه را 
خیلی بزرگ تر از توانایی هایش می دیده،بنابراین باید 
هر روز ثابت کند که خوب است و این یعنی حاشیه و 

تلف کردن وقت

فوتبال جهان

وز عکس ر

آمادگی ورزشگاه فوالدشهر 
برای میزبانی دیدار های 

لیگ برتر کشور
نماینده ســازمان لیگ به همراه حمیدرضا 
دادخواه، دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان 
و نمایندگان باشــگاه ذوب آهن از ورزشگاه 
بزرگ ذوب آهن در فوالدشهر بازدید و کلیه 
امکانات باشــگاه را قبل از آغــاز لیگ برتر 

فوتبال کشور بررسی کردند.

چهار طــالی ناب کشــتی فرنگی در مســابقات 
جهانی برای اثبات مردی که یک تنه کشتی فرنگی 
را از زیر سایه  کشتی آزاد در ایران درآورد زیاد هم 
بود. او خود را به همه اثبات کرده بود؛ اما این چهار 
طال برای اثبات این که او هنوز هم »آقای خاص« 
اســت الزم بود. محمد بنا یک مربی و شخصیت 
خاص در ورزش ایران است. مرد فرنگ دیده ای 
که با تلفیقی از مدیریت ســنتی و نوین، کشتی 
فرنگی ایران را احیا کرد و از زیر سایه کشتی آزاد 
بیرون آورد. مردی که با چشم های تیزبین خود 
اســتعدادها را دید و آن ها را به روش گلخانه ای 
زیر پر و بال خود گرفت، نرمشی در مقابل انتقادها 

نشان نداد و پای انتخاب های حس ششم خود 
ایستاد. روشی سنتی در انتخاب کشتی گیر برای 
تیم ملی که بارها مورد انتقاد هم قرار گرفت اما 

او آن ها را با تمریناتی مدرن به حدی رســاند 
که سه طالی ناب و بی ســابقه در المپیک 
لندن برای ایران به ارمغــان آورد. محمد 
بنا بــه واقع تمثیلی از یک معلم ســنتی 
در فرهنگ ایرانی اســت. یک بداخالق 
دلسوز با چوبی در دست که البته بیشتر 
از همه حواسش به شاگردانش است. 

یک مربی از جنس مربیان دهه ســی و 
چهل ورزش ایران.

محمد بنا؛ بداخالِق دوست داشتنی ورزش ایران!
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 اختصاص بیشترین تعداد ایستگاه های ورزش شهروندی
 به بانوان

رییس اداره ورزش همگانی و محالت شــهرداری اصفهان گفت: ۱٠۵ مربی بانو در ایســتگاه های 
ورزش شهروندی ویژه بانوان فعال هســتند، الزم به ذکر است تمامی این ایستگاه ها توسط چادر 

تامین شده از طرف شهرداری محرم سازی می شوند.
مهرداد سلطانی در رابطه با حمایت شهرداری از این ایستگاه ها افزود: شهرداری های مناطق ۱۵ گانه 
به خوبی از ایستگاه های ورزش شــهروندی به منظور انجام ورزش های صبحگاهی و عصرگاهی، 
حمایت کرده و هر هزینه ای که شامل آماده سازی زیرساخت ها باشد را از بودجه حوزه ورزش خود 
پرداخت می کنند.رییس اداره ورزش همگانی محالت شهرداری اصفهان، به پرداخت هزینه مربی 
مورد نیاز این ایستگاه ها نیز اشاره داشت و خاطرنشان کرد: هزینه های ایاب و ذهاب مربی که از 
طرف هیئت همگانی استان معرفی شــده و مورد تایید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی است، 

توسط شهرداری تامین می شود.
سلطانی همچنین کم شدن تعداد ایستگاه های ورزش شهروندی را رد کرد و اظهار داشت: طی ۳ 
سال گذشته نه تنها از تعداد ایستگاه ها کاســته نشده بلکه ۵۲ ایستگاه نیز اضافه شده است. الزم 
به ذکر است در دوران پیک کرونا با توجه به دستورات ســتاد مقابله با کرونا و رنگ بندی کرونایی 
فعالیت ایستگاه ها نیز متوقف شد و تعطیل بودن پارک ها در برخی مقاطع زمانی، کم رونق شدن 

ایستگاه ها را به همراه داشت.
وی تجهیز ایستگاه های ورزش شــهروندی را نیز مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: سیستم صوتی 
برای تمام ایستگاه ها و لباس ورزشی، دمبل بدنسازی، چوب بدنسازی و تشک برای ایستگاه های 
دارای کانکس تامین می شــود. هر زمانی هم که تجهیزات دچار آسیب شدند این نیاز با همکاری 
منطقه مرتفع شده و مشکالت برطرف می شــوند، اما در حال حاضر هیچ گونه درخواستی در این 

زمینه به ما ارائه نشده است.
رییس اداره ورزش همگانی محالت شــهرداری اصفهان در پایــان صحبت هایش ورزش را یکی 
از عوامل موثر در سالمتی روح و جسم دانست و خطاب به تمام شــهروندان گفت: از مردم عزیز 
می خواهیم که ورزش کرده و دیگران را نیز به ورزش کردن تشویق کنند چرا که در کنار سالمتی روح 

و روان و تقویت زندگی اجتماعی در هزینه های درمانی نیز صرفه جویی می شود.

 درخواست کارگران معترض خدمات شهری حداکثر تا 
سه هفته آینده بررسی می شود

مدیر کل حوزه شهردار اصفهان اظهار کرد: افرادی که در مقابل شــهرداری مرکزی اصفهان تجمع 
کردند، کارگران خدمات شهری و پاکبانان بودند که در جمع آن ها حضور یافتیم و دغدغه هایشان 

را شنیدیم.
مهدی سلطان آقایی با اشاره به درخواست های افراد تجمع کننده، افزود: بخش مهمی از تقاضای 
این افراد شکایت از شرکت ها بود که حق و حقوق آن ها را به درستی پرداخت نمی کنند که حتما این 

موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیر کل حوزه شهردار تصریح کرد: با توجه به افزایش تورم و مشکالت اقتصادی که در سال های 
اخیر ایجاد شده و به واســطه آن فشار ســنگینی به کارگران تحمیل و زندگی آن ها را با مشکالتی 

مواجه کرده است، این افراد تقاضای افزایش حقوق و مزایای خود را مطرح کردند.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد درخواســت ها و دغدغه های این افراد حداکثر تا سه هفته آینده در 
جلسه ای با مسئوالن معاونت خدمات شهری بررســی و مواردی که به شرکت ها مربوط می شود 
به آن ها ارجاع داده شود تا نظارت جدی تری داشته باشــند. همچنین بخشی از درخواست ها در 
خصوص میزانی که باید به شرکت ها برای حقوق پرداخت شــود به شهرداری باز می گردد، تا حد 

امکان که قوانین و شرایط اجازه می دهد بررسی دقیق شده و حقوق کارگران پرداخت می شود.

  استاندار اصفهان  در دیدار با رییس جهاد دانشگاهی کشور : حمایت از سرمایه گذاری های جدید در دستور کار استانداری
 اصفهان است؛

استارت استاندار با استقبال از سرمایه گذاری

اســتاندار اصفهان گفت: حمایــت از ســرمایه گذاری های جدید که 
متناســب با ظرفیت ها و مســائل موجود اســتان باشــد در دستور 

استانداری این منطقه قرار دارد.
 ســید رضــا مرتضــوی روز چهارشــنبه در دیــدار با رییــس جهاد 
دانشگاهی کشور که در اســتانداری اصفهان انجام شد، افزود: یکی 
از ماموریت های اصلی استانداری اصفهان که رییس جمهوری نیز بر 
آن تاکید دارد، حمایت از ورود به سرمایه گذاری های جدید از جنسی 

است که با شرایط فعلی استان تناسب داشته باشد.
وی تاکید کرد: مســیر توسعه در اســتان اصفهان با وجود مشکالتی 
مانند آب، آلودگی هوا و فرونشست زمین و تغییر ریل حرکت به سمت 
تولید ثروت باید بر اساس اســتفاده از فناوری های برتر باشد که این 
موضوع از اولویت های مدیریت استان است و در این زمینه تا پایان کار 

ایستاده ایم و از مجموعه های فعال حمایت می کنیم.
مرتضوی با اشاره به اینکه الزم اســت جهت گیری طرح های مختلف 
در استان اصفهان متناســب با ظرفیت ها و مسائل اســتان از جمله 

تامین آب و بخش های صنعتی و فناوری باشــد، تاکید کرد: اگر هم 
افزایی ها در این زمینه افزایش یابد، کارها مناســب تر و با هماهنگی 

بیشتر پیش می رود.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در غرب اســتان زمینه ورود به کشت 
های جدید وجود دارد، افزود: این موضوع نیز از اولویت های مدیریت 
استان اســت و از طرح هایی که در این زمینه تعریف شود و منطبق با 

ظرفیت ها و مسائل موجود باشد، حمایت خواهیم کرد.
مرتضوی یکی از مشــکالت موجود در اســتان ها را نبــود نهاد متولی 
تعریف طرح های قطعی بــا مطالعات فنی و اقتصــادی دقیق برای 
میزبانی از برخی از جریان های ســرمایه گذاری، دانست و گفت: در 
زمان حاضــر بخش های مختلفــی مدعی این موضوع هســتند؛ اما 
وقتی سرمایه گذاران به سمت برخی از آنها هدایت می شوند به نتیجه 

چندانی نمی رسند.
وی تصریح کرد: جهاد دانشــگاهی با این حجم از فعالیت ها می تواند 
برای ایجــاد مجموعه ای که به پشــتیبانی فنی از ســرمایه گذاری تا 

رســیدن به اســتقرار یک ســرمایه بپردازد، اقدام کند که امیدواریم 
این موضوع در اســتان اصفهان محقق شــود و ما به اجرای آن کمک 

می کنیم.
مرتضوی همچنین با اظهار خشنودی از اینکه روز کاری دوم خود را در 
مسئولیت استاندار اصفهان با موضوع علم و فناوری آغاز کرده است، 
به فعالیت جهاد دانشگاهی اشاره و خاطرنشان کرد: این مجموعه در 
بخش های مختلف از جمله فرهنگی در دانشگاه های کشور بسیار فعال 
بوده است و بسیاری از دانشجویان که دغدغه خدمت به میهن داشتند 

فعالیت های خود را در مسیر این مجموعه قرار می دادند.
وی بــا اشــاره بــه مجموعه هایــی مانند مرکــز تولیــد محصوالت 
شــیمیایی و دارویــی شــهید مــدرس، تصریــح کرد: ایــن طرح 
 نیــز کار ویــژه ای به شــمار می آیــد کــه در غــرب اســتان تعریف 

شده است.
رییس جهاد دانشــگاهی کشــور هم در این دیدار با تاکید بر آمادگی 
کامل این مجموعه برای خدمت در مسیر توسعه استان اصفهان گفت: 
ماموریت جهاد دانشگاهی از ابتدا تاکنون الگوسازی توان کشور در ۲ 

شاخص توسعه فرهنگی و علمی و فناوری بوده است.
حمیدرضا طیبی با اشــاره به ایجاد زیرســاخت های توسعه و اقتصاد 
دانش بنیان در بخش مختلف پزشــکی، فنی و مهندسی، فرهنگی و 
اجتماعی در جهاد دانشــگاهی افزود: این مجموعه به بحث آموزش 

مرتبط با پژوهش نیز ورود پیدا کرده است.
وی با اشــاره بــه دســتاوردهای جهــاد دانشــگاهی در بخش های 
مختلــف از جملــه دوران دفــاع مقــدس، خاطرنشــان کــرد: ۵۰ 
درصد امــور درمان ناباروری در کشــور توســط ایــن مجموعه انجام 
 می شــود و اولین مرکــز تولید ژنــی کشــور در پژوهشــگاه رویان

 ایجاد شد.
وی با اشاره به مجموعه تولیدی محصوالت دارویی و شیمیایی شهید 
مدرس در شهرســتان تیران و کرون در غرب استان اصفهان و مسائل 
و مشکالتی که تاکنون داشته اســت، خاطرنشان کرد: در صورت بهره 
برداری از این مرکز قادر به تولید مواد اولیه جدید دارویی و غذایی در 

کشور هستیم که تاکنون از خارج وارد می شد.
طیبی با تاکید بر اینکه جذب ســرمایه گــذار به منظور فعال کردن این 
مجموعه تولیدی نیاز بــه ایجاد مزیت برای بخــش خصوصی دارد، 
خواستار حمایت مسئوالن اســتان اصفهان برای تحقق این موضوع 

شد.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اصفهان گفت: حدود 
۲۵ سال پیش اولین باغ پرندگان کشور، در اصفهان 
دایر شد که در حال حاضر ۹۰ گونه از پرندگان و نزدیک 
به هــزار و ۹۰۰ پرنده در باغ پرندگان ناژوان زیســت 
می کنند.سید رسول هاشمیان با بیان اینکه پرندگان 
با توجه به شرایط زیستی که دارند، شرایط نگهداری 
و خوراک شــان هم متفاوت اســت، افزود: در باغ 
پرندگان نــاژوان اصفهان، پرندگان گوشــت خوار، 
ماهی خوار، دانه خوار و گیاه خــوار وجود دارند.مدیر 
طرح ساماندهی ناژوان اصفهان با اشاره به اینکه در 
کنار مجموعه باغ پرندگان ناژوان اصفهان واحد های 

مختلفی مثل واحد تاکســیدرمی، واحــد تغذیه و 
کلینیک سالمت پرندگان دایر اســت، توضیح داد: 
با تکیه بر دانش و تجربه کارشناســان باغ پرندگان، 
بســیاری از فعالیت های مربوط به پرندگان در این 
مجموعه به صورت خودکفا انجام می شود.هاشمیان 
با بیان اینکه میکس دانه های پرندگان دانه خوار در 
واحد تغذیه انجام می شــود، ادامه داد: با همکاری 
موثر ناژوان و اداره کل دامپزشــکی استان و تالش 
کارشناسان باغ تا کنون به رغم وجود همه مشکالت 
و بیماری هــای مختلف دام و طیور، ســالمت کلیه 
پرندگان حفظ شــده است.وی با اشــاره به امکان 
دریافت پرندگان اهدایی از سمت شهروندان افزود: 
پرندگان اهدایی در واحد کلینیک و سالمت قرنطینه 
می شوند تا پس از بررسی پزشک و بعد از اطمینان 
از ســالمت کامل، این پرنــدگان بــه مجموعه باغ 
اضافه  شوند.مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان 

خاطرنشان کرد: باغ پرندگان ناژوان جنبه تفریحی_
گردشگری دارد، اما عالقه مندان به تحقیق و پژوهش 
در مورد پرنــدگان می توانند با اخــذ معرفی نامه از 
دانشگاه های مختلف در این باغ به تحقیق و پژوهش 
بپردازنــد.وی افزود: برای پرندگان آبزی ســه عدد 
دریاچه در نظر گرفته شده و برای پرندگان استوایی 
قفس های شیشه ای با آب و هوای گرم و مرطوب دایر 
است. از پرندگان وحشی و شکاری همچون عقاب، باز 
و گونه ای از جغد ها در قفس های میله ای که به صورت 
صخره ای ساخته شده اند نگهداری می شود و فضای 
طبیعی و سر سبز برای مابقی پرندگان طراحی شده 
است.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان اصفهان اظهار 
کرد: کل مجموعه باغ پرندگان نــاژوان اصفهان ۵۵ 
هزار متر مربع است که روی حدود ۴۰ هزار متر آن به 
وسیله ۱۶ ستون محرک و قابل ارتعاش توری نصب 

شده تا از خروج پرندگان از باغ جلوگیری شود.

زیست 1۹٠٠ پرنده در باغ پرندگان اصفهان

جشنواره کودک در اصفهان به شکوه و اوج خود رسیده است
 کارگردان فیلم شهر گربه ها در نشست خبری فیلم شهر گربه ها در سی و چهارمین جشنواره فیلم های کودک 
و نوجوان اصفهان اظهار کرد: خوشحالم که در اصفهان هستم و خیلی برای من ناراحت کننده خواهد بود که 
جشنواره به جای دیگری منتقل شود.سیدجواد هاشمی افزود: این جشنواره در اصفهان زاده و پروریده شده 
و به شکوه و اوج خود رسیده است.کارگردان فیلم شهر گربه ها ادامه داد: سینمای کودک و نوجوان به خاطر 
اصفهان در دوره های مختلف رشد پیدا کرد و به همین جهت من به خود می بالم که در اصفهان حضور دارم.

تکذیب فرونشست در سپاهان شهر اصفهان
مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات اداره راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: باتوجه به قرارگرفتن 
سپاهان شــهر در جنوب ارتفاعات صفه، به منظور جلوگیری از نفوذ ســیالب به ســمت شــمال و غرب 
سپاهان شهر، دیوارهای خاکی سیل بند در این منطقه ایجاد شده است.حسین حجتی ادامه داد: هنگامی 
که سیالب به این کانال ها هدایت می شود، با توجه به جنس رسوبات، سرعت جریان آب و شیب زمین 
باعث ایجاد شکاف هایی می شود که در نگاه اول به نظر می رسد حاصل از فرونشست زمین باشد، اما بررسی 

انجام شده در بازدید میدانی نشان داد که این شکاف ها هیچ ارتباطی با فرونشست در این منطقه ندارد.

مدیر 4 منطقه شهرداری اصفهان منصوب شدند
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان با صدور حکمی »میثم بکتاشیان« را به سمت مدیر منطقه یک شهرداری 
اصفهان منصوب کرد.»میثم بکتاشیان«  دارای ۱۱ سال سابقه مدیریت در شهرداری اصفهان است و پیش 
از این توسط معاون وزیر کشور به عضویت ستاد پیوست اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری و روستایی 
کشور منصوب شده بود.شهردار اصفهان در حکم دیگری محمدحسین جعفری فشارکی را به سمت مدیر 
منطقه چهار شــهرداری اصفهان منصوب کرد.محمد حسین جعفری فشــارکی پیش از این سرپرست 
شهرداری منطقه شش و در دوره گذشته مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان بوده است.قاسم زاده همچنین 
با صدور احکام جداگانه ای »حمیدرضا فرهنگ« را به سمت مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان منصوب 
کرد.حمید رضا فرهنگ در کارنامه کاری خود مدیریت مناطق یک و ۱۳ شهرداری اصفهان را در دوره گذشته 

دارد.»محمد مهدی کریمی« نیز به سمت مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان منصوب شد.

رییس مجلس ملی سوئیس به اصفهان سفر کرد
رییس مجلس ملی سوئیس به منظور بازدید از آثار تاریخی وارد اصفهان شد.آندریاس آییبی، رییس مجلس 
ملی سوئیس در رأس هیئتی بلند پایه روز سه شنبه به کشورمان سفر کرد، او در اولین روز سفر به ایران با وزیر 
امور خارجه دیدار و گفت وگو داشت.بررسی روابط ایران و سوئیس، آخرین تحوالت گفت وگو های جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان و همچنین تحوالت یمن و مسائل منطقه ای و بین المللی از موضوعات گفت وگوی 
آندریاس آییبی با وزیر امور خارجه بوده است.گفتنی است؛ رییس مجلس ملی سوئیس دیروز برای دیدار 
با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران و همچنین بازدید از آثار تاریخی اصفهان به این استان سفر کرد.

مجتمع غذایی دارویی مدرس اصفهان در آستانه بهره برداری
مجتمع بزرگ غذایی، دارویی و شیمیایی شهید مدرس با ظرفیت ایجاد چند هزار فرصت شغلی تا دو ماه 
آینده در اصفهان به بهره برداری می رسد.رییس جهاد دانشگاهی کشور در نشست با استاندار اصفهان با اشاره 
به اقدامات سازنده این نهاد در بخش های پزشکی، کشــاورزی و حفظ امنیت غذایی گفت: مجتمع بزرگ 
غذایی، دارویی و شیمیایی شهید مدرس با ظرفیت ایجاد چند هزار فرصت شغلی تا دو ماه آینده در اصفهان به 
بهره برداری می رسد، در بخش صنعت نیز اقدامات موثری در تولید تجهیزات برقی مورد نیاز صنایع، مته های 

حفاری، جداسازی آب و نمک از نفت استخراج شده، ساخت دکل های حفاری و... انجام شده است.

با مسئولان

اخبار

 »بامباال« برنده مسابقه
 زاون قوکاسیان شد

خبر روز

زاون قوکاســیان متولد ســال ۱۳۲۹ در 
اصفهان بود، او برخالف رشته تحصیلی اش 
که شــیمی بود، به فعالیت در دنیای هنر 
پرداخت و کار تحقیــق و تالیف کتاب های 
ســینمایی و تاریخ شــفاهی ســینمای 
ایران را از ســال ۱۳۵۰، با انتشــار کتابی 
 درباره فیلم »چشمه« اثر آربی آوانسیان،

 آغاز کرد.
از جمله دیگر فعالیت های این نویســنده 
و پژوهشگر ســینمایی می توان به تالیف 
حدود ۲۰ کتاب درباره ســینماگرانی چون 
بهرام بیضایی ، مســعود کیمیایی ، عباس 
کیارســتمی ، بهمــن فرمان آرا، خســرو 
ســینایی ، گالب آدینه ، رضــا ارحام صدر، 
فاطمه معتمدآریا، مجیــد انتظامی و نیز 
نگارش کتابی با نام »بردی از یادم« درباره 

لورتا نوشین اشاره کرد.
همچنیــن زاون قوکاســیان بــا نشــریه 
ســینمای آزاد به عنوان نویســنده مقاله 
و با نشــریات ســینمایی به عنوان منتقد 

همکاری داشت.
از دوره سی و یکم جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان به پاس زحمات زاون قوکاســیان 
جشــنواره ای تحت عنوان او به فیلم برتر 

خالقانه اهدا می شود.
فیلــم »بامبــاال« ســاخته جمال ســید 
حاتمی، برنده بخش زاون قوکاســیان در 
سی و چهارمین جشــنواره فیلم کودک و 

نوجوان شد.
الزم به ذکر است سیاوش گلشیری، زهرا 
نیازی و عطیه زارع، اعضای هیئت داوران 
جایزه زاون در ســی و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم هــای کودکان و نوجوانان 
بودنــد.در دوره ســی ویکم، فیلم »ضربه 
فنی« ســاخته غالمرضا رمضانی از ایران، 
دوره ســی ودوم، فیلم »جادوگر کوچک« 
ســاخته مایکل شــارر از آلمان و در دوره 
سی وســوم نیز فیلم »خورشید« ساخته 
مجید مجیدی از ایران فیلم های منتخب 

این بخش بودند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار گفت: ارزش وقف های امسال این شهرستان بیش از ۶۰ میلیارد ریال است.حجت االسالم محسن ضیایی 
افزود: این وقف ها شامل دو سوله به مساحت ۴۲۰ متر مربع در دولت آباد برای برگزاری مراسم های مذهبی، کمک جهیزیه و کمک اجاره به نیازمندان، یک 
باب خانه ۸۰ متری در شهر خورزوق برای کمک به نیازمندان و یک مغازه ۸۵ متری در شهر خورزوق برای کمک به تعمیر مساجد شهرستان بوده است.رییس 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۱۰ موقوفه در شهرستان برخوار شــامل تکایا، حسینیه ها، امامزاده ها و موقوفات با ۱۵۰ 
رقبه وجود دارد، افزود: طی چند سال گذشته به صورت متوالی شهرستان برخوار با تجدید اجاره ۵۰ موقوفه در سال، رتبه نخست استان اصفهان را دارد.رییس 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوارگفت: فعالیت عمرانی در ۱۲ بقعه متبرکه شهرستان برخوار با اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی، کمک های خیران، درآمد های 

بقاع و اعتبارات دولتی در حال اجراست.

ثبت 4 وقف جدید در برخوار به ارزش 60 میلیارد ریال

بدون شرح 

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: با توجه به رشد 10 درصدی 
مصرف کنندگان گاز به ویژه در بخش خانگی و صنایع، احتمال کســری گاز، 
در زمان پیک مصرف وجود دارد و شهرستان های شرق استان باید سوخت 

دوم را جایگزین کنند.
علوی با اشــاره به اینکه برای انتقال گاز به شهرســتان های شــرق استان 
مســیری حدود 300 کیلومتر بــا تدابیر ویژه ای طی می شــود، گفت: برای 
برخورداری مســتمر از گاز طبیعی بایــد اقدامات الزم بــرای بهره مندی از 
ســوخت دوم در این مناطق تدارک دیده شــود.وی بیان داشت: احتمال 
قطع گاز در برخی مواقع که خارج از اختیار ماست وجود دارد و در صورتی که 
سوخت دوم تدارک دیده نشود ممکن است با مشکل مواجه شویم.علوی، 
با تاکید بر اینکه هزینه انتقال خط گاز به مناطق شرقی استان اصفهان بسیار 
سنگین است، افزود: در حال حاضر برای گازرسانی به مناطق شرقی استان از 
گاز »سی ان جی« استفاده شده به این صورت که گاز در شهرستان نایین در» 
ایستگاه مادر« فشرده سازی و از طریق مخازن فشار قوی به ایستگاه های 
دختر منتقل و از آنجا به شبکه شهری تزریق می شود.وی با تاکید بر مصرف 
منطقی و بهینه گاز طبیعی برای پیشگیری از کسری گاز، افزود: سال گذشته 

نزدیک به 15 میلیون متر مکعب کسری گاز در زمان پیک مصرف در استان 
وجود داشت و امسال نیز با توجه به رشــد 10 درصدی مصرف گاز به ویژه در 
بخش خانگی و صنایع، پیش بینی می شود امکان اعمال محدودیت مصرف 

گاز بر مبنای نظرمرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز وجود دارد.

امسال هم قبوض گاز با مصرف 200 مترمکعب در ماه رایگان می شوند
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان خاطر نشــان کــرد: در صورتی که 
مشترکین خانگی فقط در ســه ماهه پایانی زمســتان میزان مصرف خود 
را هر ماه به 200 مترمکعب برســانند، قبــض آنها رایگان می شــود.وی، با 
تاکید بر اینکه شــرکت گاز اســتان اصفهان تا حد توان با اولویت تامین گاز 
خانگی به صورت ویژه در اســتان تــاش خواهد کرد، گفت: مشــترکین با 
صرفه جویی در مصرف می توانند افزون بر سرعت بیشــتر در رسیدن گاز به 
صنایع، اشــتغال زایی و ارزش افزوده ایجاد کنند.علوی، ادامه داد: استان 
اصفهان با مصرف ساالنه بیش از 21 میلیارد متر مکعبی گاز در همه بخش ها 
 به دلیل توسعه صنعتی و تراکم جمعیت، دومین استان پرمصرف کشور بعد

 از تهران است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و 
وزارت نیرو برای احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش 
صنعت و معدن که با حضور سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: طی سنوات و دهه های 
گذشته توسعه های خوبی در صنعت کشور به ویژه زنجیره فوالد را شاهد بودیم؛ 
اما متناسب با آن در توسعه زیرساخت اقدامی صورت نگرفته و اکنون با کمبود 
در حوزه انرژی و مواد اولیه مواجه شده ایم. رشد و سرمایه گذاری متناسب با 
میزان تولید در حوزه های زیرساختی امری ضروری است.به گفته محمدیاسر 
طیب نیا ؛ صنایع بزرگ برای تامین انــرژی برق، آب، گاز و مواد اولیه با کمبود 
مواجه هســتند؛ به عنوان مثال در حوزه برق حدود 14 هزار مگاوات کسری 
ظرفیت در کشور وجود دارد که البته برای این موضوع برنامه ریزی هایی صورت 
گرفته تا بخش اصلی این کسری توســط صنعت جبران شود و صنایع بزرگ 
معدنی و کشور بخشــی از ســرمایه گذاری برای اجرای طرح احداث 10 هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی را که برطرف کننده نیاز و مشــکل خودشان 
خواهد بود را انجام دهند.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در خصوص نقش 

این شرکت در اجرای طرح احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 
خاطرنشان کرد: گروه فوالد مبارکه به سهم خود متعهد شده تا 1500 مگاوات 
از این کســری را جبران کند؛ با چنین اقدامی شــرکت فوالد مبارکه عاوه بر 
رفع نیاز خود، می تواند بخشی از مشکات شبکه را نیز مرتفع کند.وی اذعان 
داشت: شرکت فوالد مبارکه درصدد آن است تا بخشی از سهم خود در تحقق 
این طرح را از طریق نیروگاه خورشــیدی و بخش دیگــری از آن را با احداث 
نیروگاه حرارتی در دستور کار قرار دهد تا ظرف 3 سال آینده مورد بهره برداری 
قرار گیرد؛ از وزارتخانه های صمت و نیرو انتظار داریم تا معین بخش صنعت 
باشند و صرفا تنها به برگزاری جلسات تفاهم نامه و ایجاد تکلیف برای بخش 
صنعت اکتفا نشود، به این شکل که هر چند ماه یک بار جلساتی برگزار شده 
و از میزان پیشرفت پروژه ها و موانع پیش روی آن مطلع شوند.به گفته طیب 
نیا، در ایران اجرای پروژه ها بیشتر از مدت مشخص و پیش بینی شده، زمان 
می برد که در نهایت ضمن داشتن هزینه باال، منافع پروژه را با مشکل روبه رو 
می کند؛ بنابراین الزم است تا روند کار رصد شده و مشکاتی همچون دریافت 

مجوز و موانع بروکراسی برطرف شود تا بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.

رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
از پخش برنامه »جوانی به توان نو« در 24 قسمت از شبکه اصفهان خبر داد.

سید صالح خشــوعی گفت: طرح »به وقت نوجوانی« از سال 13۹8 در خانه 
نوجوان وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
 آغاز به کار کرد و اینک نیز با همکاری هفت منطقه شهرداری اصفهان در حال

 اجراست.
وی افزود: برنامه به وقت نوجوانی شامل کانون هایی بوده که نوجوانان در آن 
مهارت هایی را کســب می کنند و خروجی این کانون ها، تهیه تعدادی برنامه 
اینترنتی و برنامه تلویزیونی است که برنامه »جوانی به توان نو« هم یکی از 
آنهاست.وی تصریح کرد: بر اســاس تفاهم نامه سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با صدا و ســیمای مرکز اصفهان، برنامه »جوانی 

به توان نو« در 24 قسمت پنجشــنبه های هر هفته از شبکه اصفهان پخش 
می شود.رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: نوجوانانی کــه در کانون های فیلــم، تئاتر، مجری گری، 
داستان نویسی، ادبیات و کافه کتاب حضور داشتند، با توجه به مهارت هایی 

که کسب کرده اند، در ساخت این برنامه ها همکاری داشته اند.
خشوعی خاطرنشان کرد: چهار قسمت از این برنامه تاکنون پخش شده که 
به موضوعاتی همچون فضای مجازی، مد و لباس، مدیریت مالی و مدیریت 
احساسات پرداخته است.گفتنی است؛ برنامه »جوانی به توان نو« با بخش 
های دلچسب نوجوان پسند، پنجشنبه های هر هفته ساعت 15:30 از شبکه 
پنج اصفهان پخش می شــود که عاقه مندان برای کســب اطاعات بیشتر 

می توانند به صفحه اینستاگرام @khane_nojavan_esf مراجعه کنند.

اره و دریل جدید خط تولید ریل جهت افزایش ظرفیت تولید این محصول 
در کارگاه نورد 650 به همت تاشــگران ذوب آهن اصفهان راه اندازی شد 
تا افزایش چشــمگیر تولید ریل را رقم بزند . منصور یزدی زاده در حاشیه 
بازدید از راه انــدازی این پروژه بــا بیان این که به کمــک همکاران ذوب 
آهنی توانســتیم گلوگاه فرآیند تولید ریل را با اضافه کردن یک خط جدید 
اره ودریل برطــرف کنیم، گفــت: برنامه ریزی و طراحی خــط تولید ریل 
خریداری شده در ذوب آهن اصفهان بر اساس 120 متر تعریف شده است 
از آن جایی کــه وزارت راه به تولید ریل بیش از 18 متــر رضایت نداده بود 
بنابراین گلوگاهی ایجاد شده بود که با اضافه کردن اره و دریل این گلوگاه 
برطرف شد.مدیرعامل شرکت، به توســعه و افزایش تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر نیز اشاره کرد و افزود: ورق سازه های فوالدی یکی از 
این دست محصوالت است که با تولید 400 تن ورق سازه 300×20 در یک 
شیفت 8 ساعته رکورد جدیدی ثبت شد، ضمن این که تولید آن در آینده 
به 600 تن در هر شــیفت افزایش خواهد یافت.وی با اشــاره به سیاست 
دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، تاکید کرد: بخش زیادی 
از این مسکن های ساخته شده را سازه های فوالدی تشکیل خواهد داد 
که ورق سازه های فوالدی نقش اساســی در تحقق برنامه دولت در این 
زمینه دارد.یزدی زاده به شکستن رکورد 25 ساله تولید کاف نیز اشاره کرد 
و گفت: در صدد هستیم روند تولید کاف را برای ماه های آتی حفظ کنیم.

وی با بیان ایــن که کاف برای مصارف داخلی و صــادرات، یک محصول 
استراتژیک محسوب می شود، گفت: با وجود تحریم ها، فراگیری کرونا، 
کمبود آب، برق و مواد اولیه و سایر چالش هایی که فوالد سازان با آن رو 
به رو هستند امیدوار هستیم برنامه صادرات محصوالت شرکت را مطابق 
با برنامه پیش ببریم.مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت نیز 
در خصوص پروژه تامین و نصــب و راه اندازی اره و دریل جدید نورد 650 
گفت: با توجه به تولید ریل در نورد 650 به عنوان یک محصول استراتژیک 
و لزوم افزایش ظرفیت و کیفیت محصــول تولیدی، به رغم تحریم های 
ظالمانه، برنامه ریزی الزم جهت تامین یک دستگاه اره و دریل مخصوص 
ریل با ظرفیت برش و ســوراخ کاری حدود 3۹ تن بر ساعت برای ریل از 
شــرکت لینزینگر اتریش به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های دنیا در 

این زمینه انجام شد و در حال حاضر در مرحله تست و راه اندازی است.
نصر افزود: مطالعات، مهندســی و نظارت عالی این طــرح با محوریت 
مدیریت هماهنگی امور مهندســی و نظارت، فاز تامین توســط مدیریت 
خرید تجهیزات و قراردادهای توســــعه و همچنین عملیات نصب و راه 
اندازی تجهیزات بر پایه  استفاده حداکثری از زیر ساخت ها و توان داخلی 
شرکت با همکاری مدیریت های اجرایی توســعه، مهندسی نورد، برنامه 
ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیــرات مکانیک، تعمیرات و نوسازی راه 

و ســاختمان و تولید و توزیع برق انجام شده است.

به مناســبت هفته جهانی کودک، تندیس مدیر حامی کودک به مدیر عامل 
آبفای اســتان اصفهان اهدا شــد.این تندیس را نیایش کلوشانی و ریحانه 
جیحانی به نمایندگی از کودکان تحت پوشش کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان به مهندس هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
اصفهان اهدا کردند.تندیس مدیر حامی کودک امسال ازطرف کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کشــور بــه دلیل انجام فعالیت هــای فرهنگی و 
آموزشی مرتبط با کودکان و نوجوانان به استاندار، شهردار اصفهان، شرکت آب 
و فاضاب ،شرکت ســهامی ذوب آهن ، نیروی انتظامی و... اهدا می شود.

مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان پس از دریافت این تندیس گفت:  آینده 
درخشان و توســعه کشــور منوط به تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در 
زمینه های مختف علمی ، فرهنگی و دینی است.امینی ،همکاری آبفا با کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان را در ترویج مصرف بهینه آب در جامعه بسیار 
موثر دانست و گفت:  در ســال های اخیر  از طریق خانه فرهنگ آب همکاری 
خوبی بین آبفا و کانون در زمینه  برگزاری همایش ها و جشنواره ها با موضوع 
مدیریت مصرف صورت گرفته اســت.وی به برگزاری مهــرواره بین المللی 
نقاشی اربعین اشــاره کرد و گفت: آبفا به عنوان یکی از حامیان برگزاری  این  
مهرواره بین المللی آمادگی دارد تا سال های آینده نیز در برگزاری این رویداد 
فرهنگی – مذهبی  نهایت همکاری داشته باشد.شایان ذکر است به مناسبت 
هفته جهانی کودک  همزمان با سی و چهارمین جشنواره بین الملی فیلم های 
کودکان و نوجوانان اصفهان  غرفه »کودکان دوستدار آب« تا 21 مهر ماه جاری 
از ساعت 16 تا 20 درگذر فرهنگی چهارباغ ، حدفاصل میدان امام حسین)ع( 

تا خیابان شیخ بهایی پذیرای عاقه مندان است.  

مدیرعامل شرکت گاز استان:

مناطق شرقی استان اصفهان در زمستان سوخت دوم و جایگزین 
داشته باشند

سهم ۱5۰۰ مگاواتی شرکت فوالد مبارکه در احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کشور؛

 نیروگاه های خورشیدی و حرارتی فوالد مبارکه تا 3 سال آینده

 به بهره برداری می رسند

پخش برنامه »جوانی به توان نو« از شبکه اصفهان

رکورد تولید ورق سازه های فوالد در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

به مناسبت هفته جهانی کودک صورت گرفت؛
اهدای تندیس مدیرحامی کودک به مدیر عامل آبفای استان اصفهان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

