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متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده، تا پایان وقت اداری روز 
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در جلسه »سازگاری با کم آبی استان«  با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات 
جلسات پیشین، بر اجرای سریع تر مصوبات تاکید شد؛

وقتی آب گم شد!

عکس: ایرنا
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 معاون سیاسی-امنیتی استانداری: موجودی و مصارف آب در 
اصفهان مشخص می شود و ما جلوی هرگونه اضافه برداشت را خواهیم گرفت.

 مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان:340 میلیون مترمکعب از 
حقابه کشاورزان در بخش های دیگر استفاده شده است که باید خسارت آن 

مشخص و داده شود.

 نماینده کشاورزان : از حقابه کشاورزان در جلسات کشوری و مقابل 
وزارت نیرو دفاع کنید حتی به قیمت برکنار شدن خودتان از کار. اگر آب برای 

کشت پاییزه ما تعلق نگیرد، برای گرفتن حقابه خود اقدام خواهیم کرد.

 استاندار: اینکه آب باید از کجا به کجا برود، وظیفه ما نیست، اما حل 
مشکل آب مردم اصفهان به من بازمی گردد که این مسئله را نیز حل خواهم کرد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس گفت: رییس کل دادگستری و 
دادستان مرکز استان اصفهان با فوریت نسبت به بررسی چرایی اخراج ۱۵۰ 

کارگر کارخانه ریسندگی در شاهین شهر رسیدگی کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به بررسی آخرین وضعیت اخراج ۱۵۰ 
کارگر یک کارخانه ریسندگی در شهرستان شــاهین شهر اظهار داشت: این 

موضوع در دستور کار رسیدگی در شهرستان شاهین شهر قرار گرفته است.
وی افزود: به تازگی با مدیرعامل این شرکت دیداری داشتیم که گویا مشکل 

بدهی بانکی دارند.
 نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس تصریح کرد: برای رسیدگی
  هر چــه زودتر به ایــن پرونــده نامــه ای را به رییــس کل دادگســتری
  اســتان اصفهــان و رونوشــت آن را به دادســتان مرکز اســتان ارســال
  کرده ایــم کــه هــر چــه زودتر بــه ایــن پرونــده بــا فوریت رســیدگی

 کنند.
وی ادامه داد: مشکالت این کارخانه قابل حل و فصل شدن است و در آینده 

نزدیک حل خواهد شد و کارگران به کار بازگشت داده می شوند.
 همچنین کامــران کالنی، مدیــرکل کار، تعــاون و رفاه اجتماعی اســتان 
 اصفهــان نیز ضمن ابــراز بی اطالعــی از وضعیت ایجاد شــده بــرای این

کارخانه اظهار داشــت: هنوز  گزارشــی به اداره کار اعالم نشده است، اما در 

 این زمینه باید توجه داشــت که چنانچه در هر واحد صنعتی مشکلی پیش
 بیاید برای استیفای حقوق آنها رویه قانونی در هیئت های مختلف رسیدگی 
 اجرا می شــود و فقط اســنادی مورد قبول است که پشــتوانه دقیق مالی 

داشته باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: نیروی کار امروز اگر 
تحصیلکرده دانشگاهی باشد، آموخته های آن متناسب با نیاز بازار کار نیست.

کامران کالنی با اشاره به مشکالت حوزه نیروی کار اظهار داشت: مهارت، حلقه 
مفقوده بازار کار استان اصفهان است که نیروی کار امروز یا از سطح معارف و 
اطالعات قابل قبولی برخوردار نیســت و یا اگر تحصیلکرده دانشگاهی است 

آموخته های آن متناسب با نیاز بازار کار نیست.
وی افزود: باید به صورت عملیاتی تکنولوژی های جدید وارد کنیم و در صنایع 
مختلف دولت ریل گذاری کند که از این طریق مهارت آموزی را توســعه و این 
مشکل حل شود.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره 
به اقدامات انجام شــده در جامعه کارگری گفت: در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان ابتدا در شناسایی موضوعات مهم حوزه کار مطالعاتی انجام 
گرفت که مشخص شد دانش آموختگان دانشگاهی یکی از معضالت امروزه 
ما به شمار می آیند.وی با بیان اینکه تعریف مهارت در دنیا تغییر کرده است، 
تصریح کرد: در گذشــته کارگر یک فرد فاقد تحصیالتی تعریف می شــد؛ اما 

امروزه کارگر را تحصیلکرده دانشگاهی می بینیم که مهارت الزم را ندارد.
کالنی ادامه داد: در راستای توسعه مهارت یک اقدام بزرگ را با همکاری اتاق 
بازگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دانشــگاه آزاد استان در اصفهان 

انجام دادیم.
وی عنوان این اقدام را اشتغال همزمان با تولید بیان کرد و افزود: این طرح در 
قالب پویش به صورت پایلوت در استان و در اواخر ماه جاری به صورت کلی در 

سطح همه دانشگاه ها اجرایی خواهد شد.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: در این طرح 
افراد بخشی از زمان تحصیل خود را در مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا با حضور 

در واحدهای صنعتی و تولیدی به مهارت آموزی اختصاص می دهند.
وی ادامه داد: همچنین با ســتاد کل قرارگاه نیروهای مسلح نیز مقررشده تا 
سربازان وظیفه بخشی از خدمت سربازی خود را در محیط واقعی کار  سپری 
کنند. کالنی با اشــاره به اینکه پویش پیشــتازی و مهارت آموزی داوطلبانه 
است، گفت: این طرح اجرا و بسیار موفقیت آمیز بوده و سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای آموزش دوگانه ای را طراحی کرده که بــا مجمع امور صنفی و اتاق 
اصناف انجام داده و به صورت پایلوت در صنف اتومبیل ســواری پیاده کرده 
است.وی ادامه داد: بعد از آموزش تئوری و عملی، افراد در محیط واقعی کار 
مهارت الزم را به صورت عملی فرا می گیرند. بنابراین ســازمان آموزش فنی 
و حرفه ای باید آموزش ها را به ســمت محیط واقعــی کاری برای رفع کمبود 

مهارت آموزی در افراد جویای کار سوق دهد.

معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای استان اصفهان گفت: طی ۱۰ سال گذشته 
با اصالح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه فرســوده توزیع، از هدر رفت ۷۰۰ لیتر 
آب شرب جلوگیری به عمل آمد.ناصر اکبری اظهار کرد: با اصالح و بازسازی ۲۵۶ 
نقطه ازخطوط انتقال و شــبکه توزیع با قطر های ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰ میلیمتر از هدر 
رفت ۷۰۰ لیتر آب شرب در سطح استان اصفهان جلوگیری شد.وی، شناسایی و 
مهار نشتی خطوط انتقال آب را یکی از عوامل مهم در افزایش بهره وری منابع آبی 
دانست و اعالم کرد: ۷۰۰ لیتر در ثانیه آب، معادل آب شرب مورد نیاز شهر نجف آباد، 

با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰ هزار نفر است.این مقام مسئول افزود: شناسایی و مهار به 
موقع نشتی خطوط انتقال و شــبکه توزیع آب در استان باعث شد که اصفهان هم 
 اکنون کمترین میزان آب بدون درآمد در کشــور را به خود اختصاص دهد.معاون

 بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان با اشاره به روند نزولی میزان هدر 
رفت آب در استان اصفهان تصریح کرد: در سال ۸۶ میزان آب بدون درآمد در استان 
اصفهان ۳۱ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ درشهر اصفهان به ۱۶.۱ و در استان به 

حدود ۱۸ درصد کاهش یافته است.

دادگستری اصفهان، مشکل اخراج 1۵0 کارگر کارخانه ریسندگی را رسیدگی کند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

دانش آموختگان دانشگاهی، یکی از معضالت بازار کار امروز اصفهان هستند

جلوگیری از هدر رفت 700 لیتر آب شرب در استان اصفهان
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بایدن: نظرسنجی ها برایم مهم نیستند!
رییس جمهور آمریکا روز یکشنبه همزمان با دیدار با رهبران جهان در اروپا، کاهش نرخ محبوبیتش در 
هفته های اخیر را کم  اهمیت دانست و تاکید کرد، نظرسنجی های دوره ای بخشی از این کار هستند و وی 
بر برنامه خودش تمرکز دارد.به نقل از پایگاه خبری هیل، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در کنفرانسی 
خبری در پایان نشست گروه ۲۰ در رم گفت: نتایج این نظرســنجی ها دائما باال و پایین می شوند. آنها 
ابتدا باال بودند، سپس متوسط شدند و دوباره باال رفتند و اکنون پایین آمده اند. به نظرسنجی ها در دوران 

رؤسای جمهور دیگر خوب نگاه کنید، همین اتفاق برای آنها نیز رخ داده است.

خرید موشک اسراییلی از سوی جمهوری آذربایجان
نیروی هوایی جمهوری آذربایجان اخیرا تعدادی موشک  هوا به هوای Python-۵ از رژیم صهیونیستی 
خریداری کرده است.جمهوری آذربایجان از رژیم صهیونیستی موشک های هوا به هوای برد متوسط از 
خانواده I-Derby ER با نام Python-5 خریداری کرده است که روی جنگنده های میگ ۲9 سوار 
 RAFAEL Advanced«می شود.به گزارش رسانه های آمریکایی، این موشک ها از شرکت اسراییلی
Defense Systems Ltd« خریداری شده که ارزش هر تیر موشک 3۰۰ هزار دالر است.این موشک از 

نوع»شلیک کن و فراموش کن« بوده و سرعت آن 4 برابر سرعت صوت است.

وزیر خارجه روسیه: 

دیداری سازنده با »بایدن« داشتم
وزیر خارجه روسیه می گوید دیداری که با رییس جمهور آمریکا در حاشیه نشست جی ۲۰ داشته، مفید 
و مختصر بوده است.به نقل از ایتارتاس، سرگئی الوروف  می گوید دیدارش با جو بایدن رییس جمهور 
آمریکا که در حاشیه نشست جی ۲۰ در رم انجام شد؛ سازنده بوده و طرف مقابل هم خواستار تماس های 
بیشتر شده است.الوروف در توصیف این دیدار افزود: گفت وگویی مختصر اما مفید با رییس جمهور بایدن 
داشتم. وی به پوتین سالم رساند و بر تعهدش به انجام تماس های بیشتر تاکید کرد. عالوه بر این، درباره 
این صحبت کردیم که چگونه این تماس ها را در آینده ای نه چندان دور محقق کنیم. من این مسئله را که 

فکر می کنم در تنظیم برنامه های آتی مفید باشد؛ به رییس جمهور )پوتین( انتقال دادم.

دمشق: 

ترکیه خاک سوریه را ترک کند
مجلس سوریه تاکید کرد که اقدامات و سیاســت های اردوغان، تهدیدی بزرگ برای صلح منطقه ای و 
بین المللی است.به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، مجلس سوریه در بیانیه ای اقدام پارلمان ترکیه 
در تمدید مجوز اعزام نیروهای نظامی به سوریه و عراق به مدت دو سال را شدیدا محکوم کرد.مجلس 
سوریه در این بیانیه اعالم کرد که اقدامات و تجاوزات ترکیه به خاک سوریه از نظر قانونی، اخالقی و انسانی 
غیرقابل قبول است.در ادامه این بیانیه آمده است: اقدامات و سیاست های اردوغان به تهدیدی بزرگ و 

مستقیم برای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است.

سخنگوی کاخ سفید به کرونا مبتال شد
سخنگوی کاخ سفید با انتشار بیانیه ای از مثبت شدن تست کووید-19 خود خبر داده است.وی در بیانیه 
خود آورده است: روز چهارشنبه من با هماهنگی تیم پزشکی و درمانی کاخ سفید و به خاطر مثبت شدن 
تست کرونای یکی از اعضای خانواده ام تصمیم گرفتم همراه رییس جمهور به سفر خارجی نروم. از آن 
روز من در قرنطینه به سر می برم.جن ساکی همچنین اعالم کرد، تست وی در روز یکشنبه مثب بوده و 

تاکید کرده است که از روز چهارشنبه هیچ گونه تماسی با بایدن و دیگر اعضای کاخ سفید نداشته است.

فارن پالیسی: این روحانی شیعه، تنها امید آمریکاست!

دوستی دشمنان!
این روحانی شیعه زمانی دشمن سرســخت واشنگتن در عراق بود و 

اکنون بهترین فرصت را برای حفظ منافع آمریکا ارائه می دهد.
»آنکال ووهرا« ســتون نویس فارن پالیســی، در مقاله ای برای این 
نشریه نوشت:  الهیب هیگل، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران و 
کارشناس مسائل عراق می گوید: »صدریون اعتراضات اوایل ۲۰۲۰ را 
به راه انداختند و مسئول بخشی از خشــونت اعمال شده علیه فعاالن 

هستند«. 
به گفته هیگل، به نظر نمی رسد که صدر بتواند دولتی را تشکیل دهد که 
ائتالف فتح یا به طور کلی گروه های مســلح مورد حمایت ایران در آن 

مشارکت نداشته باشند.
 »این کار آغازگــر منازعه خواهد بــود«. به گفته هیــگل، رقابت بین 
صدریون و گروه های مســلح تحت حمایت ایران ستیزی بر سر نفوذ 
است، اما در گذشــته هر زمان که ضرورت داشــته آنها تنش ها را کنار 
گذاشته و با یکدیگر مشارکت کرده اند. وی می گوید: »در سال ۲۰1۸، 

صدر با هادی العامری بر سر تشکیل دولت توافق کرد«.
ضیاء االســدی، یکی از مقامات ارشــد پیشــین در جنبش سیاسی 
صدر، می گوید که مقتدی صــدر می تواند با حذف تمــام جناح های 
تحت حمایت ایران – از جمله ائتالف نیروهای مسلح فتح به رهبری 
عامری و گروهی از احزاب سیاسی غیرمسلح تحت حمایت ایران به 
رهبری نوری المالکی – ائتالفی پیروز را تشکیل دهد. به گفته االسدی؛ 
»افرادی مانند مالکی که مخالف صدر هستند نمی توانند جزو متحدین 
باشند. احتماال صدریون با بلوک ســنی، کردها، نمایندگان مستقل و 

دیگر احزاب کوچکتر شیعه همسو شوند.«
با این حال، چنیــن ائتالفی هزینه  هایی هم دارد. به گفته االســدی، 
»ســنی  ها و کردها بــاور دارند که نظــام محاصصه به آنهــا قدرت و 
اختیاراتی می دهــد، از این رو رهایی از این نظام به  آســانی و فوریت 

ممکن نیست.«
تحلیلگران می گویندکه صدریون، به رغم عضویت در چندین دولت در 
گذشته، کارایی پیشبرد اصالحات را ندارند و در عوض خودشان متهم 
به خشونت و فساد بوده اند. به گفته تحلیلگران، صدر یک سیاستگذار 
کارکشته نیســت، بلکه فقط پوپولیستی اســت که ماسک حمایت از 

جامعه مدنی را بر چهره دارد.
ایلی ابوعون، مدیر برنامه های خاورمیانه و شــمال آفریقا در موسسه 
صلح آمریکا، گفت که صدر نتوانســته خــودش را اثبات کند. وی می 
گوید: »به رغم حضور نســبتا برجسته در هر دو شــاخه از تشکیالت 
دولتی ]یعنی تشــکیالت قانونگذاری و تشــکیالت اجرایی[، جنبش 

صدر نمی تواند مدعی مالکیت راهکارهای جدی برای اصالحات باشد. 
بیشتر کارهایی که او انجام داده در حوزه انتقاد، اعتراض و از این قبیل 
بوده اســت«. ابوعون می گوید در برخی از موارد، نامزدهایی که خود 
صدر برای مناصب دولتی معرفی می کرد، درگیر رسوایی  های مربوط 
به فساد مالی بودند و در برخی دیگر، این افراد تخلفات موجود را می 
 پذیرفتند و از همان چیزهایی چشم پوشی می  کردند که برای به دست 

آوردن شان به خیابان  ها رفته بودند.
به گفته  ابوعون، عواملی که طی 1۰ ســال گذشــته مانع پیشــبرد یک 
برنامه کاری اصالحاتی از ســوی صدر شــده اســت، تغییر نخواهند 
کرد. وی می گوید: »صــدر همچنان به عنوان یک رهبر اپوزیســیون 
پوپولیســت ایفای نقش خواهد کرد و همزمان بخشــی از ســاختار 

حکومتی در عراق خواهد بود«.
اما برخــی از تحلیلگــران باور دارند که بــه رغم پیشــینه پرتناقض و 
ناامیدکننده صدر در پیشــبرد اصالحات، او نماد یک الگوی سیاسی 

نوین است که می تواند برای عراق و منطقه الهام بخش باشد.
پیروزی صدر نشــان می دهد که رهبران گروه های مســلح فرقه ای 
می توانند مسیرشــان را تغییر دهند و از محبوبیت شــان برای ایجاد 

هماهنگی در جوامعی اســتفاده کنند که خطوط مذهبی به شدت در 
آنها شکاف ایجاد کرده اســت. این رهبران همچینین می توانند روی 
مســائل مدنی تاثیرگذار بر زندگی روزانه مردم متمرکز شوند. در نبرد 
برای تغییر یک نظام سیاسی که دست نشاندگی را ترویج می کند و به 
وفاداری پاداش می دهد، پیشوایان مذهبی مانند صدر، با طرفداران 

انبوه، می توانند نقش مهمی ایفا کنند.
حتی برای ایاالت متحده هم، صدر ارائه دهنــده فرصتی برای ایجاد 
ثبات پایدار در کشوری اســت که نزدیک به دو دهه در باتالق بی ثباتی 
فرو رفته است. صدر اعالم کرده که می تواند حضور نیروهای آمریکایی 
در عراق در نقش مستشــاری را بپذیرد و از این رو، راهی برای حفظ 
آبروی دولــت بایدن فراهم کنــد که قصد خــروج اکثریت نیروهای 

آمریکا از این کشور را دارد. 
اسدی می گوید: »دولت پیشــین آمریکا گفته بود که از عراق مراقب 
ایران خواهد بود. اگر دولت تازه آمریــکا نیروهایش را از عراق خارج 
کند و سیاست هایش را در قبال عراق و ایران تغییر دهد، نه ایران و نه 
حامیان شان هیچ دستاویزی برای تهدید یا حمله به منافع آمریکا در 

منطقه نخواهند داشت.«

الله افتخاری، نماینده پیشین مجلس در اظهارنظری 
با اشاره به سفرهای استانی رییس جمهور از وی تقدیر 
کرده و گفته بود که »باید به جناب آقای رییســی خدا 
قوت گفت. روش آیت ا...رییســی برای اداره کشــور 
روشی اســت که در اسالم توصیه شــده و سیره ائمه 
معصومین )ع( است«.این ســخن او البته از سوی 
برخی سیاسیون و رسانه ها تالش برای مقدس نمایی 
دولت تلقی و مورد نقد واقع شد. انتقاداتی که از سوی 
فعاالن سیاســی هر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا 
روانه شد و عمدتا ناظر بر آفات این رویه و تجارب تلخ 
گذشــته بود.ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا 
در گفت وگو با »جهان صنعــت« از مقدس جلوه دادن 
نظام انتقاد کرده و گفته: »اگر ما ایــن تعابیر را به کار 
ببریم ممکن است به نقادی صدمه بزند و این درست 

نیست«. حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا 
نیز از رویکرد اللــه افتخاری نقد کــرده و گفته: »باید 
خیلی در ایجــاد تقدس هایی که واقعیــت هم ندارد، 
دقت کرد. ما چهارده معصوم بیشتر نداشتیم و کسی 
نمی تواند خود را معصوم بداند. به نظر من اگر کســی 
چنین قصدی داشته باشد باید برود و در دادگاه ثابت 
کند، اگر نه با افکار عمومی نمی توان اینطور بازی کرد«.

 ناصر قوامی، فعال سیاســی اصالح طلــب نیز گفته: 
» آقای رییسی ســید اســت و اوالد پیامبر. روحانی 
هم هســت  بنابراین احتمال آن وجود دارد که برخی 
اصول گرایان ایــن حرف ها را بزنند. بــه نظر من البته 
آنهایی که آقای رییسی را جای ائمه بدانند؛ رییسی را باال 
نبرده اند بلکه ائمه را پایین آورده اند. من با شناختی که 
از آقای رییسی دارم فکر نمی کنم که خود هم راضی به 

طرح این مسائل و حرف ها باشد.« قوامی درباره آسیب 
این اظهارات بر رابطه دولت و مردم، گفت: »مردم از این 
چیزها عبور کرده اند و توجهی بــه این حرف ها ندارند 
و ارزشی برای آن قائل نیســتند. در واقع گوش مردم 
پر است از اینکه بگوییم بسیج مقدس است، دولت، 
سپاه یا حکومت مقدس است. مردم با این حرف ها 
دولت را مقدس قلمداد نمی کنند.«این فعال سیاسی 
اصالح طلب همچنین گفت: »شاید برخی این حرف ها 
را بزنند تا دیگر کسی از دولت نقد نکند، اما به نظر من 

مردم این حرف ها را جدی نخواهند گرفت«.

انتقاد سیاسیون اصالح طلب و اصولگرا از اظهارات »الله افتخاری« درباره رییسی؛

مردم دیگر اهمیت نمی دهند

وزرای خارجه آمریکا و عربستان سعودی در حاشیه نشست گروه ۲۰ در رم، پایتخت ایتالیا با یکدیگر دیدار کردند.»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا و »فیصل بن 
فرحان« وزیر خارجه عربستان سعودی در حاشیه نشست گروه ۲۰ در رم پایتخت ایتالیا با یکدیگر دیدار و درباره تحوالت لبنان و سودان گفت وگو کردند.خبرگزاری 
عربستان سعودی )واس( گزارش کرد که در این دیدار پاره ای از مسائل منطقه ای و بین المللی دارای اهتمام مشــترک به ویژه تقویت امنیت و ثبات در منطقه 
و تالش برای برقراری صلح در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.همچنین تالش های مشترک برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و حفظ محیط زیست با هدف 
تقویت توسعه پایدار بین المللی بررسی شد.دو طرف همچنین تحوالت اخیر در سودان، ضرورت اقدام مشترک برای حمایت از تحقق امنیت و ثبات در این کشور، 
موضوع برنامه هسته ای ایران و تالش های بین المللی در این خصوص را بررسی کردند.  به نوشته وبگاه »الخلیج اونالین«، بلینکن پس از این دیدار در حساب 
توئیتری خود نوشت: »با وزیر خارجه عربستان درباره اوضاع لبنان و همچنین نیاز به بازگشت فوری دولت انتقالی به رهبری گروه های مدنی در سودان گفت وگو 
کردیم«.این دیدار وزرای خارجه آمریکا و عربستان در حالی برگزار شد که طی چند روز گذشته تنش بین لبنان و عربستان در پی اظهارات »جرج قرداحی« وزیر 

اطالع رسانی لبنان درباره توقف جنگ در یمن، شدت گرفته است.

خبر روزدیدار وزرای خارجه آمریکا و عربستان با محوریت ایران

وز عکس ر

دست دادن جو بایدن با 
شخص خیالی سوژه شد! 

این صحنه انتهایی سخنرانی  بایدن 
در نیوجرسی است. او به خیال آنکه 
شخصی در کنارش ایستاده ، اقدام 
به دست دادن با این شخص فرضی 
می کند. برخی از کاربران آمریکایی 
با یادآوری نحوه برخورد رسانه های 
آمریکایی با موضوع مشابه در مورد 
ســلف وی دونالد ترامپ، درباره 
سالمت رییس جمهور آمریکا ابراز 

نگرانی کردند.

کیهان: 

دفاع از مرجعیت به گروه خون شما نمی خورد!
حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: این روزها، سخنان حضرت آیت ا... صافی گلپایگانی در 
دیدار آقای قالیباف با ایشان به موضوعی پر تنش تبدیل شده است. برای معرفی هویت واقعی جریان 
بد نام مورد اشاره که این روز ها به سوءاستفاده از اظهارات حضرت آیت ا...صافی روی آورده و به دروغ 
سنگ دفاع از مرجعیت را به سینه می زند، اشاره به چند نمونه از مواضع صریحا اعالم شده و  آن ها که 
فقط اندکی از بسیارهاست ضروری به نظر می رسد و می تواند از چهره واقعی این جریان هرزه سیاسی 
پرده بردارد. نیم نگاهی به مواضع و نظرات علنا اعالم شده این جریان کاسه لیس غرب، به وضوح نشان 
می دهد که ادعای نگرانی آن ها برای مرجعیت! دروغی شــاخ دار و در تضاد کامل با هویت این طیف 

آلوده و وطن فروش است و این ادعا قبل از آنکه تعجب آور باشد مضحک و خنده دار به نظر می رسد!
 

کنایه »تاج گردون« به رفتار رییس جدید سازمان بهزیستی
غالمرضا تاج گردون در توئیتی به رفتار علی محمد قادری، رییس سازمان بهزیستی کشور  که حکم 
دریافتی خود را روی سر گذاشت، واکنش نشان داد.غالمرضا تاج گردون، نماینده ادوار پارلمان در 
توئیتی نوشت:  »این روزها حرکات عجیب و غریب زیاد می بینیم که نه با شئونات اداری و انسانی 

میخونه و نه انقالبی. یعنی چی حکم و ابالغ را میزاری باالی سرت؟«

فرزند »صفار هرندی« در حوزه هنری پست گرفت
سجاد صفارهرندی به عنوان مدیر جدید پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسالمی حوزه هنری معرفی 
و از وحید یامین پور نیز در مراسمی قدردانی شــد.در مراسمی که روز یکشنبه )9 آبان ماه( با حضور 
محمدمهدی دادمان، رییس حوزه هنری انقالب اسالمی و جمعی از مدیران بخش های گوناگون 
حوزه هنری در حوزه هنری برگزار شد، سجاد صفارهرندی به عنوان مدیر جدید پژوهشکده فرهنگ 
و هنر اسالمی حوزه هنری معرفی شد.رییس حوزه هنری در این نشست گفت: وحید یامین پور، 
عضوی از خانواده حوزه هنری است و رفتن ایشان از حوزه هنری تنها بر اساس تعینات اداری است. 

همچنین خیرمقدم و آرزوی موفقیت برای سجاد صفارهرندی در مسئولیت جدید داریم.

ادعای مقام فرانسوی درباره ایران
یک منبع در ریاست جمهوری فرانسه روز یکشــنبه مدعی شد که ایران به دنبال خرید زمان، پیش 
از بازگشت به مذاکرات هسته ای است.به گزارش شبکه خبری العربیه، این مقام فرانسوی که در 
حاشیه نشست گروه ۲۰ در رم صحبت می کرد، افزود: »آمریکا و اروپا در حال تعامل با روسیه و چین 
برای بازگرداندن ایران به میز مذاکرات در وین اتریش است«.این مقام فرانسوی در ادامه مدعی شد 

که ایران به دنبال خرید زمان، پیش از بازگشت به مذاکرات هسته ای است.

نخست وزیر اسراییل: 

الگوی من برای مقابله با ایران، برنامه »جنگ ستارگان« است!
نخست وزیر اســراییل ادعا کرد که الگوی وی برای مقابله با برنامه هســته ای ایران، برنامه »جنگ 
ستارگان« است که »رونالد ریگان« رییس جمهوری اسبق آمریکا در دهه ۸۰ میالدی در پیش گرفته 
بود.نفتالی بنت گفت که ایران در پیشرفته ترین نقطه توانایی خود برای غنی سازی اورانیوم قرار دارد.وی 
با تاکید بر این که پیشرفت هسته ای ایران مسئله پنهانی نیست، با تکرار برخی ادعاهای پوشالی گفت 
که ما علیه آنها وارد عمل می شویم و از تمام انرژی، نوآوری، فناوری و اقتصاد خود استفاده خواهیم 

کرد تا به نقطه ای برسیم که از آنها چند قدم جلوتر باشیم.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت خارجه: 

مدت هاست بین ایران و 
آمریکا گفت گویی انجام 

نشده است
سخنگوی وزارت خارجه گفت که مدت هاست 
بین ایران و آمریکا گفت وگویی نبوده و بعد از 
خروج آمریکا از برجام دیگر تماس یا مالقات 

مستقیم یا غیرمستقیمی نبوده است.
خطیب زاده در ابتدای صحبت هایش درباره 
روند مذاکرات ایران و کشــورهای حاضر در 
برجام گفت: مدت هاست بین ایران و آمریکا 
گفت وگویی نبوده است. بعد از خروج آمریکا 
از برجام دیگر تماس یا مالقات مســتقیم یا 
غیرمســتقیمی نبوده، موضع ایران روشــن 
است. آمریکا به عنوان ناقض قطعنامه شورای 
امنیت و کشور خارج شده از برجام و کشوری 
که مانع روابط اقتصادی و تجاری ایران شده، 
شناخته می شــود. تا زمانی که آمریکا اینها را 
جبران نکند طبیعی است که در هیچ شکل و 

فرمتی گفت وگویی نخواهد بود. 
نسبت آمریکا به برجام نسبت کشوری است 
که به لحــاظ غیرقانونی از آن خارج شــده و 
تالش کــرده توافق نامه منطبق بــر قطعنامه 
شــورای امنیت را از بین ببرد. اگر سیســتم 
آمریکا دچار آلزایمر شده، الزم است شاید به 
طور مکرر به آنها یادآوری کنیم که چه کسی از 
برجام خارج شده است.وی در ادامه گفت: ما  
تهدید رژیم اشغالگر قدس برای ثبات امنیت 
منطقــه را نادیده نگرفتیم، اساســا ذات این 
رژیم بحران آفرینی است. اما رژیم اشغالگر 
قدس به خوبی از توانمندی ایران آگاه است 
و توانمندی محدود خود را هم می داند و هم 
می داند که ایران درباره امنیت خود مصالحه 

نمی کند و شوخی ندارد.
خطیــب زاده دربــاره روند مذاکــرات ایران 
و عربســتان هم گفت: گفت وگوهــای ما  با 
عربســتان دربــاره موضوعــات دوجانبه و 
منطقه ای اســت و موضوع صحبت ما درباره 
دوستان یا دیگران نیست. ما در کنار مردم یمن 
و دوستان مان ایستاده ایم. گفت وگوهای ایران 
و عربستان جدی و شفاف بوده، اینکه به کجا 

برسیم به جدیت طرف مقابل بستگی دارد.

بین الملل

عکس: فارس
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فریدن؛ رکورددار تولید چغندر قند اصفهان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدن گفت: برداشت چغندرقند در فریدن ۶۵ تن در هکتار و در 

برخی مزارع نیز به ۹۵ تن در هکتار رسیده است.
وحید کاظمی،  وسعت زیر کشت محصول چغندر قند را در شهرستان فریدن هزار هکتار بیان کرد 
و  اظهار کرد: عملکرد برداشت این محصول در فریدن ۶۵ تن در هکتار و در برخی مزارع نیز به ۹۵ 
تن در هکتار رسیده است.وی، کشت چغندر قند را مفید برای تقویت خاک دانست و افزود: بقایای 
چغندر قند که در زمین می ماند، باعث افزایش مواد آلی خاک می شــود. مظفر رییسی، نماینده 
شرکت قند اصفهان نیز در این باره گفت: روزانه هزار و ۲۰۰ تن چغندر قند از مزارع شهرستان فریدن 
برداشت و روانه کارخانه قند اصفهان می شود. ۸۰ درصد از ۸۵ هزارتن چغندرقند تولیدی استان 

مربوط به شهرستان فریدن است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از تخلف یک کارخانه خبر داد:

بیسکویت هایی با قیمت آزاد اما آرد دولتی!
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از کشف تخلف کارخانه تولید بیسکویت توسط گشت 
مشــترک تعزیرات حکومتی اصفهان خبرداد.منصور انصاری گفت: گشــت مشــترک تعزیرات 
حکومتی اســتان اصفهان که با حضور رییس شــعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی اســتان و 
نمایندگان دســتگاه های نظارتی انجام می شــود موفق به کشــف تخلف دریک شرکت تولید 

بیسکویت شد.
وی ادامه داد: در بازرسی گشت مشترک از یک شرکت تولید بیسکویت، مقادیر زیادی آرد یارانه 
ای که به صورت غیرقانونی و به منظور سودجویی در تولید بیسکویت مورد استفاده قرار می گرفت 

در کارخانه مذکور کشف و پرونده تخلف برای شرکت متخلف تشکیل شد.

تولید روزانه بیش از 4 هزار تن شیر خام در استان اصفهان
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: روزانه بیش از چهار 

هزار تن شیر خام در استان تولید می شود که مازاد بر نیاز استان است.
حسین ایراندوست با اشاره به اینکه در زمینه تولید شیر در استان مشکلی نداریم، اظهار کرد: روزانه 
بیش از چهار هزار تن تولید شیر خام در استان داریم که مازاد بر نیاز استان است و بیشتر از نصف 

این مقدار یا باید به استان های دیگر صادر شود و یا خشک شود.
وی افزود: به منظور تنظیم قیمت شیر در اســتان اصفهان و خرید حمایتی از دامدار، از تعدادی 
از کارخانه های تولید شیر خشک خواستیم که شیر را به قیمت شش هزار و ۴٠٠ تومان از دامدار 
خریداری کرده، خشک کنند و اگر بازار داخلی نیاز ندارد اجازه صادرات می دهیم و در عوض برای 
صادرات عوارضی از کارخانه نمی گیریم.ایراندوســت با بیان اینکه اگر این کارخانه  ها از تاریخ ١٠ 
مرداد اسناد و مدارکی نشان دهند که نشان دهد از دامدار شیر را به قیمت شش هزار و ۴٠٠ تومان 
خریده باشند ما تاییدیه صادرات بدون عوارض برای شــان صادر می کنیم، بیان کرد: اگر کارخانه 
داران قصد صادرات شیر خشــک داشته باشند به ازای هر کیلو شیر خشــک باید ١۶ هزار تومان 

عوارض بدهند.
وی افزود: بــه گاوداری هایی که حالت صنعتی و بازارگاهی دارد بــه ازای هر رأس دام روزی دو 
کیلو و ٧٠٠ گرم ذرت، یک کیلو و ۴٠٠ گرم جو و یک کیلو و ٣٠٠ گرم سویا به عنوان نهاده می دهیم، 
علوفه ای که گاوداران از بازار آزاد تهیه می کنند مقداری گران تر ولی در دسترس تر است یا از استان 
های دیگر خریداری می کنند.حســین ایراندوست در خصوص مشــکالت دامداران اذعان کرد: 
دامداران مشــکل نقدینگی دارند و اغلب نمی توانند نهاده را از ما به موقــع خریداری کنند و این 
موضوع برای شان دردسر ساز است چرا که پول شــیری که به صنایع لبنی می فروشند را با تاخیر 

دریافت می کنند.

 در جلسه »سازگاری با کم آبی استان«  با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات جلسات پیشین،
 بر اجرای سریع تر مصوبات تاکید شد؛

وقتی آب گم شد!

استاندار اصفهان، اصرار بر خودسانسوری در بیان واقعیت های آب استان را 
مایه تعجب خواند و گفت: آیا با این کار قرار است ما حق کسی را کتمان کنیم.

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در جلسه »سازگاری با کم آبی استان« 
اظهار کرد: من مجری طرح انتقال آب بهشت آباد یا کوهرنگ نیستم، این 
مشکل بخش های دیگر است که خودشان باید آن را رفع کنند.وی اضافه 
کرد: اینکه آب باید از کجا به کجا برود، وظیفه ما نیســت، اما حل مشکل 
آب مردم اصفهان به من بازمی گردد که این مسئله را نیز حل خواهم کرد.

مرتضویی با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات جلسات پیشین »سازگاری با 
کم آبی استان« در باره شفاف ســازی منابع و مصارف آب، اجرای هرچه 
سریع تر این مصوبات را خواستار شد و گفت: میزان مصرف صنعت یزد از 
رودخانه زاینده رود در جدول منابع و مصارف آب قید نشده و سال هاست 
تحت لوای »آب شرب یزد« از آن نام برده می شود که اداره آب منطقه ای 
اصفهان، عامل این خطاســت.مرتضوی تصریح کرد: چیدمان یکسری 
اعداد درهم در جدول منابع و مصارف آب که در آن حق مالکیت بخش های 
مختلف به شکل منفک و شفاف آورده نشده است، عامل خدشه دار شدن 
اعتماد مردم می شود.استاندار اصفهان با اشاره به اینکه شفاف گویی در باره 
واقعیت آب در وزارتخانه مطرح نیست، تاکید کرد: ما هنوز نمی دانیم آب 
از کجا و از کدام منابع به دست چه کسانی می رسد و در کجا و چگونه حق 
مالکیت تمام ردیف های آورده شده در جدول مزبور تعیین می شود و فقط 
شاهد کلی گویی ها در این جدول هستیم که از نظر ما اعتباری ندارد.وی از 

تشکیل کمیته ای طی چند روز آتی با حضور نمایندگان اداره جهاد کشاورزی، 
جامعه کشاورزان، محیط زیست، آب منطقه ای و استانداری خبر داد تا در 
آن اعداد و ارقام جدول منابع و مصارف آب شفاف سازی و نتیجه کار نیز در 

جلسه روز چهارشنبه)فردا( اعالم شود.

خروج 2 میلیارد مترمکعب آب از سمیرم باید مشخص شود
معاون سیاســی، امنیتی اســتانداری اصفهان نیز در این جلسه، طراحی 
جدول های رنگ و لعابدار و ذکر اعداد و ارقام نامشــخص را رهیافتی برای 
رد گم کردن و مخفی کاری بارگذاری های اضافه برداشت از زاینده رود طی 
سال های گذشته اعالم کرد و بیان داشت: ما یک منبع و یکسری مصارف 
مشخص داریم که شفاف و واضح است که اگر معجزه ای رخ دهد و ترسالی 
شود بازهم بارگذاری های بیش از ظرفیت، همین وضعیت اسفبار امروز را 
نیز به بار می آورد.محمدرضا جان نثاری نیز خواستار شفافیت سازی در بیان 
اعداد و ارقام ذکر شــده در جدول منابع و مصارف آب اصفهان شد و گفت: 
اگر »سال«، مبنای کار است باید معلوم شود و اگر »عدد« مبنای کار قرار 
دارد باید بدانیم آبی که از اصفهان انتقال می یابد جــزو کجا و کدام یک از 
منابع اســت.وی تاکید کرد: موجودی و مصارف آب در اصفهان مشخص 
می شود و ما جلوی هرگونه اضافه برداشت را خواهیم گرفت.وی تصریح 
کرد: صادق بودن با مردم و برقراری عدالت در آب را باید شــرط کاری خود 
قرار دهیم و نیازی به کاغذبازی و درگیر کردن مغز مردم با یکسری اعداد و 

ارقام نامشخص نیست.جان نثاری خاطرنشان کرد: به دنبال یک بارگذاری 
اشتباه، سال هاست اصفهان آســیب دیده است.معاون استاندار اصفهان 

ادامه داد: پیشگیری از این آسیب ها بعد از شفافیت قابل اجراست.

تامین حقابه کامل کشاورزان از 8۵0 میلیون مترمکعب ذخیره آب
معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه از ۸۵۰ 
میلیون مترمکعب ذخیره زاینده رود، حقابه کامل کشاورزان پرداخت می شود 
و وزارت نیرو باید تامین کننده آب آشامیدنی مردم اصفهان باشد، گفت: با 
توجه به اینکه باید ۳۳۰ میلیون مترمکعب آب برای آشامیدنی مردم استان 
در نظر گرفته شود، وزارت نیرو باید از منابع دیگر، آن را تامین کند.حجت ا... 
غالمی از آب منطقه ای اصفهان خواســت تا شفاف سازی در حوزه منابع و 

مصارف آب با دقت مورد توجه قرار دهد.

400 میلیون مترمکعب آب، حق و سهم کشاورزان است
مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان با اشــاره به اینکه ۴۰۰ میلیون مترمکعب 
حقابه کشاورزان است، گفت:۳۴۰ میلیون مترمکعب از حقابه کشاورزان در 
بخش های دیگر استفاده شده اســت که باید خسارت آن مشخص و داده 
شود.حسن ساسانی بیان داشت: در سال آبی ۹۹_۱۴۰۰، با بیش از ۷۰ درصد 
کاهش آب مواجه هستیم.وی ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۰ 
میلیون مترمکعب آورده آب بوده که نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش 
داشته است که در این حالت ذخیره زاینده رود روی ۸۵۰ میلیون مترمکعب 
خواهد بود.وی با بیان اینکه صنعت تنها حق استفاده از پساب را دارد، اظهار 
داشت: در سال آبی گذشته و جاری، میزان برداشت از حقابه کشاورزان به 
ترتیب بالغ بر ۳۳۵ و ۳۴۲ میلیون مترمکعب بوده که سرجمع بالغ بر ۶۷۷ 
میلیون مترمکعب از سهم کشاورزان برای تامین بخش آشامیدنی، صنعت و 

یزد برداشت شده که باید برای رضایت خاطر کشاورزان اقدام شود.

از حقابه کشاورزان دفاع کنید، حتی به قیمت از کار برکنار شدن خودتان
نماینده جامعه کشاورزان نیز در این نشســت با اشاره به اینکه وزارت نیرو 
اعتقادی با پایداری و نگه داشــتن صنعت کشــاورزی نــدارد، خطاب به 
مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان گفت: از حقابه کشــاورزان در جلســات 
کشوری و مقابل وزارت نیرو دفاع کنید حتی به قیمت برکنار شدن خودتان 
از کار.محمدی به گم شــدن و مشــخص نبودن ۱۵۰ میلیون مترمکعب 
آب کشاورزان اشــاره کرد و افزود: چراغ صنعت کشــاورزی باید مانند آب 
آشامیدنی و صنعت روشن بماند.یکی دیگر از نمایندگان کشاورزان اصفهان 
نیز با بیان اینکه ۷۰ سال از عمر خود را در اصفهان گذرانده و کامال به مسائل 
امنیتی آگاه است، گفت: اگر آب برای کشت پاییزه ما تعلق نگیرد برای گرفتن 
حقابه خود اقدام خواهیم کرد.حیدری اظهار داشت: حتی اگر آب به بخش 
صنعت هم اختصاص نیابد، ایرادی ندارد، اما باید آب برای بخش کشاورزی 
تخصیص داده شود.حیدری در پایان پرسید: پساب ۸۵۰ میلیون مترمکعب 
آب موجود در زاینده رود اصفهان به کجا رفته است؟زاینده رود، بزرگ ترین و 
پرآب ترین رودخانه فالت مرکزی و در دشت مرکزی ایران به سمت شرق 

پیش می رود و در نهایت به جلگه تاالب گاوخونی می ریزد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: اگر نیروگاه 
شهید محمد منتظری و اصفهان در زمستان با کمبود گاز 
مواجه شــوند، محدودیت تولید برق خواهیم داشت.
محمدرضا نوحی درباره نگرانی قطعی برق در زمستان 
در اصفهان، اظهار کرد: طی جلساتی که در سطح کشور 
بین وزارت نیرو، وزارت نفت و شــرکت ملی گاز برگزار 
شد، شــرکت گاز اعالم کرد که مقدار مصرف گاز کشور 
حدود ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب و مصرف آن ۸۰۰ میلیون 
مترمکعب است که مقدار ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمبود 

تولید گاز داریم.وی با بیان اینکه همواره در زمستان در 
سطح کشور کمبود تولید برق نداریم، گفت: با توجه به 
اینکه وسایل سرمایشی از مهر ماه به بعد از مدار خارج 
می شود، مصرف و تولید برق با یکدیگر همخوانی دارد.

سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان ادامه داد: در 
زمستان با توجه به کمبود سوخت گاز و افزایش مصرف 
آن توســط بخش خانگی، محدودیت گاز در کشــور را 
داریم، اما محدودیت تولید بــرق را نداریم.وی تاکید 
کرد: اگر محدودیت گاز برای نیروگاه های کشور از جمله 
نیروگاه اصفهان و شــهید منتظری در اصفهان اعمال 
نشود، مشکل خاموشی در اصفهان نخواهیم داشت، 
اما اگر نیروگاه های کشور و اصفهان با محدودیت تامین 
گاز مواجه شوند، به طور قطع با کمبود تولید برق مواجه 

می شویم و ناچار به اعمال محدودیت های برق هستیم.
نوحی توضیح داد: اگر به دلیل کمبود گاز، کمبود تولید 
برق داشته باشیم صنایع در ساعاتی از روز با محدودیت 
برق مواجه می شوند، البته در بخش خانگی خاموشی 
برق نخواهیم داشــت.وی درباره احتمال اســتفاده 
نیروگاه ها از سوخت مازوت، اظهار کرد:طی چند سال 
گذشــته از ســوی دادســتان اصفهان بخش مازوت 
نیروگاه های اصفهان پلمب شده اســت، اما اگر اداره 
حفاظت محیط زیست اجازه استفاده از سوخت دوم 
مازوت را دهد دیگر بحث کمبود تولید برق در زمستان 
نخواهیم داشت، اما در سال گذشــته چنین اجازه ای 
از سوی محیط زیست، استاندار و دادستانی اصفهان 

داده نشده است.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

کمبود گاز، محدودیت تولید برق را به دنبال دارد

خبر روز

کشاورزان اصفهانی چشم به راه باران؛

اینجا چراغی روشن نیست!
مدل های هواشناسی بین المللی نشان می دهد که آبان کم بارشی را پیش رو داریم و حتی این کاهش 
بارندگی به احتمال قوی کمتر از حد نرمال ۵۲ سال اخیر خواهد بود.میزان بارندگی تاثیر باالیی بر تولید 
محصوالت کشاورزی به خصوص زراعی در حالت دیم دارد. از پیامدهای مهم اقلیمی به خصوص کاهش 
بارندگی در زراعت می توان به وقوع خشکســالی های پیاپی که احتمال وقوع آن هرچند ســال یک بار 
وجود دارد، اشاره کرد. سال ها خشکســالی در شهرضا، وضعیت این شهرســتان را به ویژه در روستاها 
نگران کننده کرده و خشکسالی خسارت های شدیدی به کشــاورزی و منابع آبی وارد کرده به نحوی که 
مردم از خشکسالی به عنوان یک بال و آفت یاد می کنند.آســیبی که خشکسالی طی بیش از یک دهه 
اخیر به استان اصفهان و شهرستان شهرضا وارد کرده، بسیار سخت  و سهمگین است و نخستین تبعات 
این خشکسالی های پی در پی، از دست رفتن جمعیت روستاها و شهرنشینی بسیاری از روستاهاست.

پاییز 1400، خشک ترین پاییز نیم قرن اخیر
 امسال نیز از جمله سال هایی است که اســتان اصفهان و به تبع آن شهرستان شهرضا با کاهش شدید 
بارندگی مواجه بوده و از طرفی افزایش شدید دما سبب شده که اثرات خشکسالی و کم آبی در استان 
بیشتر نمود پیدا کند و تاثیر آن را بیش از پیش به خصوص در حوزه کشاورزی شاهد باشیم.احد وظیفه، 
رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناســی می گوید: مدل های هواشناسی 
بین المللی نشان می دهد که آبان کم بارشــی را پیش رو داریم و حتی این کاهش بارندگی به احتمال 
قوی کمتر از حد نرمال ۵۲ سال اخیر خواهد بود.وی می افزاید: البته امیدواریم در اواخر پاییز و با شروع 
زمستان، بارش  ها به حالت نرمال بازگردد؛ اما شروع پاییز این طور نخواهد بود.عالوه بر کم بارشی در بیشتر 
مناطق کشور متوسط دمای فصل پاییز هم نسبت به متوسط بلندمدت افزایش می یابد و در برخی  مناطق، 

افزایش دما بیش از یک درجه سانتی گراد خواهد بود.

کم بارشی، سطح زیر کشت را در شهرضا کاهش داد
امیر صفرپور، مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با اشــاره به اینکه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس کاهش میزان 
بارندگی و کاهش آبدهی منابع آبی برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: امسال نسبت به سال گذشته 
با کاهش بارندگی روبه رو بوده ایم و سطح کشت سال گذشته را نمی توان داشته باشیم و روی هزار و ۶۰۰ 
هکتار کشت گندم و ۴ هزار هکتار کشت جو برنامه ریزی شده و با توجه به وضعیت منابع آبی کشت کمتری 
داریم.وی با بیان اینکه ۴۰ هکتار کلزا در شهرضا کشت شده و این یک کشت تکلیفی است و باید به عنوان 
یک کشت استراتژیک انجام شود، افزود: بذر گندم به میزان ۱۵۰ تن در مناطق مهیار، پرزان و شهرضا و 
بعضی دیگر در مناطق سردسیر تامین شده است.صفرپور با اشاره به اینکه تسهیالت سرمایه در گردش 
گندم و کلزا به ازای هر هکتار ۶ میلیون تومان است، ادامه داد: استان اصفهان در تدوین سند الگوی کشت 
در کشور پیشتاز است و در این میان شهرضا به عنوان پایلوت بوده، این سند به صورت استانی ابالغ شده 
است.مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با بیان اینکه باید در شهرستان شهرضا به سمت محصوالت کم آب بر و 
گلخانه ای برویم، بیان کرد: بر اساس این سند باغات درجه یک حفظ، باغات درجه ۲ اصالح و باغات درجه 
۳ حذف می شوند.صفرپور ادامه داد: بر اساس سند الگوی کشت افزایش سطح غالت و گیاهان صنعتی، 
کاهش سطح جالیز مانند سبزیجات و علوفه، افزایش سطح کینوا، کاهش سطح حبوبات، کاهش سطح 

ذرت علوفه ای و یونجه در سطح ۲۰ درصد باید دنبال شود.

تانکرهای سیار آبرسانی در شهرضا ساماندهی می شوند
ناصر اسدی، فرماندار شهرضا با بیان اینکه هر ســال با حجم قابل توجه ای از تانکرهای سیار آب مواجه 
هستیم، گفت: شخصی گاوداری و یا کشاورزی ایجاد می کند و مجوز آب سیار به او می دهند، اگر قرار شد 
آب سیار دهند، باید منبع آب سیار هم مشخص شود، در تابستان امسال و سال گذشته با مشکل آب رو 
به رو بودیم و در تنگنایی که کشاورزان و دامداران قرار می گیرند، قیمت آب هم افزایش پیدا می کند.وی 

افزود: برای ساماندهی تانکرها ورود پیدا کردیم و مقرر شد ساماندهی شوند.

کافه اقتصاد

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:سوژه

افزون بر هزار کیلومتر از راه های شریانی اصفهان نیازمند ترمیم است
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: از مجموع ۱۲ هزار کیلومتر راه های استان، یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر آن با خرابی متوسط 
تا شدید نیازمند ترمیم است.فرزاد دادخواه اظهار کرد: پیگیری های مستمری برای بازسازی جاده های استان اصفهان انجام شده و مناقصه هایی برای لکه گیری 
و روکش آسفالت صورت گرفته است.وی ادامه داد: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد در حال اجرا و مناقصه برای آسفالت در استان اصفهان منعقد شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان اظهار داشــت: برای ترمیم و روکش آسفالت راه های فرعی و روستایی با توجه به محدودیت و 
کمبود اعتبارات به طور عمده از اعتبارات استانی استفاده می شــود.وی اضافه کرد: بیش از ۳۰۰ طرح در حوزه معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان اصفهان به عنوان قرارداد باز در دست اجرا و یا آماده برای شروع فعالیت است.
دادخواه خاطرنشان کرد: همچنین اقدامات آسفالت حفاظتی به ویژه در راه های روستایی استان انجام شده و قرارداد هایی برای احداث زیرگذر ها در نقاط پرتصادف 

و ترمیم و تعمیر ابنیه فنی و احداث پل های بزرگی همچون پل ده بزرگ و تنگ خشک سمیرم در حال انجام است.

برداشت کنجد و 
فرآوری ارده در بوشهر

شهرســتان  در  کشــت کنجــد 
دشتستان از اوایل تیرماه آغاز شده 
و آبان ماه فصل برداشت محصول 
فرا می رسد. دشتستان را می توان 
بزرگ تریــن تولیدکننــده کنجد در 
اســتان بوشــهر با برداشت ساالنه 
یک هزار تن از ایــن محصول نامید 
که عمده محصول برداشــت شده 
تبدیل بــه ارده، روغن کنجد و دیگر 

فرآورده ها می شود.

وز عکس ر

صنعتی ترین استان کشور در معرض 
خطر نابودی؛

روزگار ناخوش نصف جهان
رییس خانــه صمت ایران گفــت: اصفهان به 
عنوان صنعتی ترین اســتان کشور در معرض 
خطر نابودی و مهاجرت قرار دارد و تنها تشکیل 
شورای آب با حضور رییس جمهور در عبور از این 
بحران مهم موثر خواهد بود.عبدالوهاب سهل 
آبادی اظهار کرد: امروزه متاســفانه اصفهان 
دچار مشکالت زیست محیطی عدیده ای شده 
و شــرایط موجود ما را برآن داشته است تا در 
دفاع از شهر و شــهروندان اقدام کنیم چراکه 
طی ســال های اخیر با بی مهری در مدیریت 
آب مواجه بودیم و اصفهان با تهدید پیشروی 
کویر و فرونشست زمین و بیماری روبه رو شده 
است.وی با بیان اینکه با مرور تاریخی متوجه 
می شویم که شعرا، فالســفه و بزرگان تاریخ 
مقطعی از زندگی خود را در این شــهر گذرانده 
اند، افزود: امروز با توجه به شــرایط زیســت 
محیطی حاکم بر اصفهــان مهاجرت از نصف 
جهان به دیگر نقاط کشور مطرح است؛ این در 
حالی است که این استان صنعتی، تامین کننده 
بخش زیادی از بودجه کشور است و بیشترین 
میزان محصوالت صادراتی نیز از این استان به 
دیگر نقاط کشور و کشورهای خارجی صادر می 
شود.رییس خانه صنعت، معدن وتجارت ایران 
بیان کرد: ســرمایه گذاران زیادی در اصفهان 
داریم کــه به دلیل بروکراســی های اداری راه 
شــهرهای دیگر را در پیش می گیرند که ما در 
پی جذب مجدد این افراد با برنامه ریزی های 
مطمئن هستیم؛ اما اکنون مشکل خشکسالی 
نیز مزید بر علت شــده تا توان اقتصادی این 
استان رو به افول بگذارد و این در حالی است 
که عالوه بر درآمد بخش صنعتی هنوز تامین 
کننده بخش زیادی از محصوالت دامی، باغی 
و کشاورزی کشور اســت.وی با اشاره به اینکه 
مسئوالن کشوری با توجه به ظرفیت اصفهان 
باید به این قضیه با دید روشــن نگاه کنند و با 
برنامه ریزی درســت پیش بروند، ادامه داد: 
انتقال آب خارج از توان حوضه زاینده رود یکی 
از علل مهم مســائل امروز اصفهان است و با 
عدم تخصیص تامین آب، مهم ترین رود فالت 

مرکزی ایران خشکید.
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرد:

بام ایران؛ صدرنشین واکسیناسیون کرونا در کشور
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد و رییس مرکز 
بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: از آغاز شیوع ویروس 
کرونا در کشور تاکنون پنج پیک گذشته است و آمار باالی موارد ابتال و 
مرگ و میر ناشی از این بیماری در اوج پیک ها موجب متاثر شدن کادر 

بهداشت و درمان می شود.
سید راشد جزایری افزود: بر اساس گفته ســازمان بهداشت جهانی 
بهترین واکسن، در دسترس ترین آن اســت بنابراین شهروندان باید 

فرآیند واکسیناسیون کووید ۱۹ را جدی بگیرند.
جزایری با اشاره به تحلیل ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص آمار 
کاهشی مرگ و میر و ابتال به این بیماری در ۲۸ استان کشور، اضافه 
کرد: خوشبختانه فعال زنگ خطر موج ششم هنوز به صدا در نیامده و 
امیدواریم وارد موج جدید نشویم خوشــبختانه حدود دو هفته است 
که آمار مبتالیان و مرگ و میر ناشی از این بیماری کووید۱۹ در استان 
با روند کاهشی مواجه است و اگر تا پایان هفته این روند نزولی ادامه 
پیدا کند، زنگ خطر موج ششم کرونا در چهارمحال و بختیاری فعال به 

گوش نخواهد رسید.
وی اظهار داشت: از نیمه شهریور ماه ۱۴۰۰، وارد مرحله تسریع و تسهیل 
واکسیناسیون کووید۱۹ در استان شدیم و پس از آنکه واکسن کرونا 
تامین شد به سرعت در ستاد دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد، ساز و 

کار پایگاه های واکسیناسیون افزایش پیدا کرد.
جزایری تصریح کرد: روند واکسیناســیون کوویــد۱۹ در چهارمحال 
و بختیاری از میانگین کشــوری باالتر اســت.درحال حاضر پنج نوع 

واکسن کرونا جهت دریافت در اختیار شهروندان قرار دارد.
وی بیان کرد: اولین نوع واکســنی که وارد چهارمحال و بختیاری شد 
واکسن اسپوتنیک بود که هم اکنون بعد از یک وقفه مجددا در استان 
تامین اســت و در پایگاه واکسیناسیون کووید۱۹ جمعیت هالل احمر 
جنب کلینیک امام علی )ع( در شهرکرد به شهروندان تزریق می شود.

جزایری افزود: نوع دوم واکسن کرونا که بیشــترین استقبال نیز از 
آن صورت گرفت، واکســن ســینوفارم بود که هر دو دوز آن در استان 

تامین شده است.
وی اضافه کرد: آسترازنکا، سومین نوع واکسن کرونا بود که وارد استان 
شد و به گروه سنی ۱۸ ســال به باال تزریق می شود؛ درحال حاضر نیز 
اولویت دریافت با دوز دوم اســت و از فردا به تعدادی از افراد هم  دوز 

اول این واکسن تزریق خواهد شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: در پایگاه 
واکسیناسیون کووید ۱۹ مصالی امام خمینی )ره( شهرکرد، واکسن 

آسترا زنکا به گروه های هدف تزریق می شود.
جزایری تصریح کرد: واکســن بعدی تولید داخلی و به نام کوو ایران 
برکت اســت و به تعداد مورد نیاز در اســتان موجود است  و اولویت 
تزریق این نوع واکســن با دوزدوم اســت و دوز اول آن نیز همچنان 

تزریق می شود.
وی گفت: واکسن آخر، پاستوکووک نام دارد که به گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ 
سال تزریق می شود و تولید مشترک ایران و کوباست، این نوع واکسن 

نیز با استقبال فراوانی مواجه شده است.
جزایری بیان کرد: شــرایط نگهداری واکسن اسپوتنیک خاص است 
و در دمــای زیر ۲۰ درجه و در یکــی از مراکز هر شهرســتان نگهداری 
می شود. در شهرکرد نیز تنها در پایگاه واکسیناسیون کووید۱۹ جمعیت 

هالل احمر جنب کلینیک امام علی )ع( موجود است.
وی افزود: در حال حاضردوز اول واکســن کرونا به میزان ۶۰۸ هزار و 
۶۹۸ نفر به گروه های هدف تزریق شده و ۳۹۶ هزار و ۹۶۷ نفر نیز دوز  

دوم واکسن را دریافت کرده اند.
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از آغاز فرآیند 
واکسیناسیون کووید ۱۹ در اســتان تاکنون، یک میلیون و پنج هزار و 
۶۶۵ ُدز واکسن کرونا تزریق شده اســت.وی اظهار داشت: همچنین 

۸۰ درصد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در دوز  اول و۸۰ درصد جمعیت 
باالی ۱۸ سال علیه کرونا در استان واکسینه شده اند و ۵۱ درصد نیز 

هر دو د دوز واکسن را دریافت کرده اند.
جزایری تصریــح کــرد: امیدواریم ایــن فرآیند در دانــش آموزان 
به ۹۰ درصد برســد کــه در صورت بازگشــایی وشــروع کالس های 
یــن بیمــاری   حضــوری مــدارس تعــداد بیشــتری علیــه ا

واکسینه شوند.
رییــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری در خصــوص 
واکسیناسیون دوز سوم کووید ۱۹، گفت: فاصله بین دریافت دوز  دوم 
و سوم شش ماه است و ترجیح کارشناسان امر بر این است که همان 
واکسن را دریافت کنند، اما واکسن جایگزین هم برای این کار در نظر 
گرفته شده است. جزایری ادامه داد: واکســن جایگزین از نظر پلت 
فرم، واکسن هایی هســتند که همخوانی باهم دارند به عنوان مثال 
شخصی که واکســن ســینوفارم را دریافت کرده است به هیچ عنوان 
نمی تواند واکسن اســپوتنیک را به عنوان دوز سوم )یادآور( دریافت 
کند بلکه باید واکسن ســینوفارم را در وهله اول، واکسن آسترازنکا  و 
یا پاستوکووک را در وهله و اولویت بعدی به عنوان دوز  سوم یا یادآور 

دریافت کند.

 دوربین های ثبت تخلف برای کنترل سرعت رانندگان 
افزایش می یابند

شــهردار شــهرکرد با اشــاره به نحوه کارکرد چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر گفت: در 
راستای ساماندهی عبور و مرور خودرو ها و به منظور ایمن سازی مسیر ها و جلوگیری از بروز حوادث 
با همکاری پلیس راهور، چراغ های راهنمایی و رانندگی در شــب ها و روز هــای تعطیل به صورت 
چشمک زن تنظیم شــدند.محمدتقی جاپلقی با اشاره به اینکه نصب ســرعت گیر در شهر دغدغه 
شهرداری نیســت، افزود: با توجه به اینکه برخی از رانندگان با ســرعت غیرمجاز در معابر شهری 
رانندگی می کنند و جان سایر شهروندان به ویژه عابران پیاده را به خطر می اندازند، ناچار به احداث 
سرعت کاه و نصب سرعت گیر پالستیکی در برخی از معابر شــده ایم.جاپلقی اضافه کرد: سیاست 
و نگاه جدید حاکم در شهرداری شهرکرد حذف ســرعت گیر ها در سطح شهر برای ارتقای زیبایی و 
افزایش تعداد دوربین های ثبت تخلف برای کنترل سرعت رانندگان است که این امر نیازمند کمک و 
توجه شهروندان به قوانین راهنمایی و رانندگی است.وی با بیان اینکه حذف سرعت گیر ها می تواند 
باعث کاهش مشکالت شهروندان در عبور و مرور شــود، ادامه داد: مردم از حذف سرعت گیر های 
غیراصولی و نامناسب راضی هستند و این مهم زمانی محقق می شود که حقوق و فرهنگ شهروندی 
در شهرمان حاکم شود، که بی شک همراهی و همکاری شهروندان عزیز در این امر نتایج مثبتی را 

به دنبال خواهد داشت.

اختصاص ۷00 میلیارد ریال برای احداث مجتمع مسکونی 
خیری بروجن

 رییس هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ســاز بروجن گفت: برای احداث مجتمع مســکونی 
خیری ۱۱۰ واحدی بروجن، ۷۰۰ میلیارد ریال از ســوی خیر نیک اندیــش حاج علی محمد رجالی 

هزینه می شود.
 سیف ا...فیاضی بروجنی  تاکید کرد: عملیات اجرایی مجتمع مسکونی خیری ۱۱۰ واحدی بروجن 
بهمن ماه سال گذشته در محله الهیه این شهر آغاز شد که این ساختمان خیری در زمینی به وسعت 
۱۰ هزار و ۴۰۰ مترمربع شامل یک هزار و ۷۰۰ مترمربع تجاری و هشت هزار و ۷۰۰ مترمربع مسکونی 
و با زیربنای حدود ۱۹ هزار مترمربع در قالب دو بلوک شــش طبقه ای و هر بلوک با زیربنای ۹ هزار 
و ۲۷۱ متر مربع احداث می شود.فیاضی، واحد های مسکونی در این طرح را دارای ۱۰۰ تا ۱۳۵ متر 
مربع زیربنا، دو تا سه اتاق خواب و تجهیزات و امکانات نوین اعالم و اضافه کرد: واحد های این طرح 
پس از بهره برداری در دوره های دو ساله در اختیار کارگران و نیازمندان بدون مسکن قرار می گیرد.

وی، پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی مجتمع مسکونی خیری ۱۱۰ واحدی بروجن شامل اجرای 
فونداسیون و ستون های پارکینگ را ۲۰ درصد بیان کرد و ادامه داد: این طرح سه تا چهار سال دیگر 
تکمیل و بهره برداری خواهد شد.فیاضی گفت: برای طرح ۲۴ واحدی ایتام امام زمان )عج( بروجن 

نیز ۱۴۰ میلیارد ریال از سوی خیر نیک اندیش حاج سید مصطفی طباطبایی هزینه می شود.

ثبت نام یک هزار و 3۵0 گروه جهادی در سامانه اطلس جهادی
دبیر مجمع جهادگران چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت یک هزار و ۳۵۰ گروه جهادی در استان، 
اظهار داشت: این گروه ها در ســامانه »اطلس جهادی« ثبت نام کرده اند.مجید حیدری افزود: ۳۰ 
درصد از اعضای گروه های جهادی بانوان هستند.حیدری با بیان اینکه گروه های جهادی در عرصه های 
محرومیت زدایی فعالیت می کنند، اضافه کرد: عمران، فرهنگ، اجتماعی، اشتغال، بهداشت و درمان، 
آموزش و دامپزشکی از جمله عرصه های فعالیت این گروه هاست.وی ادامه داد: فعالیت گروه های 
جهادی صرفا در مناطق محروم محدود نمی شود بلکه این گروه ها در سراسر استان بر اساس نیاز به 

مردم خدمات ارائه می دهند.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/97  برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی 

تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 5475-1400/04/28 هیات اول خانم اشرف السادات مدنیان 
به شناسنامه شماره 390 کدملی 1284460118 صادره اصفهان فرزند رسول در چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 32  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
عباس و بمانعلی مزروعی از  سند شماره 47637 مورخ 1349/9/14 دفترخانه شماره 
29 اصفهان و با توجه به نامه شماره 16/1400/10507 مورخ 1400/3/17 اداره کل 

راه و شهرسازی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/11 
م الف: 1207847 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/98 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 7276-1400/06/14 هیات ســوم خانم اقدس اهتمام به 
شناســنامه شــماره 720 کدملی 1284452611 صادره اصفهان فرزند حسین در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 164/93 متر مربع قسمتی از پالک 68  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباسعلی کریمی 

بهرام آبادی از سند شماره 36808 مورخ 1350/05/05 دفترخانه شماره 65 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/11 
م الف: 1208070 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

 مفاد آراء
8/99 برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6817-1400/06/11 هیات دوم خانم فاطمه نوروزی رنانی به 
شناسنامه شماره 41 کدملی 1290190399 صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ 
یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 158/90 متر مربع قسمتی از پالک 

شــماره 3587 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مورد ثبت صفحه 86 دفتر 883 امالک

ردیف 2- رای شماره 6917-1400/06/13 هیات سوم آقای محمد علی تقی یار رنانی 
به شناسنامه شماره 12804 کدملی 1283238608 صادره اصفهان فرزند احمدرضا 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 142/58 متر مربع از پالک شماره 3787 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت 
ورثه محمد اعتصامی طبق تقســیم نامه شــماره های 6761 مورخ 1361/04/23 

دفترخانه 77 اصفهان
ردیف 3- رای شــماره 6631-1400/06/08 هیات دوم آقــای امیر عبداله حاجی 
حیدری به شناسنامه شماره 5977 کدملی 1142287807 صادره خمینی شهر فرزند 
علی در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت 84/20 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت مصطفی عسگری از سند شماره 47781 مورخ 1349/9/29 دفترخانه شماره 

29 اصفهان
ردیف 4- رای شماره 6630-1400/06/08 هیات دوم آقای امیر عبداله حاجی حیدری 
به شناسنامه شماره 5977 کدملی 1142287807 صادره خمینی شهر فرزند علی در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 320/66 متر مربع قسمتی از پالک شماره 45 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی 

عسگری از سند شماره 47781 مورخ 1349/9/29 دفترخانه شماره 29 اصفهان
ردیف 5- رای شــماره 6833-1400/06/11 هیات دوم خانم زهــره بهرامیان به 
شناســنامه شــماره 12357 کدملی 1283233551 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 228/39 متر مربع قسمتی از پالک شماره 45 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مصطفی 

عسگری از سند شماره 47781 مورخ 1349/9/29 دفترخانه شماره 29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/11 
م الف: 1208062 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/100 برابــر آرا صادره هیات هــای موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضایی

 تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شــماره 8364-1400/07/08 هیات دوم آقای حســین کریم زاده 
باردهء به شناسنامه شــماره 8 کدملی 4622780968 صادره شهرکرد فرزند امیر آقا 
در ششدانگ یک باب انبار به مســاحت 263/05 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
 45  اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت 
فتح اله فتحی وازیچه از سند شــماره 24024 مورخ 1341/12/12 دفترخانه شماره 

29 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/26

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/11 
م الف: 1208236 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/101  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 

مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شماره 28202-1399/12/06 هیات دوم آقای جواد نصر اصفهانی به 
شناسنامه شماره 91 کدملي 1290207224 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 142/36 متر مربع قسمتي از پالک شماره 53 فرعی از 
8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 

446 دفتر 533 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26 
م الف: 1214844 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/102 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1630 مورخ 1400/05/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای علی ملک 
محمد دستگردی به شناسنامه شماره 16088 کدملی 1282630164 صادره اصفهان 
فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 140/96 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس 

)مالک رسمی( خریداری شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26 
م الف: 1215424 مهدی شبان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
8/103 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اینکه برابر آراء شماره های 139960302033000044 مورخ 1399/08/22 
و اصالحی شــماره 140060302033000031 مورخ 1400/07/27 و هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای اسکندر 
ابراهیمی نژاد فرزند ابوالقاسم کد ملی 1239710887 شماره شناسنامه یک در یک 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 32/35 متر مربع پالک ثبتی 2383 
فرعی از شماره 1- اصلی واقع در روستای طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز خریداری 
عادی از مالک رسمی خانم سیده اشرف  میر محمد علی طاری فرزند سید سیف اله  

محرز گردیده است. 
لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم 
از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به 
رای مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع ذیصالح 
قضایی نموده و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 
صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26 
م الف: 1215221  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
8/104 شماره نامه : 140085602024008999-1400/08/04 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4348/2948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام علی حیدری سورشجانی فرزند رحیم علی در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانوناً به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1400/9/3 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ چاپ: 1400/08/11 

م الف: 1213061  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/105 شــماره نامه : 140085602024009007-1400/08/04 نظر به اینکه به 
موجب رای شــماره 140060302024001124 مورخ 1400/04/12 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 235/79 متر مربع تحت شماره فرعی 684 از اصلی 4786 مفروز و 
مجزی شده از 4786 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای ابراهیم 
امیر حاجیلو فرزند مهدی مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد 
لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/09/06 ساعت 9 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 یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه میدهد.تاریخ انتشار: 1400/08/11   م الف: 1213912 

شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/106  شماره نامه: 140085602022000867- 1400/08/06  نظر با اینکه تحدید 
حدود ششدانگ یکباب خانه به مساحت 190 متر مربع شماره پالک 4249 فرعی از 
159- اصلی که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای داود پری بادی فرزند رضا در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/09/06  ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  
تاریخ انتشار: 1400/08/11 م الف:1214937  رضا مومنی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک بادرود
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مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

یک میلیون و 300 نفر در استان هنوز واکسن نزده اند
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت اصفهان گفت: حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت 
استان هنوز برای دریافت واکسن کرونا مراجعه نکرده اند که الزم است شهروندان هرچه سریع تر به مراکز 
تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند تا روند واکسینه شدن آن ها انجام شود تا از ابتال به این بیماری 
مصون باشند.فدایی در خصوص تزریق واکسن فخرا در اســتان اصفهان، اظهار کرد: واکسن »فخرا« 
تا امروز به صورت آزمایشی روی داوطلبان تزریق شده است، اگر دستوری از سوی وزارت بهداشت به 
استان اصفهان ابالغ شود تا این واکســن هم در مراکز تجمیعی واکسیناسیون به واکسن های تزریق 
روزانه اضافه شود برای تزریق این واکســن جداگانه اقدام می کنیم.وی در مورد روند واکسیناسیون 
نوجوانان، تصریح کرد: برای نوجوانان گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال که می خواهند آماده رفتن به مدرسه شوند 
پوشش واکسیناسیون ۸۵ درصدی را مدنظر داریم تا برای بازگشایی مدارس کمتر دچار مشکل شویم، 
روزانه حدود ۱۲ هزار نفر نوجوان برای واکسینه شدن به مراکز واکسیناسیون مراجعه می کنند. مسئول 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان ادامه داد: بیشتر نوجوانان مراجعه کننده برای واکسن کرونا 
نوبت دومی ها هستند و پوشش واکسیناسیون در بین دانش آموزان برای یک نوبت قریب به ۶۰ درصد 
شده، اما با واکسیناسیون کامل و دو نوبته دانش آموزان هنوز فاصله داریم و آمار قریب به ۲۰ درصد است.

به مناسبت هفته پدافند غیرعامل؛

نشست بررسی سناریوهای حادثه سیالب در اصفهان برگزار شد
 همزمان با هفته پدافند غیرعامل، نشست بررسی سناریوهای سیالب با حضور مدیر کل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان و مدیرعامل جمعیت هالل احمر این استان برگزار شد.علی محمدهاشمی، مدیرعامل 
این جمعیت در نشست بررسی سناریوهای سیالب در اصفهان گفت: تالش کرده ایم رویکردی جدید به 
تمرینات در حوزه امداد و نجات داشته باشیم.وی افزود: در این نشست برای انجام تمرینات مختلف 
کمیته ای از معاونین و کارشناسان امداد و نجات تشکیل شده و دستورالعمل انجام تمرینات برای شعب 
نیز ارسال شده است و در رویکرد جدید سعی شده به تاریخچه حوادث گذشته، ساختارهای مدیریتی 
و عملیاتی، شرح وظایف هرکدام از سازمان ها، هماهنگی ها و ایجاد زیرساخت ها)قرارگاه عملیاتی( در 
مناطق عملیاتی توجه الزم و کافی شود .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
شعب جمعیت هالل احمر در سراسر استان برای هر مانور بایستی جلسات تدوین سناریو را با نهادها و 

سازمان های ذی ربط انجام دهند.

 دانش آموختگان علوم پایه پزشکی و داروسازی 
دوره تعهد می گذرانند

مدیر مرکز رشد فناوری فرآورده های تخصصی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان اظهار 
کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با صدور دســتورالعملی، امکان جذب دانش آموختگان 
رشته های تخصصی علوم پایه پزشکی و داروسازی در شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر 
در مراکز رشد دارای مجوز از شورای گسترش وزارت بهداشت یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری را مهیا کرده است.کامران صفوی عنوان کرد: دانشگاه های علوم پزشکی می توانند مطابق این 
دستورالعمل با شــروع به کار دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی هرکدام از رشته های تخصصی 
علوم پایه پزشکی و داروسازی برای انجام تعهدات قانونی در مراکز رشد دارای مجوز و پارک های سالمت 
با شرایط مندرج در دستورالعمل و پس از تایید و صدور مجوز کمیسیون تعهدات موافقت کنند.مدیر مرکز 
رشد فناوری فرآورده های تخصصی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان با اعالم اینکه 
این مرکز دارای مجوز فعالیت از شورای گسترش وزارت بهداشت و وزارت علوم است، افزود: مرکز رشد 
تجهیزات پزشکی واحد نجف آباد دارای مجوز فعالیت از وزارت بهداشت و وزارت علوم و مرکز رشد جنرال 

)عمومی( دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان دارای مجوز فعالیت از وزارت علوم هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

رسانه ها در حوزه فرهنگ عمومی مطالبه گر باشند

مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان  حدیث زاهدی
اصفهان صبح  دیروز در نشست خبری به 
مناسبت هفته فرهنگی عمومی، با اشــاره به نقش و اثرگذاری فرهنگ 
عمومی در جامعه نســبت به گذشــته، گفت: ضرورت هماهنگی بین 
مسئوالن، کارشناســان و نظریه پردازان حوزه فرهنگ بیش از گذشته 
احساس می شود و باید در راستای اقتضائات زمان سیاست گذاری ها و 

برنامه ریزی ها انجام بشود.
حجت االسالم رمضانعلی معتمدی، تشــکیل شورای فرهنگ عمومی 
را موید جایگاه فرهنگ در ســطح جامعه قلمداد کــرد و افزود: یکی از 
تعبیراتی که رهبر انقالب در خصوص فرهنگ دارند این است که فرهنگ 
مثل هواست، این تعبیر نشــان دهنده اهمیت مسئله فرهنگ در کشور 
است. زیربنای هر توسعه ای مسئله فرهنگ و توسعه فرهنگی است و هر 

تکنولوژی نیازمند ایجاد فرهنگ استفاده از آن تکنولوژی است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: هر 
توسعه و خدماتی که قرار است در سطح جامعه به مردم ارائه شود، نیازمند 
توسعه فرهنگی است و باید پیوست فرهنگی همه طرح ها و فعالیت های 

دستگاه ها به خوبی و با دقت و کار کارشناسی در نظر گرفته شود.
وی، عزم ملی در حوزه فرهنگ را نیاز امروز کشور دانست و تصریح کرد: 

بخش عمده مجریان مســائل فرهنگی مردم هستند که باید نسبت به 
سیاست های فرهنگی و اصالحات مورد نیاز در حوزه فرهنگ عمومی آگاه 
شوند، در این بین رسانه ها نقشی مهم و پررنگ در عرصه فرهنگ سازی و 
ترویج فرهنگ عمومی دارند. در حوزه فرهنگ عمومی باید ایفای نقش 
رسانه ها به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد، اساسا باید دید چقدر رسانه ها 
دغدغه فرهنگ عمومی دارند و چقدر رصد درستی نسبت به این موضوع 
خواهند داشت.حجت االسالم معتمدی با بیان اینکه هر سازمان و نهادی 
موظف است در خصوص ارتقای نقش فرهنگ عمومی ایفای نقش کند، 
اظهار کرد: نقش رسانه ها در ارتقا و اصالح فرهنگ عمومی بسیار مهم و 
سازنده است، رسانه ها می توانند در برطرف کردن ناهنجاری ها و مشکالت 
فرهنگی اثرگذاری ویژه داشته باشند و ماموریت حساس و مهم خود را در 
این عرصه با قوت و دستاوردهای چشمگیر پیش ببرند.مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه باید نقش مهدویت در رسانه ها پررنگ 
شود، عنوان کرد: ریشه همه بدبختی های بشریت و همه گناهان و فسادها 
دروغ است و اگر این برای مردم تبیین شود و رسانه ها در این زمینه نقش 
آفرینی کنند بسیاری از مشکالت جامعه در عرصه ایجاد و اصالح فرهنگ 
عمومی برطرف خواهد شد و این موضوع بسیار سازنده است. الزم است 
به صورت روزانه رسانه ها به مسئله فرهنگ عمومی و موضوعات و مصادیق 

فرهنگ عمومی با اســتفاده از دیدگاه های کارشناسان و صاحب نظران 
بپردازند.وی بر ضرورت رصد ماموریت ها، عملکردهای دستگاه ها و کمبود 
و کاستی های جامعه از سوی رسانه ها تاکید کرد و گفت: مطالبه رسانه ها 
در حوزه فرهنگ عمومی باید زیاد باشد، رسانه باید میزان آشنایی مردم با 
فرهنگ عمومی و مبانی فرهنگی را به درستی رصد کند و این گفت وگوها 
باید در جامعه پیش بیاید تا شاهد رشد و اصالح فرهنگی در سطح کشور 
باشیم. رسانه می تواند موضوعاتی را در جامعه مطرح کند که گفت وگوهای 
سطح جامعه را جهت دهی کرده و خروجی و دستاوردهای آن را رصد و به 

دستگاه ها و مسئوالن ارائه بدهد.
حجت االســالم معتمدی با بیان اینکه برای تحلیــل و ارزیابی فرهنگ 
عمومی نیازمند شــاخص هســتیم، تصریح کرد: شناسایی و سنجش 
استعدادها، قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی از جمله وظایف شورای 
فرهنگ عمومی اســت تا بتواند برای اصالح ســاختار فرهنگی جامعه 
ماموریت ها را تعریف کند و میــزان تحقق این مهم باید مورد بررســی 
قرار بگیرد. نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در 
راستای اصالح و ارتقای فرهنگ عمومی از دیگر وظایف شورای فرهنگ 
عمومی کشور، استان و شهرستان هاست.وی در ادامه خاطرنشان کرد: 
رییس شورای فرهنگ عمومی در استان نماینده ولی فقیه در استان و در 
شهرستان ها امام جمعه است، اگرچه در سطح استانی هم افزایی خوبی 
وجود دارد؛ اما در برخی شهرستان ها شاهد هستیم این همراهی و هم 
افزایی وجود ندارد، متاسفانه برخی مسئوالن در شهرستان ها آیین نامه 
شــورای فرهنگ عمومی را مطالعه نکرده و از آن بی اطالع هستند و این 
درحالی است که برنامه ها و پایش ها و رصد اطالعات در خصوص فرهنگ 
عمومی باید مطابق آیین نامه پیش برود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اشاره به ضرورت توجه شــورای فرهنگ عمومی به فعالیت رسانه ها 
در عرصه فرهنگ عمومی اظهار کرد: در پایان ســال فعالیت رسانه ها در 
زمینه فرهنگ عمومی ارزیابی و رسانه های برتر مورد تقدیر قرار خواهند 
گرفت و این سرلوحه اقدامات شورای فرهنگ عمومی در سال آینده نیز 
خواهد بود و این اقدام می تواند مقدمه ای برای توجه بیشــتر رسانه ها 
به فرهنگ عمومی باشد.دبیر شــورای فرهنگ عمومی استان اصفهان 
ادامه داد: شــورای فرهنگ عمومی عالی ترین و برترین شــورا در حوزه 
فرهنگی در سطح استان ها و شهرستان هاســت که قابل ادغام با هیچ 
مجموعه و نهاد فرهنگی نیست، مصوبات این شورا پس از تایید از سوی 
شورا توسط استاندار و یا فرماندار به دستگاه ها ابالغ و حکم قانون را دارد. 
استان اصفهان از جمله استان های برتر کشور در حوزه فرهنگ عمومی و 

فعالیت های شورای فرهنگ عمومی است.

خبر خوان جامعه

یک وکیل دادگستری اصفهان در خصوص مجازات 
مقرر در قانون مجازت اســالمی برای تکدی  گری 
کودکان در برنامــه مجازی، اظهار کــرد: ماده ۷۱۲ 
قانون مجازات اسالمی تکدی گری را جرم می داند 
و این قانون شامل اطفال و نوجوانان هم می شود، 
از ســویی بحث در مورد کودکان بزه دیده و بزهکار را 
هم داریم، این اتفاق وابسته به سن و سال کودکان 
دارد و زیر ۹ سال برای دختران و زیر ۱۵ سال برای 
پسران مسئولیت کیفری )مجازات حدی، قصاص، 
دیه( ندارد.محمود مالمیــر اضافه کرد: تکدی گری 

افراد باالی این ســنین دارای مســئولیت کیفری 
اســت و ماده ۷۱۲ قانون مجازات اســالمی شامل 
حال آنها می شود و افراد سوءاستفاده کننده از این 
کودکان در صورت شناسایی مجازات کیفری دارند.
این صاحب نظر در حقوق جزا، تاکید کرد: کودکانی 
)دختران زیر ۹ سال و پسران زیر ۱۵ سال( که از آنها 
برای تکدی گری استفاده می شود، مجازات کیفری 
ندارند، امــا در کودکان بزه دیده قانــون به حمایت 
از این کودکان می پردازد و متاســفانه بســیاری از 
این قوانین به دالیل زیادی مانند حاشــیه نشینی، 
مهاجرت اتباع هنوز اجرایی نشــده است.مالمیر، 
تصریح کرد: در مورد کــودکان بزهکار جرم خاصی 
وجود ندارد که مختــص اتباع یا نوجوانان باشــد، 
برای افراد زیر ۹ سال دختران و پسران زیر ۱۵ سال 
مسئولیت کیفری ندارند، در مورد اطفال و نوجوانان 

بزهکار نیز مجازات خاصی مختص این افراد وجود 
ندارد.این وکیل دادگســتری، افزود: دو ماده ۲۳ و 
۲۴ قانون مجازات اسالمی به عنوان قانون مجازات 
اسالمی تکمیلی اســت و دادگاه ها می توانند برای 
کارفرمایی که از کودکان ســوء اســتفاده می کنند 
از مجازات های تکمیلــی در کنار مجــازات اصلی 
اســتفاده کنند.وی اظهار کرد: قوانین متعدد قانون 
کار، مجازات اسالمی، کودک آزاری و موارد متعدد 
را در جهت حمایت از کودکان به عمل آورده اســت، 
اما پیشگیری از وقوع جرم بهتر از مجازات بزهکار در 
جامعه است.این صاحب نظر در حقوق جزا، گفت: 
پیشگیری از وقوع جرم تنها کار قوه قضاییه نیست 
و بر عهده همــه نهادها و ngoهای دولتی اســت، 
متاسفانه در جامعه در این زمینه چندان موفق عمل 

نکرده ایم.

یک وکیل دادگستری:

وادار کردن کودکان به تکدی گری، مجازات کیفری دارد

مدیرکل تبلیغات 
اسالمی اصفهان از 

پرسنل پلیس تشکر کرد
حجــت االســالم اروجــی، مدیر کل 
تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان و 
شــورای هیئت های مذهبی به پاس 
زحمات نیروی انتظامــی در همکاری 
رضایت بخش با هیئت مذهبی اصفهان 
در ایام عزاداری های ماه محرم و صفر 
با سردار میرحیدری، فرمانده انتظامی 

استان اصفهان دیدار کردند.  

محموله 220 کیلویی به مقصد نرسید 
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۲۲۰ کیلو تریاک توسط ماموران ایستگاه بازرسی شهید 
شرافت  شهرستان نایین خبر داد. سرهنگ محمدرضا هاشمی فر  بیان داشت: ماموران انتظامی 
مستقر در ایستگاه بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین  حین کنترل خودروهای عبوری به یک 
سواری سمند مشــکوک و آن را متوقف کردند.وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۲۰ کیلو 
تریاک که در صندوق عقب و زیر صندلی ها جاســاز شده بود، کشف شــد، افزود: در این خصوص 
یک سوداگر مرگ دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با ســوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و 

قانونی می کند و هرگز اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

دستگیری عامل بازار سیاه داروهای کرونا در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری فردی که داروهای 
بیماران کرونا را به صورت خارج از شبکه با قیمت بسیار باال به فروش می رساند، خبر داد.کامران ریاحی 
اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پی کسب خبری 
مبنی بر اینکه فردی بازار سیاه داروهای کرونا به راه انداخته و با توزیع خارج از شکبه داروهای مربوط به 
بیماری کرونا آنها را به قیمت بسیار باال به بیماران می فروشد، موضوع را در دستور کار ویژه خود قرار دادند. 
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات 
تخصصی و کسب اطمینان از درستی موضوع با اقدامات هوشــمندانه و دقیق پلیسی متهم را هنگام 
فروش دارو شناسایی و دستگیر کردند.وی گفت: در این عملیات طی بازرسی از خودروی متهم ۷۴ قلم 
از داروهای مربوط به کرونا شامل رمدسیور، تبراتکت )آی دی جی(، فارماتون و... در بسته بندی های 
مختلف تحت عنوان خارج از شبکه کشف و متهم برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کشف بیش از هزار  نخ سیگار خارجی قاچاق در خمینی شهر
هزار و ۲۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق و ۵۱ بسته تنباکوی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال درخمینی 
شهر اصفهان کشف شد.فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شهر گفت: ماموران پلیس اطالعات 
وامنیت عمومی شهرستان، پس از شناســایی محل نگهداری و فروش اقالم قاچاق با هماهنگی 
مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه در بازرسی از مغازه متهم این محموله را کشف کردند.سرهنگ 

غالمرضا براتی افزود: یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

ناكامی قاچاقچی مواد مخدر در فرار از دست قانون 
فرمانده انتظامی شهرستان كاشان از دستگیری قاچاقچی مواد مخدر و كشف ۵۹ كیلو تریاک در 
عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرســتان خبر داد .  سرهنگ حسین بساطی با 
اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان ، حین كنترل و رصد 
هوشمندانه یكی از محورهای مواصالتی شهر كاشــان ، به تردد یك دستگاه خودروی پراید در این 
مسیر مشكوك و به آن دستور ایست دادند كه راننده بدون توجه به دستور ایست ماموران اقدام به 
فرار كرد. وی با بیان اینكه ماموران پس از متواری شــدن خودرو به تعقیب آن پرداختند ، افزود : 
قاچاقچی مواد مخدر كه به بن بست رسیده بود در مكانی متوقف و قصد داشت با رهاكردن خودرو 
از محل متواری شود كه با اقدام به موقع ماموران در انجام عمل خود ناكام شد .این مقام انتظامی 
با اشاره به كشف ۵۹ كیلو تریاك در عملیات مذكور گفت : در این رابطه یک سوداگر مرگ دستگیر 
و به همراه پرونده متشكله جهت سیر مراحل تحویل مراجع قضایی شد.سرهنگ بساطی در پایان 
اظهار داشت : اشرار و قاچاقچیان بدانند نیروی انتظامی با اشراف اطالعاتی و رصد مداوم باندهای 

توزیع كننده مواد مخدر اجازه نخواهد داد این افراد سودجو به اهداف پلید خود دست پیدا كنند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

4 دانشگاه اصفهان در میان 
برترین های »یو. اس. نیوز«

بر اســاس ویرایش ۲۰۲۲ رتبه بندی بهترین 
دانشگاه های جهان یو. اس. نیوز، ۴۴ موسسه 
ایرانی در میان موسسه های برتر جهان جای 
گرفته اند و از اســتان اصفهان نیز دانشــگاه 
های صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، 
اصفهان و کاشان قرار دارند.دانشگاه صنعتی 
اصفهان پس از دانشگاه های »تهران«، »آزاد 
اسالمی«، »علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی تهران«، »صنعتی نوشیروانی بابل« در 
میان پنج موسسه برتر ایرانی در این سیاهه 
قرار دارد.موسســه »یــو. اس. نیــوز« از ۱۳ 
ســنجه کلیدی آوازه جهانی پژوهشی، آوازه 
منطقه ای پژوهشی، شمار انتشارات، کتاب ها، 
همایش ها، تاثیر استنادی تعدیل شده، شمار 
همه اســتنادها، شمار انتشــارات در میان ۱۰ 
درصد انتشــارات باکیفیت، نسبت انتشارات 
در میان ۱۰ درصد انتشــارات باکیفیت، شمار 
همکاری جهانی )نســبت به کشــور(، شمار 
همکاری جهانی، شمار مقاله های پراستناد در 
میان یک درصد انتشارات باکیفیت )نسبت 
مقاله هــای پراســتناد در میان یــک درصد 
انتشارات باکیفیت( برای ارزیابی موسسه ها 
بهره می گیرد. داده های ارزیابی این سنجه ها 
با همکاری شرکت »کالریویت آنالیتیکس« 
)ناشــر پایگاه هــای »وب آوســاینس« و 
»اینسایتس«( گردآوری می شوند. در جدول 
یک، امتیــاز کل و رتبه های ملــی، منطقه ای 
)در آسیا(، و جهانی موسسه های ایرانی و در 
جدول دو، رتبه آن ها در سنجه های گوناگون 
آمده است.دانشگاه صنعتی اصفهان با امتیاز 
کل ۴۷در رتبه هشــتم در میان دانشگاه های 
کشــور و ۱۵۷ در منطقــه و ۶۸۹ جهانی قرار 
گرفته است.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی اصفهان نیز با رتبه ۳۵.۷ در 
رتبه بیست و یکم کشــور جای گرفته که این 
دانشگاه در جایگاه ۳۳۰ در منطقه و ۱۱۶۰ در 
جهان قرار دارد.همچنین دانشــگاه کاشان با 
رتبه ۳۵ در جایگاه ۲۲ کشــور، ۳۴۱ منطقه و 
۱۱۸۷ جهان است.دانشگاه اصفهان نیز با رتبه 

۲۸.۵ در جایگاه ۳۱ کشور قرار گرفت.

 کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در پی نفوذ یک سامانه ناپایدار بارشی از روز چهارشنبه تا شنبه هفته آینده، بارش باران پاییزی بیشتر نقاط 
استان را فرامی گیرد.محمدرضا رفیعی افزود:بارش ها از روزهای پایانی هفته جاری در بیشتر مناطق استان اصفهان آغاز خواهد شد؛ اما شدت بارش برای مناطق 
نیمه شمالی استان پیش بینی شده است.وی ادامه داد: جو به نسبت پایداری تا چند روز آینده بر روی استان اصفهان استقرار خواهد داشت و آسمان به صورت 
صاف تاکمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد برای بیشتر مناطق استان پیش بینی می شود.کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اظهار داشت: 
غبار صبحگاهی برای مناطق مرکزی، صنعتی و کالن شهر اصفهان به کاهش دید و کاهش کیفیت هوا  به ویژه در ساعات اولیه روز منجر خواهد شد.وی اضافه کرد: 

دمای شهر اصفهان در گرم ترین ساعات به ۲۶ درجه سانتی گراد و در سردترین ساعات به ۹ درجه سانتی گراد رسید.

سامانه بارشی استان اصفهان را فرا می گیرد
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سرمربی تیم ملی شمشیربازی اسلحه اپه درباره اعزام تیم ملی شمشیربازی اپه به اردوی مشترک بیان کرد: اردوی مشترکی از ۲۰ تا ۳۰ نوامبر)۲۹ آبان تا ۹ آذر( 
در اوکراین برگزار می شود و طبق دعوت نامه ای که برای ما ارسال شده است، شمشیربازان کشورهای ژاپن، هند و احتماال قزاقستان هم حضور دارند. آقای باقرزاده 
رییس فدراسیون این قول را به ما داده  و تایید کرده است که چهار نفر به این اردوی مشترک اعزام شوند.مهدی فرجی ادامه داد: اوکراین در اسلحه اپه یکی از کشورهای 
مطرح است و ژاپن هم جزو ۱۰ تیم اول است از این رو خیلی خوب است که بعد از اردوهای داخلی که داشتیم، شمشیربازان خودشان را به چالش بکشانند و این 
اردوی مشترک خیلی می تواند برای تیم ما مفید باشد. فرجی در مورد انتخاب چهار نفر اعزامی به اردوی مشترک اوکران گفت: در حال حاضر هفت نفر در اردو داریم 
که چهارنفرشان برای اعزام انتخاب و تا آخر هفته نفرات قطعی می شوند.سرمربی اپه در پاسخ به این پرسش که نفراتی که در هر اردو کم می شوند دیگر شانسی 
برای ورود به اردو ندارند؟ تاکید کرد: ما هیچ کسی را حذف نمی کنیم و اگر در اولین  مسابقه ای که برگزار می شود، بتوانند جزو هشت نفر اول باشند دوباره می توانند 

در اردوی تیم ملی باشند. 

اردوی مشترک شمشیربازان اپه با اوکراین
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پاریس به دنبال فسخ قرارداد با »راموس«
سرخیو راموس، مدافع پاری سن ژرمن، هنوز آماده حضور در میدان نیست و این موضوع باعث 
نگرانی مدیران این باشگاه شده است.راموس در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی پس از سال ها 
حضور در رئال مادرید از این تیم جدا شده و به عنوان بازیکن آزاد به پاری سن ژرمن ملحق شد؛ اما 
از آن زمان به دلیل مصدومیت قادر به حضور در میدان نبوده است.طوالنی شدن روند مصدومیت 
این بازیکن باعث شده که نگرانی هایی برای مدیران پی اس جی ایجاد شود و به نظر می رسد که 
آنها دیگر نسبت به آینده این مدافع در پارک دو پرنس خوش بین نیستند.لو پاریزین روز یکشنبه 
با انتشار گزارشی مدعی شد که پی اس جی به صورت جدی در حال بررسی شرایط فسخ قرارداد 

با سرخیو راموس است.
 این روزنامه باور دارد که این باشگاه فرانســوی به این نتیجه رسیده که عقد قرارداد با این مدافع 
۳5 ساله اقدامی اشتباه بوده و ممکن اســت پیش از آن که او حتی یک بار با پیراهن این تیم در 

مسابقه ای رسمی به میدان برود، به همکاری با او پایان دهند.
اکیپ، دیگر روزنامه معتبر فرانســوی نیز به نوعی خبر لو پاریزین را تایید کرده و مدعی شده که 
پی اس جی به این باور رسیده که احتمال بازگشــت راموس به سطح اول فوتبال بسیار کم شده 
است.مشکالت متعددی در زانو و ماهیچه پا از سوی تیم پزشکی باشگاه تشخیص داده شده و در 
عین حال این بازیکن مدت زمان زیادی را صرف درمان مصدومیت هایش کرده؛ اما هنوز آمادگی 
حضور در میدان را ندارد.راموس پیش از پیوستن به پی اس جی، مصدومیت جدی و طوالنی را در 
رئال مادرید نیز سپری کرده بود و به نظر می رسد که دنیای فوتبال دیگر شاهد درخشش تحسین 

برانگیز این بازیکن در زمین نخواهد بود.

زالتان ابراهیموویچ: 
سرعت شوتم با باال رفتن سن کم شده است

زالتان ابراهیموویچ، ستاره میالن، پس از پیروزی برابر رم از عملکرد هم تیمی هایش تمجید کرد.
دو تیم رم و میالن یکشنبه شب در مسابقات هفته یازدهم سری A ایتالیا به مصاف یکدیگر رفتند 
و شاگردان پیولی موفق شدند با دو گل زالتان ابراهیموویچ و فرانک کسیه در برابر تک گل استفان 

الشعراوی پیروز میدان شوند.
این بازیکن 4۰ ســاله در دقیقه ۲5 بــازی روی یک ضربــه آزاد زیبا دروازه حریــف را باز کرد و 
پس از آن نیز موفق شــد در محوطــه جریمه خطایی از راجــر ایبانز بگیرد که فرانک کســیه این 
 DAZN ضربه پنالتی را به گل تبدیل کرد.ابراهیموویچ پس از ســوت پایــان بازی در گفت وگو با
اظهار داشــت:» عملکرد بســیار خوبی را به نمایش گذاشــتیم، ما با اعتماد به نفس باال و سبک 
خودمان بازی کردیم. می دانســتیم که کار آســانی در پیش نداریم چون رم در این فصل در خانه 
 شکست نخورده بود اما خیلی خوب بازی کردیم و باید به همین باور و ضربانی که در بازی داریم

 ادامه دهیم.«
گلی که این بازیکن به ثمر رساند، چهارصدمین گل او در لیگ های داخلی بود اما گل خاصی نیز به 
 حساب می آمد چرا که زالتان به ندرت از روی ضربات آزاد گلزنی کرده است. او در این باره گفت:

» هر از گاهی ســعی می کنم غافلگیری داشته باشم! شما همیشــه باید منتظر چنین اتفاقاتی 
باشید، هرچند شکست بخشی از موفقیت است، بنابراین باید به تالش ادامه دهید.«

خبرنگاری به این موضوع اشاره کرد که سرعت این ضربه آزاد ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بوده و زالتان 
پاسخ داد:» ضربات من معموال ســرعت بیشتری داشــت، حداقل ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت! فکر 

می کنم باال رفتن سنم باید باعث کندی ضرباتم شده باشد!«
ابراهیموویچ در پاسخ به این ســوال که آیا میالن در پایان فصل جام قهرمانی را باالی سر خواهد 
برد یا خیر گفت:» ما سعی خودمان را خواهیم کرد. به این موضوع باور داریم، تا به حال نمایش 

خوبی داشته ایم اما فصلی طوالنی در پیش است .«

درخشش بازیکن سپاهان در دوشنبه؛

سلمانی، عصای دست »محرم« می شود

تیم ملی فوتبال امید ایران در شــرایطی   سمیه مصور
موفق به جواز حضــور در رقابت های جام 
ملت های آسیا شــد که بازیکن ۱۹ ساله سپاهان، ســتاره بی چون و 

چرای تیم ملی فوتبال امید در این رقابت ها بود.
این بازیکن ۱۹ ساله که فصل گذشته توانست در ترکیب طالیی پوشان 
اصفهانی بدرخشد و به واسطه همین عملکرد توسط اسکوچیچ به تیم 
ملی هم فراخوانده شد، از همان ابتدا مشخص بود که یکی از بازیکنان 
کلیدی تیم امید ایران در مسیر المپیک ۲۰۲4 پاریس خواهد بود؛ اما 
در مقابل تیم امید تاجیکستان و هوادارانش که در شهر دوشنبه فضای 
بسیار خوبی را برای تیم شان درست کرده اند، این یاسین سلمانی بود 

که چشم ها را به خود خیره کرد.
سلمانی، موثرترین بازیکن تیم امید در بازی های شهر دوشنبه بود.  او 
با اینکه بازیکنی است که در پســت هافبک دفاعی به میدان می رود و 
اولین وظیفه اش جمع کردن توپ های جلوی خط دفاعی است، ولی 

در سه بازی با تیم های نپال – لبنان و اردن 4 گل زد و ۲ گل ساخت. 
ضمن اینکه اگر در دقیقه ۱6 بازی با نپال، ضربه پنالتی را از دست نمی 

داد می توانست شمار گل های خود را به عدد 5 برساند. ۳ گل در بازی 
پایانی با تاجیکستان موجب ۹ امتیازی شــدن ایران و صعود به دور 
نهایی بازی های قهرمانی زیر ۲۳ سال آســیا شد که در سال ۲۰۲۲ با 

حضور ۱6 تیم در تاشکند برگزار می شود.
یاسین ســلمانی پیش تر  به همراه تیم ملی جوانان به مرحله نهایی 
جام ملت های آســیا صعود کرده بــود و می رفت بــا موفقیت در این 
رقابت ها جــواز حضور در جام جهانی را به دســت بیــاورد که به دلیل 
ویروس کرونا جام ملت های آســیا و هم چنین جــام جهانی ۲۰۲۱ 

لغو شد. 
البته یاسین ســلمانی و تعدادی از هم بازیان او فرصت همراهی تیم 
امید را در بازی های مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ ســال آسیا را به دست 
آوردند و ســال آینده میالدی می توانند همراه ایــن تیم در بازی های 

نهایی این رقابت ها به میدان بروند. 
و اما یاسین با نمایشــی که در بازی های امید داشت بدون شک این 
بار با امیدواری بیشتری در اردوی تیم ملی حاضر خواهد شد. او حتی 
با این نمایش ســرمربی تیم ملی را به اســتفاده از خویش به عنوان 

بازیکن تعویضی راغب کرده اســت. البته گل های یاسین سلمانی در 
بازی های شهر دوشنبه خیلی عجیب نبود به این خاطر که این بازیکن 
فصل گذشته در بازی های لیگ برتر هم در پست هافبک دفاعی زننده 
گل های حساسی برای سپاهان بود. او با وجود اینکه در پست هافبک 
دفاعی به میدان می رود، میل به گلزنی دارد و در صحنه هایی که تیم رو 
به جلو می شود در موقعیت های خوبی برای گلزنی جای گیری می کند 
و البته بعد از حمله به سرعت به فاز دفاعی بر می گردد و این به خاطر 

توان بدنی باالی اوست. 
سلمانی بدون شک یکی از بازیکنانی است که محرم نوید کیا، سرمربی 
تیم سپاهان روی او حســاب ویژه ای باز کرده اســت و این بازیکن 
می تواند عصای دست او برای کســب عنوان قهرمانی  در فصل جاری 
رقابت های لیگ برتر فوتبال باشد. از سوی دیگر صعود به جام جهانی 
به همراه تیم ملی و صعود بــه المپیک پاریس به همــراه تیم امید ، 
برنامه های دیگر یاســین سلمانی در ادامه مســیر است که اگر به آن 
دســت پیدا کند می تواند رویای حضور در یک تیم اروپایی را هم برای 

خود تحقق ببخشد.

خبر روز

تداوم غیبت »میالد جهانی« در تمرینات ذوب آهن
وینگر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان چند روزی است که در تمرینات این تیم شرکت نمی کند.میالد 
جهانی ،وینگر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در تمرینات چند روز گذشــته این تیم شرکت نکرده 
اســت و همین موضوع باعث شــده تا 
خبرهایی درباره احتمال جدایی جهانی 
از تیم مهدی تارتار مطرح شــود. حتی 
قبل از شــروع فصل هم بحث جدایی 
جهانی از ذوب آهن مطرح شد، ولی این 
بازیکن در نهایت در جمع ذوبی ها باقی 
ماند.از اصفهان خبر می رسد که جهانی 
تمایل به جدایی از ذوب آهن دارد و بعد از 
حضور مهدی تارتار در این تیم تا به امروز 
نتوانسته خودش را با تفکرات این مربی 
هماهنگ کند. جدایی از ذوب آهن خواسته جهانی است و آخرین اخبار حاکی از آن است که فوالد 
خوزستان هم خواهان جذب وینگر ذوب آهن شده است.بر اساس این گزارش، غیبت جهانی در 
تمرینات ذوب آهن، احتمال جدایی این بازیکن را بیشتر خواهد کرد و با این وضعیت بعید به نظر 
می رسد که جهانی در بازی هفته چهارم برابر ســپاهان به میدان برود. باید منتظر ماند و دید که در 

نهایت تکلیف این بازیکن به کجا خواهد رسید.

دهه اول بهمن ماه؛ پایان دور رفت لیگ برتر 
دور رفت بازی های لیگ برتر دهه اول بهمن ماه به پایان می رسد. این خبر را سهیل مهدی، رییس 
کمیته مسابقات اعالم و پیش بینی کرد دور رفت بازی های لیگ برتر بین ۱ تا 5 بهمن به پایان برسد.

وی  از تالش ســازمان لیگ برای بازگرداندن تقویم بازی های لیگ برتر به شرایط پیش از کرونا 
در سال منتهی به صعود تیم ملی به جام جهانی خبر داد. در این صورت فصل آتی مسابقات لیگ 
برتر هم از مرداد ماه آغاز خواهد شد. قرار است در تقویم فصل جاری برای برگزاری بازی سوپرجام 
هم بین تیم های فوالد و پرسپولیس برنامه ریزی شود. ســازمان لیگ در تالش بود این بازی را 
پیش از شروع فصل برگزار کند که به دلیل مخالفت سرمربی تیم ملی این بازی برگزار نشد. فعال 
برنامه بازی های لیگ برتر تا هفته چهارم اعالم شده و بعد از برگزاری بازی های هفته چهارم تیم 
ها اســتراحت خواهند کرد چرا که تیم ملی بازی با لبنان و سوریه را در پیش دارد. این بازی ها در 
تاریخ ۲۰ و ۲5 آبان برگزار می شود. بازی بعدی تیم ملی 7 بهمن خواهد بود و همان طور که سهیل 
مهدی بدان اشاره کرد سازمان لیگ در تالش اســت پیش از این بازی نیم فصل بازی های لیگ 

برتر را به پایان ببرد.

افت شدید ستاره ریز نقش فوتبال ایران
مدت هاســت که مهدی قائــدی از دوران اوج فاصله گرفته و در االهلی امــارات هم فیکس بازی 
نمی کند.قائدی این هفته در آخرین بازی شــباب االهلی از دقیقه 7۱ وارد زمین شــد و نتوانست 
مقابل العین کار خاصی انجام بدهد.البته شــروع خوبی در تیم جدیدش داشت؛ اما کم کم افت 
کرد و حاال بایــد بتواند دوباره اعتماد کادر فنــی را جلب کند.قائدی در تیم ملــی هم معموال بازی 
نمی کند و البته ترافیک خط حمله تیم ملی باعث می شود تا کار ســختی در پیش داشته باشد. 
حاال باید دید دلیل افت مهدی قائدی در امارات چیست و چرا او نمی تواند بازی های خوب زمان 
 استقالل و روزهای ابتدایی حضورش در امارات را تکرار کند؟به هر حال سطح توقعات از او باالست

  و باید بتواند بــار دیگر اعتمــاد فرید علی، ســرمربی االهلی را جلــب کــرده و در ترکیب اصلی 
این تیم قرار بگیرد.

مستطیل سبز

میزبانی شایسته شهرستان 
مبارکه از پارا بدمینتونی ها

اردوی تیم ملی جوانان پارابدمینتون پســر 
ایران که از روز اول آبان ماه ۱4۰۰ در شهرستان 
مبارکه آغاز شده بود، نهم آبان ماه با برگزاری 
مراسم اختتامیه به پایان رســید.به گزارش 
روابط عمومی هیئت بدمینتون استان اصفهان، 
در مراسم اختتامیه که در تاالر افتخارات باشگاه 
فوالدمبارکه سپاهان برگزار شد، علیرضا قاری 
قرآن رییس هیئت بدمینتون استان اصفهان، 
حجت االســالم سید مهدی موســوی امام 
جمعه، اصغر هدایت فرماندار، رسول باروتی 
رییس اداره ورزش و جوانان و احسان سلمانی 
رییس هیئت بدمینتون شهرســتان مبارکه 
حضور داشتند.  تیم ملی پارابدمینتون جوانان 
ایران با حضور محمد دارابی، مهدی موسویان 
و ابوالفضل جنائی به ســر مربیگری حسن 
بزرگزاد در شهرســتان مبارکه اردو زدند. این 
تیم خود را جهت اعزام به مسابقات قهرمانی 
جوانان آســیا ۲۰۲۱ بحرین آمــاده می کند. 
حســن بزرگزاد، ســرمربی تیم ملی جوانان 
پارابدمینتون پیرامون آمادگی تیمش گفت: 
تمرینات تیــم طبق برنامه مــدون تا حضور 
در مسابقات پاراآســیایی بحرین سال ۲۰۲۱ 
میالدی برگزار می شود. وی ادامه داد: از سه 
بازیکنی کــه در تمریــن و اردوهای مختلف 
حضور دارند، در پایان ۲ نفر انتخاب و به نماینده 
اعضای تیم ملی در مســابقات مهم آسیایی 
برای کسب افتخار برای ایران شرکت می کنند. 
بازیکنان تیم ملی فراتر از توان خود در اردوها  
به صورت جدی فعالیت دارند. حسن بزرگزاد 
از همکاری و میزبانی خوب هیئت بدمینتون 
مبارکه در برگزاری اردو و فراهم کردن امکانات 

قدردانی کرد.
همچنین احســان ســلمانی، رییس هیئت 
بدمینتون شهرســتان مبارکه و سرپرســت 
اردوی تیم ملی در شهرستان مبارکه به اهمیت 
برگزاری اردوهای ملی و مسابقه های مختلف 
برای ایجــاد انگیزه، ارتقای رشــته و فرهنگ 
ســازی برای همگانی کردن آن اشــاره و از 
همراهی و همکاری خبرنگاران و مســئوالن 

قدردانی کرد.  

سلمانی بدون شک یکی از بازیکنانی است که محرم 
نوید کیا، سرمربی تیم سپاهان روی او حساب ویژه ای 
باز کرده است و این بازیکن می تواند عصای دست او 
برای کسب عنوان قهرمانی  در فصل جاری رقابت های 

لیگ برتر فوتبال باشد

فوتبال جهان

وز عکس ر

بازدید حسن یزدانی 
از آسایشگاه معلولین 

شهید بهشتی مشهد
حســن یزدانی که در ماه هــای اخیر 
نقره المپیک توکیو و طالی مسابقات 
جهانی نروژ را کســب کرده، با حضور 
در آسایشگاه معلولین شهید بهشتی 
مشــهد به پاس قدردانــی از زحمات 
کارکنان و پرسنل موسسات توانبخشی 

از این آسایشگاه بازدید کرد.

نایب رییــس بانوان فدراســیون والیبــال گفت: 
بعد از بررســی های صورت گرفته تا امــروز یکی از 
مربیان پیشنهادی از کشور ایتالیا و دیگری از کشور 
کاناداست که رزومه هایشان درحال بررسی است، 
چون باید به توافق دو طرفه برسیم. فریبا محمدیان 
ابراز امیدواری کرد که با انتخاب این مربی خارجی 
نیاز والیبال بانوان برطرف و با انتخاب مربی خارجی 
نیاز ما صددرصد تامین شود. ورود مربیان خارجی 
و اضافه شدن به کادر فنی با پیشــنهاد سرمربیان 
فعلی ماست و آنها هم اســتقبال می کنند. نیازها 
هم سنجیده شده است و با توجه به آن فکر می کنم 
به زودی خبرهای خوبی خواهیم داد.نایب رییس 
بانوان فدراسیون والیبال درباره هزینه و قرارداد این 
مربی خارجی، اظهار داشت: تالش ما این است که  
از حمایت صددرصدی فدراســیون جهانی والیبال 

استفاده کنیم. ضمن اینکه نگاه بخش فنی ما این 
است که قرارداد وی در مرحله اول کوتاه مدت باشد 
سپس با ارزیابی عملکرد وی و اینکه مربی منتخب 
عملکرد خوبی داشــته باشــد به میان مدت و بلند 
مدت تبدیل کنیم.وی بــه موقعیت خوب داورزنی 
در فدراســیون جهانی والیبال اشــاره کرد و افزود: 
داورزنی به دلیل موقعیت مناســب در فدراسیون 
جهانی فرصت هایی را ساخته، شناسایی و عملیاتی 
می کنــد. یکــی از ایــن فرصت هــا حمایت های 
فدراسیون جهانی در برنامه های مختلف برای کمک 
به کشورهایی است که می خواهند والیبال شان را به 
شکل مدرن توسعه دهند و از آنجایی که ارتباطاتی 
از لحاظ دیپلماسی ورزشــی در فدراسیون ایران و 
جهانی وجود داشــت کمک کرد تا فرصتی برای در 
اختیار قرار دادن مربیان رده باال ایجاد کند.محمدیان 

با اشاره به موقعیت خوب مربیان والیبال مرد ایران، 
گفت: باتوجه به اینکه در بخش مربیان بخش آقایان 
به درجاتی رسیده اند که سایر کشورها از تجارب شان 
استفاده می کنند و در ایران هم شرایط شان بسیار 
قابل قبول اســت بنابراین داورزنــی این فرصت را 
برای بانوان فراهم کرد و براساس برنامه ریزی هایی 
که طی چندین ماه گذشته انجام شــد، این اتفاق 
خوب رقم می خورد.وی ادامه داد: درحال بررســی 
رزومه های مختلفی هستیم که پیشنهاد فدراسیون 
والیبــال ایران و جهان اســت که بــه زودی نهایی 

می شود .

نایب رییس بانوان فدراسیون والیبال :

رزومه مربیان خارجی درحال بررسی است
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سخنگوی شورای شهر اصفهان:

 اصالح بودجه بیش از حد در شهرداری های مناطق
 قابل قبول نیست

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه پروژه های عمرانی با وجود ثبات معاون مربوطه در 
شهرداری، وضعیت خوبی ندارد، اظهار کرد: با توجه به اطالعاتی که تا ۲۲ مهرماه وجود دارد از یک هزار 

و ۵۲۵ پروژه ۹۸۹ پــروژه عمرانی، فعال 
و مصوب است؛ از آن تعداد نیز ۱۱۶ مورد 
از پروژه ها در مرحله اخطار، ۳۱۴ مورد در 
مرحله بحرانی قرار داشته و سایر پروژه ها 
که در شرایط مطلوب است نیز مربوط به 
سال های گذشته می شــود بدین معنی 
که قبل از امسال شروع شده است.علی 
صالحی ادامه داد: از سوی دیگر حدود ۱۷ 
درصد از اطالعات پروژه ها بارگذاری و به 
روز رسانی نشده و باید توجه بیشتری به 

این موضوع شود.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: در برخی از مناطق شهرداری 
حدود ۴۰ درصد اصالح بودجه اتفاق افتاده که این طبق اصول ثبات بودجه، قابل قبول نیست و اصالح 
بودجه حداکثر تا ۲۰ درصد صحیح است.وی افزود: در رابطه با فرآیند صدور پروانه ساختمان نیز طبق 
شاخص های موجود باید روند صدور تسریع شود. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: ضمن تشــکر از مناطقی که در بخش درآمد موفق بودند، بعضی از مناطق پر درآمد، بیشترین 
پروانه ساختمان را داشتند؛ اما بیشترین تخلف و ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ را هم دارا بودند که جای 
کارشناسی دارد و باید اجرای درآمد پایدار در دستور کار قرار گیرد.وی با بیان اینکه بعضی از مناطق نیز 
روند ناامید کننده ای دارند که باید در اولویت باشند، افزود: در رابطه با شرکت ها و سازمان ها هیچ گونه 
داده شفافی نداریم در حالی که بیشترین نارضایتی از شرکت ها و سازمان هاست.صالحی تاکید کرد: 
گاهی شاهد غیبت چندین روزه مدیران سازمان ها و شرکت ها بوده ایم که نیاز به بررسی دارد بنابراین 
از شهردار محترم تقاضا داریم به دلیل اینکه حدود یک پنجم بودجه شهرداری مربوط به سازمان ها و 
شرکت های وابسته است یک سامانه یکپارچه برای تعیین تکلیف بودجه صرف شده راه اندازی شود.

عضو شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

استفاده از نام تمامی شهدا در معابر
عضو شورای شهر اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تذکر به مدیریت شهری 
برای استفاده از نام شهدا در نام گذاری معابر و اماکن مهم اظهارداشت: نباید فضای شهر نسبت به نام 
شهدا روبه فراموشی برود. مجید نادراالصلی افزود: رنگ باختگی نام شهدا در شهر و نام گذاری معابر 
سزاوار رشادت و ایثار آنان نیست و مدیریت شهری نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کند و 
کار خود را انجام دهد. وی ادامه داد: در مقاطعی نام شهدا از برخی از مکان ها تغییر کرده و باید در دوره 
جدید نسبت به نام گذاری نام شهدا اقدام شود .نادراالصلی با اشــاره به روز ۲۵ آبان ماه که در تاریخ 
اصفهان به لحاظ ایثار و شهادت جایگاه خاصی دارد، تصریح کرد: روز ایثار و شهادت اصفهان مورد توجه 
قرار گیرد و برنامه آن توسط شهرداری برنامه ریزی خاصی صورت بگیرد.عضو دیگر شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز با اشاره به تاکید صریح رهبر انقالب در نام گذاری شهدا و افراد فداکار برای معابر و خیابان 
ها و همچنین مجتمع های بزرگ گفت: ایشان در جمع اعضای برگزار کننده کنگره شهدای زنجان بر 
نام گذاری به نام شهدا تاکید کردند و این موضوع در مدیریت شهری باید مورد توجه قرار گیرد.ابوالفضل 
قربانی افزود: شهرداری، جلسات شورای نام گذاری معابر را با حضور اعضا برگزار و از اسم شهدایی که 

در هیچ یک از معابر نام برده نشده استفاده شود.

با اعتبار50 میلیارد ریالی صورت گرفت؛

موزه هنرهای معاصر در دست تعمیر

ایجاد نم و رطوبت و ترک های حاصل از        نرگس طلوعی
آن در دیــواره های بنای مــوزه هنرهای 
معاصر موجب شد تا منطقه سه شهرداری، مرمت این بنای تاریخی را 
با اعتبار ۵۰ میلیاردی در دســتور کار قرار دهد تا پــس از تکمیل این 

عملیات بار دیگر این موزه در اختیار شهروندان قرار بگیرند.
موزه هنرهای معاصر اصفهان بنایی متعلق به عصر صفویه است که در 
اوایل قرن یازدهم هجری مقارن با سلطنت شاه عباس اول به عنوان 
یکی از بناهای مجموعه دولتخانه صفوی بنیان نهاده شد و با توجه به 
کلمه رکیب خانه مشخص می شود که این عمارت محل نگهداری لوازم 

سوارکاری و یراق آالت اصطبل دولتی بوده است.
پس از حکومت صفوی این عمارت متــروک و بعدها در زمان قاجار 
به دستور حاج محمد حســین خان صدراعظم فتحعلی شاه مجددا 
احیا و با الحاقات بنا، محل زندگی حاکم اصفهان یعنی مسعود میرزا 
ظل الســلطان شــد. در دوران پهلوی اداره آمار و ثبت احوال اصفهان 
در این مکان مســتقر و بعد از آن محل اســتانداری اصفهان شــد. با 
انتقال استانداری اصفهان به محل جدید این عمارت مخروبه توسط 
شهرداری اصفهان بازسازی و مرمت شد و در اسفند ماه سال ۱۳۷۳ 

با کاربری موزه به بهره برداری رسید.
مساحت این بنا دو هزار و ۶۰۰ مترمربع بوده که حدود یک هزار و ۲۰۰ 
مترمربع آن فضای نمایشگاهی با هفت بخش دائمی، کتابخانه، امور 

اداری و سالن اجتماعات است. 
در دوران ۲۷ ســاله تاســیس موزه، ســاختمان آن بارها در معرض 
مرمت هــای مقطعی قرار گرفتــه؛ اما فرســودگی و ایجاد ترک های 
حاصل از نم و رطوبت باعث شــد تا بار دیگر عملیــات اجرایی مرمت 
و بازســازی مجدد این بنا اجرایی شــود.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان با اشاره به اعتبار ۵۰ میلیارد ریالی مرمت موزه هنرهای معاصر 
گفت:  در این مرحله از مرمت، بازبینــی و احداث ناکش های اطراف 
 ساختمان، سبک سازی بام و تقویت دیواره های موزه هنرهای معاصر

 انجام می گیرد.
  به گفته حســین کارگــر، عملیات مرمــت موزه هنرهــای معاصر با 
سبک ســازی بام آغاز و پس از کروم بندی و ایزوالسیون، سقف آن 
آجرفرش خواهد شــد و به منظور کاهش رطوبت و ترک های حاصل 
در ســاختمان، مرمت و احــداث کانال های ناکش مجــددا انجام و 
 در نهایــت با اجــرای تزئینات و رنــگ آمیزی در اختیار شــهروندان 

قرار می گیرد.
آن طور که مدیر موزه هنرهای معاصــر اصفهان پیش از این خبر داده 
بود، عملیات مرمت این بنا از ۲۷ خرداد ماه ســال جاری آغاز شــد و 
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته از ســوی ســازمان نوســازی و 
بهسازی شــهرداری اصفهان قرار است شــش ماهه به پایان برسد. 
بــه گفته مهــدی تمیــزی، اولویت اول بازســازی ســاختمان ضلع 
شمالی اســت. اولویت های بعدی نیز آجر فرش سقف، ناکش های 
 کامل ســاختمان و تبدیل گالری۴ به گنجینه دائمــی موزه هنرهای

 معاصر است.
در ایران ســه موزه هنرهای معاصــر وجود دارد. اولیــن موزه پیش 
از انقــالب در تهران تاســیس شــد، دومین مــوزه در کرمان اســت 
و ســومین موزه هم در ســال ۷۳ در اصفهان تاســیس شــد. موزه 
هنرهــای معاصر وظیفه دارد کــه آثار واجد ارزش هنــر معاصر ایران 
و جهان را به صــورت دوره ای به نمایش در بیــاورد. البته این موزه ها 
دارای گنجینه هم هســت. برای نمونه آثار بســیار زیادی در گنجینه 
 موزه هنرهــای معاصر اصفهان وجــود دارد که یا خریداری شــده یا

 اهدا شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: 
رویکرد شهرداری اصفهان بر مبنای شعار روز جهانی 
شهرها مبنی بر سازگارســازی شهر برای تاب آوری 
اقلیمی، ایجاد شــهری زیســت پذیر است.وحید 
مهدویان با بیان اینکه طی دهه های اخیر افزایش 
مصرف انرژی های فسیلی، تولید گازهای گلخانه ای 
و دیگر آلودگی های زیست محیطی، منجر به ایجاد 
معضالتی از قبیــل پدیده تغییر اقلیــم در مقیاس 
جهانی شده است، گفت: بخش ساختمان یکی از 
بخش های اصلی در مصرف انرژی، انتشار گازهای 
گلخانه ای و تولید آلودگی های زیست محیطی است؛ 

ازاین رو طی دهه های گذشــته در اکثر کشــورهای 
جهان مقررات و استانداردهای مصرف انرژی برای 
ســاختمان هایی با کاربری های مختلف تدوین و 
مورد بهره برداری قــرار گرفته و ایــن روند منجر به 
کاهش قابل مالحظه مصرف انرژی در این کشورها 

شده است. 
معاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهان 
اظهــار کــرد: در مواجهــه با ایــن مســئله، پروژه 
»مطالعات و تدوین ضوابط طراحی پایدار و اقلیمی 
ساختمان های شــهر اصفهان« با هدف شناسایی 
میزان مصرف انرژی و پتانســیل های صرفه جویی 
انرژی بــه تفکیک تیپ هــای ســاختمانی و تهیه 
اطالعات اقلیمی برای مناطق مختلف و ریزپهنه های 
اقلیمی شهر اصفهان، استخراج پتانسیل های این 
اقلیم برای دســتیابی به کاهش مصرف انرژی از 

روش های فعــال و غیرفعال، تعییــن راهکارهای 
کاهش مصرف انرژی ساختمان ها با تولید انرژی 
از منابع تجدید پذیر در ســطح ســاختمان، تعیین 
راهکارهــای کاهش نیــاز انرژی ســاختمان ها با 
استفاده از طراحی شــهری و معماری و نیز تدوین 
ضوابط فراگیر بهــره وری انرژی در ســاختمان ها 
انجام گرفته اســت.وی افــزود: در این خصوص 
ایجاد ساختارهای اجرایی ضوابط زیست محیطی 
و اقلیمی مورد توجه معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان بوده و در این راســتا مصوباتی 
به صورت الزام و یا تشــویق در اجــرای آبگرم کن 
خورشــیدی و ســلول های فتوولتائیک بر اساس 
گروه بندی ساختمان یا نوع کاربری و بهره گیری از 
بازیافت آب های خاکستری در مراجع ذی صالح به 

تصویب رسیده است.

معاون شهردار اصفهان:

رویکرد شهرداری به سمت ایجاد شهری زیست پذیر است

 عملیات مرمت این بنا از 27 خرداد ماه سال جاری 
آغاز شد و با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته از سوی 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان قرار است 

شش ماهه به پایان برسد

مراسم تکریم و معارفه شهردار جدید فالورجان برگزار شد
مراسم تکریم جواد نصری، شــهردار پیشــین فالورجان  و معارفه محمدعلی عزیزی به عنوان شهردار 
جدید صبح روز یکشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اســالمی فالورجان با حضور حجت االسالم 
والمسلمین قدوســی، نماینده ولی فقیه 
در شهرستان و امام جمعه شهر فالورجان، 
ذاکری هرندی مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراهای استانداری اصفهان، فرماندار 
شهرستان فالورجان، فرماندهی انتظامی 
شهرســتان فالورجان، ریاست آموزش و 
پرورش فالورجان و جمعی از مســئولین 
شهرســتان  و ریاســت و اعضای شورای 
اسالمی شهر فالورجان، جمعی از معاونین  
، مدیران و کارکنان شــهرداری فالورجان، 
روحانیت معزر، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان و جمعی از شهروندان والیتمدار 
شهر فالورجان برگزار  شــد. ذاکری هرندی با ابالغ حکم »محمدعلی عزیزی« به عنوان شهردار جدید 
فالورجان، از خدمات و تالش های »جواد نصری« شهردار پیشین این شهر نیز قدردانی به عمل آورد. در 
این مراسم همچنین از سوی فرماندار شهرســتان فالورجان از زحمات سه ماهه حمیدرضا نیکوصفت، 
 سرپرســت شــهرداری و حمیدرضا قاســمی،معاونت مالی و اداری شــهرداری فالورجان هم تقدیر 

و تشکر شد.

درخشش فیلم کوتاه »کاور« در جشنواره های بین المللی
تاکنون چند جشنواره بین المللی پذیرای فیلم کوتاه ایرانی »کاور« شده اند.»کاور« یک فیلم کوتاه 
یک دقیقه ای است که با ایده خالقانه خود توانسته است نظر داوران جشنواره های بین المللی را به 
خود جلب کند.این فیلم با تهیه کنندگی، فیلمبرداری و تدوین »سیاوش مزروعی«، نوشته »فردین 
انصاری« و کارگردانی و بازیگری »مریم قاســمی« و اصالح رنگ و نور »اوژن ســید اشرفی« به 
 ثمر نشسته است.گفتنی است؛»کاور« برنده جایزه Special Jury Recognition از جشنواره 
G Short و برنده بهترین فیلم از Toronto Film School در جشنواره بهار و کرونا شد.همچنین 
راه یافته به بخش مسابقه جشنواره های AltFF Alternative Film Festival در بخش بهترین 
فیلم قرنطینه و جشنواره Couch Film Festival در بخش بخش بهترین فیلم قرنطینه و جشنواره 
آنالین Lift-Off Sessions در لندن و جشــنواره Fiminute و موفق به حضور به عنوان ۲۵ فیلم 
وارد شده به Short List 2021 شده است.در خالصه فیلم آمده است »زنی در حال آرایش کردن 

است و همسرش در سریع تر آماده شدن تعجیل دارد...«.

اعالم برنامه های هفته انیمیشن در اصفهان
مدیر دفتر تخصصی سینما از برگزاری برنامه های هفته انیمیشن در اصفهان از ۱۰ تا ۱۲ آبان خبر داد.

مصطفی حیدری گفت: دفتر تخصصی ســینما وابســته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان به مناسبت روز جهانی انیمیشن و با همکاری حوزه هنری و استودیو هوگو، برنامه 
های ویژه ای در حوزه انیمیشن در عمارت تاریخی سعدی برگزار می کند.وی اظهار داشت:  بررسی آثار 
و  بزرگداشت »حسن خراسانی« یکی از پیشکسوتان انیمیشن، نمایش ۱۰ سال انیمیشن اصفهان و 
پخش آثار برگزیده انیمیشن اصفهان، بررسی مکتب و تاریخچه دیزنی با حضور پیام معنوی و برگزاری 
نشست تخصصی با موضوع »انیمیشن ایران« با حضور امیرحسین صالحی از جمله موضوعات برنامه 
های هفته انیمیشن در اصفهان است.وی افزود: برنامه های هفته انیمیشن در اصفهان از ۱۰ تا ۱۲ آبان 

ساعت ۱۵ تا ۱۹ در محل عمارت تاریخی سعدی واقع در خیابان استانداری برگزار می شود.

شورا

خبر روزخبر خوان

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان 
 از مهم ترین انتظار  سرمایه  گذاران از 

شهرداری گفت:

تسریع در صدور پروانه 
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با اشاره 
به برگزاری نشســت صمیمانه با تعدادی از 
انبوه سازان مطرح شهر، اظهار کرد: برگزاری 
این دیدارها می تواند زمینه حذف واسطه ها 
و بسترهای فسادزا از سیستم را فراهم کند.

محمدحســین جعفری فشــارکی با بیان 
اینکه در شهر اصفهان بهترین سرمایه گذاران 
با کمترین سطح انتظار وجود دارند که باید 
از ظرفیت آنها برای پیشرفت و آبادانی شهر 
استفاده کرد، افزود: بر خالف آنچه در جامعه 
تداعی شــده که ســرمایه گذاران توقعات 
زیاد دارند، مهم ترین انتظار آنها تســهیل و 
تســریع در صدور پروانه است.مدیر منطقه 
چهــار شــهرداری اصفهان تصریــح کرد: با 
تسهیل شرایط ســرمایه گذاری و تسریع در 
صدور مجوزها، برای حضور سرمایه گذاران و 
استفاده از مشارکت آنها در اجرای پروژه های 
مختلــف عمرانــی، فرهنگــی، خدماتی و 
ورزشی ســنگ تمام خواهیم گذاشت.وی 
با تاکید بر اینکــه منطقه چهار شــهرداری 
زیرساخت های خوبی برای سرمایه گذاری، 
 تحــول و پیشــرفت دارد که بــرای تحقق 
آن نیــاز بــه همدلــی، حرکــت جمعی و 
 کار گروهــی داریــم، اظهــار کــرد: منطقه 
چهــار شــهرداری از مناطــق خــاص و 
استراتژیک شــهر اصفهان با وسعت هفت 
هزار و ۵۰۰ هکتار مســاحت بوده که دومین 
منطقه شــهری اصفهان از لحاظ وســعت 
محســوب می شــود؛ همچنین یک سوم 
فضای سبز شــهر در این منطقه واقع شده 

است.
جعفــری فشــارکی ادامــه داد: در دهــه 
۷۰ منطقه چهــار یکی از مناطــق برخوردار 
و اســتراتژیک شــهر مطــرح بــود، امــا 
 بنــا بــه دالیلــی بــا مشــکالتی مواجــه

  شــد که می تواند بــار دیگر با اســتفاده از 
ظرفیت سرمایه گذاران به قطب توسعه شهر 

اصفهان تبدیل شود.

رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت برگزاری مسابقه نقاشی »اگه واکسن کرونا کشف نمی شد، چی می شد؟« را عاملی جهت ترغیب دانش آموزان و خانواده 
ها به واکسیناسیون کرونا عنوان کرد.فریناز توالئیان اظهار داشت: اداره توسعه فرهنگ سالمت وابســته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به برگزاری مسابقه نقاشی ویژه دانش آموزان با عنوان »اگه واکسن کرونا کشف نمی شد، چی 
می شد؟«اقدام کرده است.وی با اشاره به برگزاری این مسابقه افزود: با توجه به اینکه دانش آموزان در این مسابقه شرکت می کنند، خانواده آن ها نیز درگیر 
برگزاری مسابقه خواهند شد و به طور غیر مستقیم ترغیب به واکسیناسیون می شوند.توالئیان تصریح کرد: تاکنون استقبال قابل توجهی از سوی دانش آموزان 
تمام مقاطع سنی صورت گرفته که براین اساس مهلت ارسال آثار تا ۱۳ آبان تمدید شد.گفتنی اســت؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص 

برگزاری این مسابقه نقاشی می توانند با شماره ۳۵۲۱۱۹۹۴ تماس حاصل کنند.

ترغیب به واکسیناسیون با برگزاری مسابقه نقاشی کرونا

دیدار معاون فرهنگی 
 شهردار  اصفهان با

 هیئت اعزامی از ترکیه
هیئت اعزامی از کشــور ترکیه متشــکل از 
نماینده شهر قونیه در مجلس ترکیه، شهردار 
منطقه کاراتــای قونیه و معــاون وی، مدیر 
مرکز فرهنگی گردشــگری قونیــه و مدیر 
بخش موسیقی مولویه شهر قونیه با مجتبی 
شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار و رییس 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان و علیرضا مساح ،رییس 

اداره گردشگری این سازمان دیدار کردند.

وز عکس ر
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مرداد )برج اسد(
شیر: فرزند دلربای شما سرشاراز سرور و شادی است. سعی 
می کند در مرکز توجه باشد؛ بنابراین انتظار وراجی زیاد، احمقانه 
خندیدن و سرصدا را از او داشته باشید. در این کار ها اورا تشویق 
کنید، اما مراقب باشیدکه بیش از حد تحسینش نکنید. فرزند 
شما برای اینکه بداند چطور بایستی در کار های جمعی سهیم 
باشــد نیاز به آموزش دارد )به خصوص با خواهر وبرادرانش( 

پس به او کمک کنید تا مشارکت را یاد بگیرد.
شهریور )برج سنبله(

خوشه: کودک مصمم، مبتکر و کوشای شما همیشه درزندگی 
خواهان و البته نگران پیشرفت کردن اســت بنابراین اسباب 
بازی هایی به او بدهید که حسی از پیشرفت و به کمال رسیدن 
را تلقین می کند، شما با این کار هدف گرایی اش را ازسرخود وا 
می کنید. کودکان این ماه ذاتا عاشق ناخنک زدن به غذا هستند 
پس ذائقه او را با دادن غذا های متنوع و سالم گسترش دهید. 

مهر )برج میزان(
ترازو: چه موجود دلربایی به این دنیا آورده اید! کودکان ماه میزان 
به لطف خدا و قدرت ذاتی شــان درجذب اطرافیان ، به راستی 
فوق العاده هســتند. به کودکان اجتماعی این ماه فرصت های 
زیادی بدهید تا در جمع همساالن خود حضور داشته باشندو 

فعالیت کنند مثل کالس های کودکان. آن ها قبل از اینکه پیش 
دبستان را آغاز کنند افرادی معروف و اجتماعی می شوند. 

آبان )برج عقرب(
عقرب: کودک تیزبین، زیرک و پرهیجان شما موجودی بی کم 
وکاست وجدی است. گاهی فوق العاده هیجان انگیز است. حتی 
درزمان کودکی او احساس شما را می خواند و پاسخ می دهد، 
بنابراین عصبانیت و ناامیدی تان را کنترل کنید. چون او کودکی 
باهوش و مصمم است و راه خود را ادامه خواهد داد. پس شما 
بایستی در این مسیر صبور باشید. کودکان عقرب در جمع های 
بزرگ بسیار خجالتی هستند، سعی کنید که با او تماس های 

چشمی برقرار کنید، تا بداند در حمایت شما قراردارد. 
آذر )برج کماندار(

کماندار: کمانداران کوچک، به درستی کاوشگرانی خوش بین، 
خون گرم و راضی هســتند. بــرای دلشادکردن شــان آن ها 
رادرکالسکه بگذارید و به گردش بروید. بعضی وقت ها درحیات 
خلوت خانه با هم پرســه بزنید یا ازهمسایه ها دیداری داشته 
باشید. آن ها برای ســالمتی فکروجســم نیازمند تمریناتی 

هستند؛ اما خیلی زود هم خسته می شوند. 
دی )برج جدی(

بز: متولدین این ماه با وجدان، مســئولیت پذیر و حســاس 

هستند. برای آن ها آنچه دیگران درباره شان فکر می کنند خیلی 
اهمیت دارد. آن ها از ابتدا به عالقه و اطمینانی مضاعف نیازمند 
هستند. قبل از اینکه با او در جمع دوستان خودنمایی کنید، او را 

در محیط خصوصی خانه برای کاری جدید آماده کنید. 
بهمن )برج دلو(

دلو: فرزندان دلو طبیعتا ســرکش هســتند. آن ها آنچه را که 
دوست دارند انجام خواهند داد. دروقت غذا برای اینکه آرامش 
داشته باشد، اسباب بازی های زیادی فراهم آورده وخیلی زود 
کابینت ها را قفل کنید. اگرکودک شما متولد این ماه است اجازه 
دهید آزادانه در محوطه چمن و زمین بازی گردش کند. بدانید 
که وقتی کشفیاتش را دربغل گرفته، یعنی او اجازه می خواهد، 
مجموعه سنگ ها و دیگر گنجینه های کوچکش را که پیدا کرده 

است داشته باشد. 
اسفند )برج حوت(

ماهی: فرزندان برج حوت احساســاتی و مهیج هستند. آن ها 
عمیقا نکات ریز پیرامون خود را احساس می کنند. برای شکوفایی 
آن ها خانه ای امن و گرم و راحت کافی است. در زمان گردش در 
اطراف یا تمیز کردن خانه، او را از خود دور نکنید در واقع او را به قلب 
خود بچسبانید. برای آرامش او کافی است که موزیک کالسیک 

پخش کنید یا الالیی آرام با محتوایی آرام بخش بخوانید. 

آشپزی

»کتلت قارچ و گوشت« 
مواد الزم: گوشت چرخ کرده 300 گرم، سیب زمینی 3 عدد، پیاز 3 عدد، سیر 

2 حبه،تخم مرغ 3 عدد،قارچ )خرد شده( 3 پیمانه،روغن به مقدار الزم،آب لیمو به 
مقدار الزم،زعفران )آب کرده و غلیظ(  یک قاشق چای خوری،نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه: 2 عدد پیاز و  یک حبه سیر را رنده کنید.داخل تابه روغن بریزید و پیازها را در آن نیمه 
سرخ کرده و بعد سیر را با کمی نمک مخلوط کنید تا به هم نچسبد و بعد به همراه پیاز تفت دهید تا نرم 

شود و بعد نمک و فلفل ر ا اضافه کنید.در تابه ای جدا مقدار کمی روغن و آب لیمو ریخته و قارچ های خرد 
شده را اضافه کنید و تفت دهید ، پس از سرخ شدن آن را به پیاز اضافه کنید و کنار بگذارید تا خنک شود.

سیب زمینی ها را با مقداری نمک و آب بپزید ، پس از پخت سیب زمینی ها را پوست کنده و خوب بکوبید 
تا له شوند.در ظرفی مناسب یک عدد پیاز و سیر باقی مانده را رنده کرده و به همراه گوشت چرخ کرده ، 
سیب زمینی های له شده ، تخم مرغ ها ، نمک و فلفل با دست خوب ورز دهید تا مایه کتلت یکدست 
شده و حالت چسبندگی داشته باشد.دستان خود را مرطوب کنید و مقداری از مایه کتلت بردارید و 

کف دست تان خوب پهن کنید.حدود  یک تا2 قاشق از مایه قارچ در میان مایه کتلت بریزید و 
از اطراف با دست مایه کتلت را جمع کنید ، تمام کتلت ها را به همین صورت آماده کنید.

داخل ظرفی مقداری آرد الک شده بریزید سپس کتلت ها را به نوبت داخل 
آرد بزنید، دقت کنید آرد زیادی دور کتلت ها نباشد. دو طرف 

کتلت ها را داخل روغن سرخ کنید تا برشته شوند .

تاثیر ماه تولد بر رفتار کودکان شما )2(

 فیلم سینمایی »شهر گربه ها« 
با گریم متفاوت نیوشا ضیغمی

 آغاز پخش مسابقه »کهکشان«
 از  شبکه پنج

اکران فیلم سینمایی »شهر گربه ها« به نویسندگی، تهیه کنندگی و 
کارگردانی سیدجواد هاشمی از سوم آذرماه در سینماهای سراسر 
کشور آغاز خواهد شد.امین زندگانی، یوسف تیموری، علیرضا خمسه، 
فرهاد آییش، نیوشا ضیغمی، امیر غفارمنش، میر طاهر مظلومی، الیکا 
عبدالرزاقی، مریم سعادت، رضا بنفشه خواه، داریوش موفق، محمد هادی 
عطایی و... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

پس از 8 ماه پیش تولید و با پایان یافتن مراحل ساخت دکور و آغاز 
ضبط مسابقه »کهکشان« در مهر ماه، نخستین قسمت از این مسابقه 
کهکشان از شبکه پنج روی آنتن رفت.دکور مسابقه »کهکشان« در 
فضایی 2000 متری طراحی شده و عوامل این مسابقه پس از فوت ارشا 
اقدسی به عنوان مجری ، با انتخاب نیما فالح به عنوان مجری- بازیگر 
توانستند ضبط این برنامه را آغاز کنند.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه  با تاکید بر آمایش سرزمینی گفت: باید در 
طرح های توسعه  صنعت فوالد تجدید نظر شــود، چرا که توسعه ها بیشتر 
کمی بوده در حالی که توسعه پایدار در زنجیره فوالد با تولید محصوالت کیفی 

و خاص به سرانجام می رسد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در هشتمین کنفرانس 
بین المللی اســتیل پرایس اظهار کــرد: همانگونه که در ایــن همایش به 
چالش های بزرگ فوالد اشاره شد، باید با سرعت و دقت چاره ای برای آن ها 
اندیشــیده شــود، در غیر این صورت به دلیل عدم توازن در زنجیره تولید، 

شرکت های قوی جهان ما را حذف خواهند کرد. 
طیب نیا افزود: مصرف فوالد کشور حدود 17میلیون تن است، در حالی که 
ظرفیت نصب شده 40 میلیون تن و ظرفیت تولید 30 میلیون تن بوده و 55 
تا 60میلیون تن طرح های در دست احداث تعریف شده است که ما باید با 

نگاه خرد به چالش ها و مشکالت موجود در زنجیره بپردازیم. 
وی با بیان اینکه شرکت های فوالدی باید مشکالت فعلی را حل کنند، ادامه 
داد: اگر قرار اســت این چالش ها حل شــود، در ابتدای امر باید مشکالت 
حوزه اکتشاف، استخراج، تولید کنسانتره، گندله و... به تدریج بررسی و رفع 
 شوند. برای مثال اگر نگاهی به حوزه اکتشــاف بیندازیم، می بینیم که طی

 چندسال اخیر فعالیت های بســیاری انجام شده، اما در مقایسه با 5 دهه 
 قبل قابل مالحظه نیســت، از همین رو فــوالد مبارکه در حوزه اکتشــاف

 ورود کرد. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: اکنون شرکت هایی که بتوان در حوزه اکتشاف 
به آنها اتکا کرد وجود ندارند و ما الزم است که از تجربه و دانش شرکت های 

خارجی استفاده کنیم تا شاهد تحول در این بخش باشیم . 
به گفته طیب نیا؛ عمق اکتشاف در جهان 7۹متر، اما در ایران زیر 10متر است. 
پس در گام نخست باید دراین بخش نهضت اکتشافی راه بیندازیم تا انحالل 

صنایع پایین دستی به دلیل عدم در اختیار داشتن مواد اولیه رخ ندهد. 
به گفته وی، 63درصد هزینه های شــرکت های معدنی پیشــتاز، در حوزه 
اکتشاف است و این الزام به وجود می آید که شــرکت های معدنی در این 

بخش سرمایه گذاری کنند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: البته روش های غیرعلمی برای اکتشــاف و 
نوع واگذاری ها و مباحث محیط زیستی از دیگر مشکالت است که دولت و 
حاکمیت می تواند ورود کند. به جز چند شرکت بزرگ، روش های غیرعلمی 
در حوزه اســتخراج اصولی معادن صورت گرفتــه و در واگذاری ها اهلیت 

رعایت نشده است. 
طیب نیا گفت: بهره وری و کیفیت پایین در کارخانه های کنســانتره سازی 
یکی دیگر از مشــکالت اســت. زیرا در اغلب این مجموعه ها طراحی کامل 

روی خطوط انجام نشده 
ولی کارخانــه راه اندازی 
شده است. در این میان 
کیفیت گندله نیز بالتبع با 
کیفیت پایین کنسانتره 
می یابــد،  کاهــش 
بــرای مثــال میانگین 
استحکام گندله تولیدی 
فوالدمبارکه 300 کیلوگرم 
است، در حالی که بخش 
زیــادی از گندله هــای 
تولیدی کشــور زیر 250 
کیلوگرم استحکام دارند. 
مدیرعامــل فوالد مبارکه 
افزود: در ایران در بخش 
احیای مستقیم، مصرف 

آب و انــرژی باالتــر از 
میانگین جهانی است، 
بنابراین باید تکنولوژی، 
بــه روز شــده و در این 
حوزه، کارهای جدی تری 
انجام شــود. ایــران در 
رتبــه  دهم کشــورهای 
تولیدکننده فــوالد قرار 
دارد، اما ضعف مدیریت 
ســبد محصوالت باعث 
شده که رتبه مناسبی در 
تولید محصوالت خاص 

نداشته باشیم. 
وی ادامــه داد: اکنــون 
شــاهد هســتیم کــه 
بسیاری از شرکت ها با 

ظرفیت پایین تولید دارند؛ اما فوالد مبارکه بــا ۹5درصد از ظرفیت خود در 
حال تولید است. 

طیب نیا با بیان اینکه ضرورت توسعه در تولید انکار ناپذیر است، گفت: عدم 
توازن زنجیره در محصوالتی مانند میلگرد، لوله و پروفیل دیده می شود که 
با ظرفیت زیر 40 درصد تولید می شوند و در صورتی که اگر سرمایه هنگفت 
بدون اســتفاده این شرکت ها، به سمت اکتشــاف رفته بود پیشرفت های 

زیادی داشتیم . 
وی به توســعه زیرســاخت ها در حوزه ریلی نیز اشــاره کــرد و گفت: اگر 
بخواهیم تحولی در زنجیره داشــته باشیم باید به سمت تکنولوژی روز دنیا 
برویم؛   چراکه اکنون توان رقابــت در بازار جهانی را نداریــم. عالوه بر اینکه 
مجموعه های بزرگ باید این مشــکالت را رفع کنند و در این بین همراهی 

حاکمیت هم نیاز  است. 
طیب نیا یکی دیگر از مشــکالت و چالش ها را در زمینه قیمت گذاری مواد 
اولیه دانســت و گفت: در بخش فروش و قیمت گذاری نیز دچار مشــکل 

بوده ایم  و باید دید که آیا می توان با قیمت های جهانی همراه شد؟ 
وی تصریح کرد: بر اساس آمار بورس، 2میلیون و 150 هزارتن عرضه برای 
کنسانتره از ابتدای سال تا کنون انجام شده اما حدود 415هزارتن معامله 
شده وعمدتا شرکت های داخل گروهی و پایین دســتی خرید کرده اند که 
از لحاظ قیمت نیز از بازار آزاد باالتر بوده و برای گندله و آهن اســفنجی نیز 

وضعیت مشابهی را مالحظه می کنیم . 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت ادغام عمودی و افقی در 
زنجیره فوالد و گره زدن منافع معادن و فوالدسازان با یکدیگر گفت: معادن 
بزرگ باید معادن کوچک و فوالدســازان بزرگ باید فوالدسازان کوچک را 

فعال کرده و آن ها را از حالت غیر اقتصادی خارج کنند.
طیب نیا گفت: برای تولید فوالد پاک نیاز اســت که معدن کاران کنسانتره 
سولفور زدایی شده تحویل فوالد ساز بدهند. اگر حفظ محیط زیست برای ما 
اهمیت دارد باید به این سو حرکت کنیم و هر گونه هزینه را سرمایه گذاری 

بلند مدت در راستای عمل به رویکردهای زیست محیطی خود بدانیم.
بهــره وری بنگاه هــا در مــواد، ســرمایه، انــرژی و نیــروی انســانی 
 و... مواردی بود کــه طیب نیا به آنها اشــاره داشــت  که باید مــورد توجه 

قرار گیرند. 
به گفته وی؛ اگر این رویکرد وجود نداشته باشد که از اقتصاد خطی به سمت 

اقتصاد چرخشی برویم نمی توانیم تولید و اقتصاد پایدار داشته باشیم. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: الزم است از این پس در تک تک 
حوزه ها خرد نگر باشیم و فعاالن بخش معدن و فوالد چالش هارا رفع کنند 

تا در آینده از آن به عنوان الگو استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

تولید محصوالت کیفی با تجدید نظر در طرح های توسعه صنعت فوالد
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