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8 صفحه
سال دوازدهم

7قیمت: 2000 تومان

 مراسم تکریم و معارفه 
فرماندار اصفهان برگزار شد؛

 استاندار اصفهان:
از مشکالت مردم 
گره گشایی شود

کمبود گاز و نگرانی ها برای استفاده از مازوت در نیروگاه های اصفهان؛

دغدغه پشت دغدغه!
3

برای شهر، نفس کم است
 معاون سازمان صمت استان اصفهان می گوید، 

معادن گچ در کالن شهر اصفهان اجازه فعالیت ندارند؛

3

 دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان
 خبر داد:

نیاز به ۵0 میلیون مترمکعب 
آب برای کشت پاییزه 

کشاورزان اصفهان

پیکان- ذوب آهن؛ 

گاندوها در اندیشه 
باالنشینی

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

 طرح منع تردد شبانه، تاثیری 
در ترافیک اصفهان ندارد

3

5

6 5

خطر در کمین مراکز درمانی اصفهان؛

 بحران فرسودگی

4

 اصالح جاده شهرکرد-هفشجان درمسیر
 بی اعتباری؛

 وعده هایی که عملی نشد
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چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و منسوجات در محل نمایشگاه 
های بین المللی اصفهان افتتاح شد.این مراسم با حضور رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رییس سازمان 
صمت استان، مدیرکل گمرک استان، رؤسای انجمن ها و تشکل های تخصصی 
صنعت نســاجی و فعاالن اقتصادی این حوزه برگزار شد.سهل آبادی، رییس 

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
در این مراســم گفــت: مدیرعامل 
نمایشــگاه اصفهان و تیم اجرایی 
این مجموعه توانســتند با تالش، 
پشتکار و همراهی مسئوالن استانی 
و شهری بنای ماندگاری را برای شهر 

و استان اصفهان به یادگار بگذارند.
ایرج موفق، رییس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان نیز از 
راه اندازی شهرک تخصصی پوشاک 
به عنوان نخستین شهرک تخصصی 

این حوزه در اصفهان خبر داد و تاکید کرد: استان اصفهان قطب صنعت نساجی 
ایران است.

شاه کرمی، رییس انجمن کارفرمایان صنعت نساجی استان اصفهان نیز تصریح 
کرد: در اســتان اصفهان بیش از دو هزار واحد صنعتی در حوزه صنعت نساجی 
فعالیت دارند که بیش از پنجاه هزار اشتغال را برای مردم فراهم کرده اند. در حال 
حاضر زمینی برای احداث شــهرک 
صنعتی با محوریت تولید پوشــاک 
در اختیار داریم کــه می تواند پس از 
راه اندازی، اشــتغال قابل توجهی را 

برای استان اصفهان فراهم کند.
علی یارمحمدیان، مدیرعامل شرکت 
نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان نیز گفت: صنعت نساجی به 
عنوان صنعت سازگار با محیط زیست 
شناخته می شــود و می تواند زمینه 

اشتغال زایی بسیاری را ایجاد کند.

 روبان چینی و آغاز رسمی چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی 
و منسوجات اصفهان

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه های

 شماره 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 103/1400/12

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه شماره 17 ، 16 ، 1۵ ، 14 ، 13 ، 103/1400/12 :

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان م الف:1220108

تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی )زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت شهرستان دهاقان – سری اول1103/1400/12

تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی )زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت شهرستان تیران و کرون – سری دوم2103/1400/13

تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی )زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت شهرستان نجف آباد – سری سوم3103/1400/14

تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی )زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت شهرستان مهردشت نجف آباد – سری چهارم4103/1400/15

تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی )زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت شهرستان مبارکه – سری پنجم5103/1400/16

تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی )زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت شهرستان فالورجان – سری ششم6103/1400/17

محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه 1400/08/15 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19

محل دریافت اسناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند.

آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک استان به نشانی www.es.ssaa.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویل و بارگزاری پاکت های ) الف، ب، ج( مناقصه روز شنبه 1400/08/29 تا ساعت 14 

بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 1400/08/30 و بازگشایی پاکت الف و ب و ج: بعد از ارزیابی کیفی و فنی شرکت 
کنندگان ساعت 9 صبح سه شنبه 1400/09/02 می باشد.

گروه و رشته شغلی: شرکتهائی اجازه شــرکت در مناقصه را دارند که دارای صالحیت نقشه برداری زمینی با پایه یک از سازمان برنامه و 
بودجه کشور باشند و حداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد آنها ازجمع مبلغ اعالم شده در برگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی آنها 

مورد تایید مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد 
و پاکت الف حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ باال – بعد از چهار راه نیکبخت- روبروی بیمارستان شریعتی- 

دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان برای مناقصه های 
شماره 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 103/1400/12 به مبلغ 1/450/000/000 ) معادل یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( می باشد که 
می بایســت برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشد. ضمنًا به پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا 
امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس 

از انقضاء مدت مقرر در آ گهی واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است(

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: اصفهان خیابان چهار باغ باال- بعد از چهار راه نیکبخت- روبروی بیمارستان شریعتی- اداره کل ثبت 
اسناد و ا مالک استان اصفهان 

تلفن: 1113 )7- 36611074 ( 
دورنگار: 36623116 

اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را تسلیت عرض کرده و از دراگه ایزد منان برای پدر 

گرامی تان رحمت واسعه و برای جنابعالی و بازمانداگن صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

جناب آقای حامد شریعتی

روزنامه زاینده رود



چهارشنبه 19 آبــــان 1400 / 04 ربیع الثانی 1443 / 10 نوامبر 2021 / شماره 3390

جزییات جدید از سوء قصد به نخست وزیر عراق
شبکه »آر تی« نتایج تحقیقات اولیه در خصوص سوء قصد به جان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق را منتشر کرد. اطالعات فاش شده توسط منابع عراقی حاکی از آن است که این پهپادها از منطقه 
)القریات( در شمال بغداد پرتاب شده اند. یکی از کارشناسان تحقیقات به RT گفت: »تحلیل ها نشان 
می دهد که مهاجمان می دانستند نمی توانند الکاظمی را در داخل خانه او هدف قرار دهند، بنابراین با سه 
پهپاد حمله خود را آغاز کردند« وی درباره علت حمله با سه فروند پهپاد توضیح داد: آنها می خواستند با 
یک پهپاد خانه را هدف قرار دهند و سپس آن را از خانه خارج کنند تا ترور کنند؛ اما نقشه آنها به نتیجه 

نرسید. به گفته این کارشناس، تحقیقات هنوز مشخص نکرده که چه کسی مسئول این حمله است.

»اورتگا« برای چهارمین بار رییس جمهور نیکاراگوئه شد
دانیل اورتگا با کســب حدود ۷۶ درصد آرا برای چهارمین دوره پیاپی در انتخابات ریاســت جمهوری 
نیکاراگوئه پیروز شد. به نقل از رویترز، دانیل اورتگا برای چهارمین دوره پیاپی به عنوان رییس جمهور 
نیکاراگوئه انتخاب شد. این انتخاب در حالی صورت می گیرد که رقبای سیاسی وی پیش از رای گیری 
دستگیر شده اند. شورای عالی انتخابات نیکاراگوئه اعالم کرد: با شمارش تقریبا تمام آرا، آرای مقدماتی 
نشان می دهد که ائتالف جبهه آزادی بخش ملی ساندینیستا اورتگا با حدود ۷۶ درصد آرا پیروز شده 
است. در ماه های منتهی به انتخابات روز یکشنبه نیکاراگوئه، کشور های غربی و آمریکای التین نگرانی 
عمیق خود را درباره ناعادالنه بودن رای گیری ابراز کردند چرا که اورتگا مخالفان و افرادی که با او اختالف 
عقیده دارند را بازداشــت کرده بود. افزون بر این، ناظران انتخابات اتحادیه اروپا و سازمان کشور های 
آمریکایی اجازه بررسی دقیق روند انتخابات را نداشتند و خبرنگاران از ورود به این کشور منع شده بودند.

وزارت دفاع تایوان:

 پکن می تواند ما را محاصره کند
وزارت دفاع تایوان در گزارشی مبنی بر ارزیابی هایش از توانمندی نظامی پکن، اعالم کرد که چین قادر 
است به راحتی دسترسی این جزیره با دنیای خارجش را قطع کند. به نقل از رویترز، وزارت دفاع تایوان 
روز سه شنبه در آخرین ارزیابی های خود از توان نظامی چین، اعالم کرد که نیروهای مسلح این کشور 
قادرند بندرگاه ها و فرودگاه های اصلی و کلیدی تایوان را محاصره کنند. وزارت دفاع تایوان اعالم کرد: 
در حال حاضر، ارتش آزادی بخش خلق چین )PLA( قادر به محاصره مشــترک محلی علیه بنادر، 
فرودگاه ها و مسیرهای پرواز خروجی ماست تا خطوط ارتباطی هوایی و دریایی ما را قطع کند و بر جریان 

تجهیزات نظامی و منابع لجستیکی ما تاثیر بگذارد.

ترامپ: 

قطعا به نامزدی در انتخابات 2024 فکر می کنم
رییس جمهور ســابق آمریکا ضمن تاکید بر اینکه به نامزدی دوباره در انتخابات ریاســت جمهوری فکر 
می کند، درباره رقبای بالقوه جمهوری خواه خود اظهارنظر کرد. »دونالد ترامپ« در مصاحبه با یک رسانه 
جمهوری خواه درباره احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ و مسائل مرتبط با این 
انتخابات صحبت کرد. ترامپ در گفت و گو با شبکه تلویزیونی »فاکس نیوز« اعالم کرد، قبل از تصمیم گیری 
درباره نامزد شدن یا نشدن در انتخابات ۲۰۲۴ منتظر نتایج انتخابات میان دوره  ای سال ۲۰۲۲ کنگره آمریکا 
خواهد ماند. خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی درباره مصاحبه جدید رییس جمهور سابق آمریکا نوشت: »از 
زمانی که در ژانویه سال جاری )۲۰۲۱( ترامپ ریاست جمهوری را ترک کرد، این سیاستمدار غیر بازنشسته به 
فعالیت خود در عرصه عمومی ادامه داده است. چندین تجمع بزرگ در سراسر کشور برگزار کرد، از نامزدهای 
فرمانداری و دیگر سیاستمداران محافظه کار )جمهوری خواه( حمایت کرد و مکرر رای دهندگان را در مورد 

احتمال مسابقه برگشت )رقابت انتخاباتی با بایدن( در سال ۲۰۲۴ تحریک می کند«.

نشریه »اکونومیست« مطرح کرد:

»شاهزاده« در برزخ!
محاصره قطر باعث نشد دوحه هیچ امتیاز قابل توجهی به ریاض ارائه 
دهد. ربودن سعد حریری، سیاست های لبنان را در راستای خواسته های 
عربستان سعودی تغییر نداد. در سال ۲۰۲۲ میالدی، عربستان سعودی 

به دنبال ادامه گفت وگو های تازه آغاز شده با ایران خواهد بود.
نشریه »اکونومیست« در گزارشی با اشــاره به عقب نشینی ریاض از 
سیاست خارجی مخرب خود به دلیل تشدید مشکالت اقتصادی در آن 
کشور می نویسد: »برای محمد بن ســلمان، خبر ها خوشایند نیستند. 
از سال ۲۰۱۵ میالدی، زمانی که او به عنوان یک شاهزاده کمتر شناخته 
شده سعودی ظهور کرد و به حاکم واقعی آن کشور تبدیل شد، فهرست 
بلندباالیی از اقداماتی تهیه شده که باعث شهرتش به شرارت و تندخویی 
شده است.اقداماتی با فرمان او صورت گرفتند: جنگ فاجعه بار و ادامه 
دار در یمن، محاصره قطر، ربودن عجیب »ســعد حریری« نخســت 
وزیر وقت لبنان و قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار سعودی. او در 
داخل عربستان سعودی شاهزادگان و بازرگانان زیادی را به اتهام توطئه 
بازداشت کرد و آنان را برای پرداخت پول تحت فشار قرار داد. آنان را تحت 

بازداشت در هتل ریتز کارلتون در ریاض نگه داشت«.
به گزارش فرارو، اکونومیســت می افزاید: »هیچ یــک از این اقدامات 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی در عربستان سعودی مفید نبودند. 
سرمایه ای که »محمد بن ســلمان« به آن نیاز دارد تا بتواند عربستان 
سعودی را از اتکای بیش از اندازه به نفت دور کند. قتل خاشقجی چندین 
هفته پیش از برگزاری کنفرانس ســرمایه گذاری به میزبانی صندوق 
سرمایه گذاری پادشــاهی ســعودی رخ داد. برخی از مدیران مالی از 
حضور در آن کنفرانس منصرف شدند. حبس کردن بازرگانان در هتلی 
مجلل پیامی اطمینان بخش در مورد فضای کســب و کار در عربستان 
سعودی نبود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از رقم ۸.۱ میلیارد دالر 
در سال ۲۰۱۵ میالدی به ۱.۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۷ میالدی کاهش 
یافت. در ســال ۲۰۲۱ میالدی، خبر های فاجعه بار بســیار کمتری در 
مورد عربستان سعودی وجود داشته اند احتماال به این دلیل است که 
عربستان سعودی از سیاست خارجی خصمانه و بدون سود خود عقب 

نشینی کرده است.
محاصره قطر باعث نشد دوحه هیچ امتیاز قابل توجهی به ریاض ارائه 
دهد. ربودن سعد حریری سیاست های لبنان را در راستای خواسته های 
عربستان سعودی تغییر نداد. در سال ۲۰۲۲ میالدی، عربستان سعودی 
به دنبال ادامه گفت وگو های تازه آغاز شده با ایران خواهد بود. این گفت 
وگو ها به ایجاد روابط گرم میان دو دشمن قدیمی منجر نخواهد شد، اما 
ممکن است از خطر حمله دوباره یمنی ها به تاسیسات نفتی آرامکوی 

عربستان سعودی مشابه اقدام سال ۲۰۱۹ میالدی بکاهد.
عربستان سعودی از سیاست خارجی خصمانه و بدون سود خود عقب 
نشینی کرده است. سعودی ها به دور شــدن از آمریکا که مدتی ضامن 
امنیت آن کشور بود ادامه خواهند داد چرا که به نظر می رسد سه رییس 
جمهوری متوالی آمریــکا از ایفای این نقش ناراضی هســتند. در ماه 
آگوســت، وزیر دفاع عربستان ســعودی قرارداد همکاری نظامی را با 
همتای روس خود امضا کــرد. باید انتظار انعقاد قرارداد های مشــابه 
بیشــتری را در آینده داشــته باشــیم. با این وجود، روابط عربستان 
سعودی با روسیه پیچیده است و بیشتر اهرمی برای تشویق آمریکا به 
منظور کمک رسانی به ریاض خواهد بود. رابطه با چین از نظر نظامی و 

اقتصادی برای ریاض اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد«.
این نشریه در ادامه می نویسد: »در داخل عربستان سعودی، با خاندان 
سلطنتی پراکنده، رقبای زیاد، اما آسیب دیده ای برای محمد بن سلمان 
وجود دارند. او نماینده تغییر نســل در کشوری است که از سال ۱۹۵۳ 
میالدی به این سو توسط پسران پیر »ملک عبدالعزیز« پدر پادشاهی 
سعودی اداره شده اســت. در برخی از خلوتگاه ها در ریاض در گوشه و 
کنار دربار صدای غر غر و اعتراض شنیده می شود، اما موقعیت ولیعهد 
سعودی امن به نظر می رســد. او در داخل از محبوبیت باالیی برخوردار 

است و عربستان سعودی را به مکانی کمتر مذهبی تبدیل می کند و در 
تالش است تا نهاد روحانیت را کم اثر سازد. با این وجود، برای محبوب 
ماندن باید شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری باالی ۱۱.۳ درصدی را کاهش 
دهد؛ بیکاری ای که بخشی از آن به دلیل شیوع کرونا بوده است. او در 
مصاحبه ای تلویزیونی در ماه آوریل گفته بود که نیمی از ســعودی های 

شاغل شغل های بدی دارند که دستمزد کافی را شامل نمی شود«.
اکونومیست در پایان می نویسد: »رویکرد ولیعهد سعودی به اصالحات 
اقتصادی تقلید و رقابت با همسایگان بوده است. او در ماه مه، طرحی 
را برای کاشت ۱۰ میلیارد درخت در بیابان اعالم کرد. ولیعهد سعودی به 
دنبال رقابت تجاری با امارات متحده عربی، متنوع ترین بازار اقتصادی 
خلیج فارس اســت. او در ماه ژوئیه تعرفه های تــازه ای را بر کاال های 
اماراتی اعمال کرد و واردات آن کاال ها به عربستان را تا ۳۳ درصد کاهش 
داد. در ماه سپتامبر، پادشاهی سعودی به دو شبکه تلویزیونی دولتی 
سعودی که دفاتر مرکزی شان در دبی است دستور داد تا کارمندان شان 
را به ریاض انتقال دهند. شرکت های چند ملیتی سعودی نیز برای انجام 
همین کار با فشار مشابهی مواجه هستند. رقابت در سال ۲۰۲۲ میالدی 
بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشدید خواهد شد رقابتی 

بدون خونریزی«.

مقامات ارشد رژیم صهیونیستی در مالقات با رییس 
جمهور کلمبیا، مجددا ادعاهای بی پایه و اســاس را 
علیه ایران و حزب ا... لبنــان مطرح کردند. در جریان 
دیدار سران ارشــد رژیم صهیونیستی با »ایوان دوکه 
مارکس« رییس جمهور کلمبیا در روز دوشنبه، طرفین 
عالوه بر گفت وگــو در زمینه روابــط دوجانبه، درباره 
ایران نیز به تبادل نظر پرداختند. به نوشــته روزنامه 
»جرزوالم پســت« کلمبیا اخیرا در شــورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی پذیرفته شد و »اسحاق 
هرتزوگ« رییس رژیم اسراییل ابراز امیدواری کرد 
که این کشور نبرد دیپلماتیک مناسبی را علیه برنامه 
هسته ای ایران پیش ببرد. هرتزوگ و »نفتالی بنت« 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در دیدار با رییس 
جمهور کلمبیا با طرح ادعاهای بی اساس، این کشور 
را  به موضع گیری علیه حزب اووو لبنان  تشویق کردند. 

»نفتالی بنت«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز 
پنجشنبه گذشته در دیدار با رییس جمهور سوئیس که 
یکی از اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی است خواسته علیه برنامه هسته ای ایران اقدام 
قاطع انجام دهد. بنت در دیدار بــا »گای پارملین« 
از او خواسته از کرسی اش در شــورای حکام آژانس 
برای مقابله با برنامه هســته ای ایران استفاده کند.  
کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی 
در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده اند. ایران قویا 
این ادعاها را رد کرده و تاکید می کند به عنوان یکی از 
امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی 
)ان پی تــی( و عضوی از آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی، حق دســتیابی به فناوری هســته ای را برای 
مقاصد صلح آمیز دارد. عالوه بر این، بازرسان آژانس 

بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیســات 
هســته ای ایران بازدید کرده اند؛ اما هرگز مدرکی که 
نشــان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این 
کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، 
پیدا نکرده انــد. ایران عالوه بر این در ســال ۲۰۱۵ به 
توافقی با کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و 
فصل تنش ها بر سر برنامه هسته ای خود دست پیدا 
کرد. به  رغم اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
پای بندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این 

توافق خارج شد.

ایران؛ محور اصلی گفت وگوهای مقامات ارشد رژیم 
صهیونیستی با کلمبیا

دادستان کل کشور بیان کرد: پشت پرده های این گرانی ها را دستگاه های امنیتی و اطالعاتی باید دنبال کنند؛ اما برخورد با گران فروشانی که بی ضابطه قیمت ها را 
باال می برند، جزو وظایف و تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی است. حجت االسالم محمد جعفر منتظری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
مدعی العموم و دادستانی بنا ندارد به موضوع گران فروشی ها ورود کند، اظهار کرد: موضوع گران فروشی در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما ما اعالم 
کردیم به لحاظ اینکه مسئله گرانی ها برای مردم مشکالت زیادی ایجاد می کند، دادستانی هم در کنار سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کند. وی افزود: یکی 
دو ماه است که به صورت افسار گسیخته گرانی در برخی از نیازهای مردم را مشاهده می کنیم که به نظر می رسد پشت پرده هایی وجود دارد. دادستان کل کشور 
بیان کرد: پشت پرده های این گرانی ها را دستگاه های امنیتی و اطالعاتی باید دنبال کنند؛ اما برخورد با گران فروشانی که بی ضابطه قیمت ها را باال می برند، جزو 
وظایف و تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی است. منتظری خاطرنشان کرد: می خواهیم از ظرفیتی که در دادسراها و دادستانی های سراسر کشور داریم در این 
زمینه استفاده کنیم. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضاییه برای ورود به موضوع شلیک به خانمی در اهواز نیز گفت: اطالعی از این موضوع ندارم.

درخواست دادستان کل از دستگاه های امنیتی درباره پشت پرده  گرانی ها
وزیر کشور: 

حضور سرداران در مسند 
استانداری های کشور، 

تقاضای مردم و نمایندگان 
مجلس بود

خبر روز

وز عکس ر

در حاشیه رزمایش 
مشترک ذوالفقار

در دومین روز از رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ 
ارتــش جمهوری اســالمی، یگان های 
شناور و همچنین سامانه های موشکی 
ســاحل به دریا، با شلیک موشک های 
کروز نصر، قادر و قدیــر اهداف خود در 
عمق دریــا را منهــدم کردند.همچنین 
ســامانه های پدافنــدی مرصــاد و 
۱۵ خرداد نیــز پس از کشــف اهداف 
متخاصم با شلیک موشک های شلمچه 
و صیاد ۳ آنها را با موفقیت منهدم کردند.

 اعتراض »کریمی قدوسی« به صحبت های »پورابراهیمی« 
درباره بورس

صحبت های رییس کمیســیون اقتصادی در صحن علنی مجلس با اعتراض کریمی قدوســی، نماینده 
مشهد مواجه شد. در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی وضعیت بازار سرمایه 
با حضور وزیر اقتصاد، پس از ارائه گزارشی از سوی احســان خاندوزی ،وزیر اموراقتصادی و دارایی درباره 
شرایط بازار بورس و برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه، تعدادی از نمایندگان و رؤسای 
کمیسیون ها در خصوص این گزارش دیدگاه های خود را بیان کردند. در این راستا و پس از سخنان محمدرضا 
پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی و عدم انتقاد جدی وی نسبت به عملکرد وزیر اقتصاد در خصوص 
وضعیت بورس، محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد به سمت تریبون رفت و با فریاد خطاب 
به وی گفت: »۷ سال است این حرف ها را می زنید، آقای وزیر هم با شما هماهنگ است و وضعیت بورس 

هم همین است«.

حماس:

 به داشتن رابطه با جمهوری اسالمی افتخار می کنیم
یکی از رهبران حماس اعالم کرد به داشتن رابطه با جمهوری اسالمی افتخار کرده و از هر نوع پشتیبانی در 
راستا و سمت و سوی فلسطین و قدس استقبال می کنیم. خبرگزاری فلسطینی شهاب، به نقل از خلیل 
الحیه، مدیر دفتر روابط عربی و اســالمی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین حماس اعالم کرد: حمایت 
جمهوری اسالمی ایران از حماس مستمر بوده و یکی از عوامل توانمندی مقاومت در فلسطین محسوب 
می شود. این رهبر حماس گفت: از همه راه ها برای شکستن محاصره نوار غزه تالش می کنیم. وی افزود: 
حماس ،پرونده مبادله اسرا را از پرونده پایان دادن به محاصره نوار غزه جدا کرده است و به تمامی میانجی ها 
از جمله میانجی های مصری اطالع داده ایم که به هیچ عنوان نمی توان این دو پرونده را در یک دیگر ادغام 
کرد. به گفته الحیه؛ اشغالگران اسراییلی، عامل کارشکنی در پیشرفت توافق مبادله اسرا هستند زیرا سعی 
می کنند پرونده بازســازی نوار غزه و رفع محاصره را به مبادله اســرا مرتبط کنند که البته این تالش آنها با 

شکست مواجه شده است.

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی:

 ایران به خوبی می داند ما ضعیف هستیم
در ادامه حمالت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به نخست وزیر فعلی این رژیم، نتانیاهو گفت: امروز 
ایران به خوبی می داند که ما ضعیف هستیم. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی که 
همچنان نمی تواند خشم خود را از شکست در مقابل ائتالف بنتـ  الپید پنهان کند، بار دیگر به شدت به این 
کابینه تاخت. روزنامه یسراییل هیوم در تارنمای خود در این باره نوشت: رهبر مخالفان دولت شامگاه دوشنبه 
به شدت به نخست وزیر حمله کرده و اعالم کرد نفتالی بنت ضعیف و خاموش است و تمامی رهبران جهان 

او را اصال به حساب نمی آورند، چون می دانند که او صرفا یک عروسک در این ساختار محسوب می شود.

رایزنی وزیرخارجه مصر و فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران
وزیر امور خارجه مصر دوشنبه شــب با رابرت مالی، فرســتاده ویژه آمریکا در امور ایران دیدار و دو طرف 
درخصوص اوضاع منطقه گفت وگو کردند. به گزارش رســانه های مصری، احمد حافظ سخنگوی وزارت 
امورخارجه مصر در توئیتی با اعالم این خبر افزود که این دیدار در جریان سفر شکری به واشنگتن و شرکت 
وی در گفت  وگوی راهبردی میان مصر و ایاالت متحده صورت گرفته است. حافظ همچنین نوشت که این 
دیدار شــاهد تبادل دیدگاه درخصوص اوضاع در منطقه خاورمیانه بوده است. قرار است شکری با آنتونی 
بلینکن، همتای آمریکایی اش در واشــنگتن نیز دیدار کند و دو طرف به مســائل دارای اهتمام مشترک 

بپردازند.

کافه سیاست

وزیر کشــور گفت: در مــورد بنزیــن توطئه 
دشمنان به سرعت خنثی شد که این نشانگر 
وجود یــک دولت مردمی اســت و برای این 
دولت بن بستی وجود ندارد. احمد وحیدی با 
بیان اینکه این روزها بشریت گرفتار در ظلمات 
جهل در قالب تمــدن خودنمایــی می کند، 
خاطرنشــان کرد: تمدن نوین اسالمی که در 
لسان رهبری به عنوان یک افق مهم تعریف 
شده است، باید از قم ساخته شود. وزیر کشور 
در ادامه ابراز کرد: زمانی که از حکمرانی اسالمی 
ســخن به میان می آید باید به قم توجه شود 
و همه چیز بایــد از قم نشــأت بگیرد، همان 
گونه که انقالب اســالمی از این شــهر شهید 
پرور طلوع کرد. وحیدی افــزود: هرچه برای 
قم انجام شــود کم اســت و طبیعتا قمی ها 
باید از مواهب طبیعی برخوردار باشند. وی با 
اشاره به انتصاب سردار شاهچراغی به عنوان 
اســتاندار جدید قم، ضمن تقدیر از عملکرد 
دکتر سرمست، گفت: امروز این مسئولیت به 
رزمنده دیگری واگذار می شود که امید می رود 
به خوبی در این جبهه به مردم قم خدمت کند. 
وزیر کشور با بیان اینکه ســردار شاعچراغی 
محبوب القلوب هســتند، افزود: با توجه به 
درخواست های زیاد برای انتصاب ایشان بر 
مسند استاندار قم، انتصاب ایشان افتخاری 
برای نظامیان است. ایشان رزمنده ای است 
که عمر خود را وقــف جهاد و خدمت به مردم 
کرده است. وی در پاسخ به حواشی اخیر مبنی 
بر انتصاب نظامیان در استانداری های کشور، 
تصریح کرد: حضور ســرداران و رزمندگان در 
مسند استانداری های کشور تقاضای مردم و 
نمایندگان مجلس بود. وحیدی با اشــاره به 
اتفاقات اخیر کشــور در خصوص اختالل در 
توزیع سوخت، بیان کرد: در مورد بنزین توطئه 
دشمنان به سرعت خنثی شد که این نشانگر 
وجود یــک دولت مردمی اســت و برای این 

دولت بن بستی وجود ندارد.

بین الملل

عکس: تسنیم
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دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان خبر داد:

نیاز به ۵0 میلیون مترمکعب آب برای کشت پاییزه کشاورزان 
اصفهان

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان با بیان اینکه هیچ صحبت روشنی درباره کشت پاییزه 
نشده اســت، گفت: اگر ۵۰میلیون مترمکعب آب درشبکه های آبیاری به کشــاورزان تحویل داده 

شود، کشت انجام می شــود. اسفندیار 
امینی با بیان اینکه تاکنون هیچ صحبت 
روشنی با کشاورزان راجع به کشت پاییزه 
امسال نشده اســت، درباره علت تجمع 
کشاورزان در مقابل صدا و سیما و شرکت 
آب منطقــه ای اصفهان، اظهار داشــت: 
اصل داستان از اینجا شروع شد که مدیر 
حوضه آبریــز زاینده رود در ســفری که 
حدود دو هفته پیش به اصفهان داشت 
در جلسه با صنف کشاورزان اعالم کرد که 

امسال بارندگی کم است و نمی توانیم به کشــاورزان آب دهیم و این صحبت مدیر حوضه به لحاظ 
فنی و حقوقی درست نبود زیرا راهکار وجود دارد.

وی با بیان اینکه کشاورزان اصفهان در سالی که گذشــت آب نداشتند و در سال آبی پیش رو نیز با 
توجه به صحبت های مدیر حوضه گویا قرار نیســت آب تحویل بگیرند، ادامه داد: به نظر می رســد 
طبق برنامه ریزی مسئوالن امر شاید آبان ۱۴۰۱ آبی برای کشت پاییزه به کشاورزی داده شود، یعنی 

کشاورزان در سال ۱۴۰۲ به درآمد برسند و این سه سال را نمی دانیم کشاورز چگونه زندگی کند.
امینی ابراز داشت: یک دروغ بزرگ به نام شرب را علم کردند که حجم زیادی آب برای آن برداشته 

می شود، البته هیچ تناسبی با آمار مصارف شرب اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری ندارد.
وی افزود: بیش از ۱۰ ســال اســت که می گوییم آمار شرب و غیر شــرب را به ما بدهید، مقاومت 
می کنند. حتی سال ۱۳۹۵ وزارت نیرو بخشنامه کرده که شرکت های آب و فاضالب آمار شرب و غیر 

شرب را بدهد ولی باز مقاومت می کنند. 

تشکیل پاویون اتاق بازرگانی اصفهان در سوریه
پاویون اتاق بازرگانی اصفهان در ششمین نمایشگاه بازسازی سوریه با حضور جمعی از تجار فعال 
و شرکت های تجاری عضو پارلمان بخش خصوصی با هدف توســعه تعامالت تجاری اصفهان با 

سوریه تشکیل شد.
غرفه گذاران اصفهانی به منظور شبکه سازی تجاری و معرفی کاال و خدمات خود در حوزه های برق و 
روشنایی، سنگ های تزئینی، تولید چوب و سازه های چوبی، کابل و مفتول های صنعتی، مبدل های 

حرارتی، رادیاتور های صنعتی و کولر های هوایی در این نمایشگاه شرکت کردند.
همچنین دیگــر بازرگانان فعال اصفهان در زمینــه تولید و توزیع ابزار آالت صنعتی و ســاختمانی، 
محصوالت فوالدی شامل لوله و پروفیل، ارائه حمل و نقل ریلی و تعمیرات واگن در این نمایشگاه با 
معرفی محصوالت و خدمات خود، زمینه گسترش تعامالت تجاری بازرگانان سوری و بین المللی 
را با اصفهان فراهم کردند. برخی از تجار ایرانی ازتهران نیز به صورت انفرادی برای حضور در یکی از 

فرصت های منحصر به فرد منطقه در بازسازی کشور جنگ زده سوریه، شرکت کردند.
این نمایشگاه با حضور ۱۹۰ غرفه گذار و بیش از ۲۶ هزارنفربازدید کننده از ۱۷ کشور دنیا در حوزه های 
مختلف از قبیل ساخت و ساز و تکنولوژی های مربوطه، محصوالت کشاورزی و مواد غذایی، نفت و 
گاز، آموزش، ارتباطات و حمل و نقل پس از یک سال وقفه برای هفتمین دوره برپایی این رویداد 

تجاری در سال ۲۰۲۲ آغاز به فعالیت کرده است.

معاون سازمان صمت استان اصفهان می گوید، معادن گچ در کالن شهر اصفهان اجازه فعالیت ندارند؛

برای شهر، نفس کم است

معاون امور معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان گفت: معادن گچ در کالن شهر اصفهان باهدف کاهش 
انتشــار ریز گردها و گردوغبار از ابتدای سال ۱۴۰۰ تعطیل شدند و اجازه 
فعالیت ندارند. محمد ســرجوقیان اظهار کرد: بر اســاس طرح جامع 
مقابله با گردوغبار، همه معادن گچ موجود در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر 

اصفهان باید تعطیل شوند.
وی اضافه کرد: بیشــتر کوره های گچ پزی اطراف اصفهان نیز به دنبال 
تعطیلی معادن و نبود مواد اولیه درخواســت تغییر کاربری داده اند که 

این مسئله در دستور کار استانداری قرارگرفته است.
معاون امور معادن سازمان صمت استان افزود: در قانون معادن، بیان 
شده که مرمت و بازســازی پس از پایان بهره برداری بر عهده اداره کل 
منابع طبیعی است، این موضوع که بهره بردار در زمان بهره برداری مرمت 

را انجام دهد نیز در دستور کار قرارگرفته است.
به گفته وی، باوجود ابــالغ کاهش آالیندگی به همــه معادن و نظارت 
مستمر سازمان صمت و استقرار مسئول فنی سازمان نظام مهندسی، 
در صورت مشاهده، سازمان محیط زیست نیز می تواند با معدن متخلف 
برخورد کند. معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان مجموع مجوز های معدن استان را یک هزار و 

۳۰۰ فقره اعالم کرد و افزود: از این تعداد ۸۴۳ معدن پروانه بهره برداری، 
۱۵۰ معدن مجوز برداشت شن و ماسه و طرح های عمرانی و ۳۰۰ معدن 

نیز پروانه اکتشاف و گواهی کشف دارند.
سرجوقیان بابیان اینکه ۱۳۶ معدن در کالن شهر اصفهان درزمینه تولید 
سنگ تزیینی، مصالح ساختمانی، ســنگ آهن، سرب و روی فعالیت 
می کنند، افزود: انواع سنگ های ساختمانی شامل مرمریت، تراورتن، 
مرمر، گرانیت با رنگ های مختلف، مواد فلزی شامل طال، سرب، روی، 
آهن و مس، مواد غیرفلزی شــامل بنتونیــت، دولومیت و خاک های 
صنعتی همچنین انواع مصالح ساختمانی شــامل شن و ماسه و گچ 
در استان اصفهان وجود دارد که این خطه را به استانی غنی ازنظر مواد 
معدنی تبدیل کرده اســت. وی، میزان تولید و ظرفیت اسمی معادن 
استان را افزون بر ۵۰ میلیون تن از انواع مواد معدنی شامل سنگ های 

تزیینی، مصالح ساختمانی، معادن فلزی و غیرفلزی عنوان کرد.
به گفته این مقام مسئول؛ تولید واقعی معادن در سال ۱۳۹۹ افزون بر 
۳۰ میلیون تن بوده است. ســرجوقیان افزود: مجموعه معادن استان 

برای ۱۲ هزار نفر اشتغال به طور مستقیم ایجاد کرده است.
وی افزود: به طور تقریبی نیمی از معادن استان انواع سنگ های تزیینی 
هستند و ازآنجاکه در استان اصفهان ۲ هزار و ۲۰۰ واحد سنگ بری فعال 

است، ماده معدنی تولیدشده در معادن به مصرف می رسد.
سرجوقیان بابیان اینکه از ۸۴۳ معدن فعال استان ۶۳۲ فعال و مابقی 
تعطیل هستند، افزود: معادن و محدوده های حبس شده، غیرفعال و 
راکد پس از شناسایی در قالب بســته های سرمایه گذاری برای مزایده 

عمومی در اختیار افراد واجد شرایط قرار خواهد گرفت.
وی، برخی معادن اصفهان مانند نخلک را دارای ظرفیت گردشــگری 
برشــمرد و افزود: این معادن شناسایی شــده  و برای تقویت و توسعه 

گردشگری در دستور کار قرارگرفته اند.
گردشگری معدنی یکی از شــاخه های ژئوتوریسم است. ژئوتوریسم، 
گردشگری آگاهانه و مســئوالنه در دل طبیعت با شناخت پدیده های 

جغرافیایی و نحوه شکل گیری و تکامل آنهاست.
ســرجوقیان با بیــان اینکه معادن اســتان بــه طور تقریبــی در همه 
شهرستان ها پراکنده اســت، افزود: اردستان، اصفهان، خور و بیابانک، 
شاهین شــهر، کاشــان، نایین و نطنز از مناطق مهم معدن خیز استان 
محسوب می شود. وی افزود: در سال گذشته، ۶۰ میلیارد تومان حقوق 

دولتی از محل فعالیت معادن استان وصول شد.
استان اصفهان، جایگاه نخســت معادن فعال در کشور را دارد و میزان 

استخراج اجازه برداشت معدن صادره ۴ میلیون و ۲۵ هزار تن است.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی از وزیر نفت خواست که اعالم 
کند چه تعداد از افراد شاغل در وزارت نفت، بیش از ۳۰ 
میلیون تومان به صورت ماهیانه دریافت می کنند. در 
بخشی از متن نامه عباس مقتدایی، نماینده اصفهان 
به جواد اوجی، وزیر نفت آمده است: »اقدام جنابعالی 
در توقف شــکایت از خبرنگارانی کــه وظایف خبری 
خود را انجــام داده بودند، کاری شایســته و ارزنده 

بود. اینک باتوجه به انتشــار فیــش حقوقی یکی از 
کارکنان آن مجموعه از سوی برخی رسانه های کشور، 
خواهشمند است دســتور فرمایید به طور دقیق و با 
صراحت به اینجانب اعالم شــود که چه تعداد از افراد 
شاغل در وزارت نفت، رقمی بیش از ۳۰ میلیون تومان 
به صورت ماهیانه دریافت می کنند.این درخواست در 
راســتای اصل  ۸۶ و ۸۸  قانون اساسی از جنابعالی 
سوال می شود و انتظار می رود که با توجه به ساختار 
اتوماسیون در آن وزارتخانه در کمتر از ۴ روز پاسخ مزبور 
در اختیار اینجانب قرار گیرد.بدیهی است قبل از طرح 
هرگونه ســوال نمایندگان از وزرا، شایســته است که 
سواالت به صورت مکتوب مطرح شود و در صورت عدم 

پاسخگویی، به صورت ســوال در کمیسیون و صحن 
علنی مطرح شود.« چند روز پیش، مقتدایی در نامه 
ای به وزیر نفت خواستار شــد که در راستای حمایت 
از خبرنــگاران با لحاظ کردن مصالــح مرتبط با افکار 
عمومی، دستور توقف شکایت از خبرنگار )خوزستانی( 
را صادر کند؛ خبرنگار خوزســتانی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر ادعا کرده بود که بعد از انتشار نامه مربوط 
به استخدام های غیرقانونی در وزارت نفت، این وزارت 
خانه از او شکایت کرده است. بعد از آن، مازیار هوشمند 
رییس خانــه مطبوعات با انتشــار توئیتی اعالم کرد 
وزارت نفت شکایت خود از خبرنگار خوزستانی و سایر 

شکایت ها از رسانه ها را پس گرفته است.

»مقتدایی« در نامه ای خطاب به وزیر نفت:

تعداد حقوق بگیران باالی 30 میلیون تومان در وزارت نفت اعالم شود

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی 
اصفهان از علت افزایش ۱۰ درصدی 

قیمت ها خبر داد:

تصمیم گیری های 
غیرکارشناسانه و کاهش 

عرضه خودرو

خبر روز

و  معادن  همه  به  الیندگی  آ بالغ کاهش  ا باوجود 
نظارت مستمر سازمان صمت و استقرار مسئول فنی 
سازمان نظام مهندسی، در صورت مشاهده، سازمان 

محیط زیست نیز می تواند با معدن متخلف برخورد کند

کمبود گاز و نگرانی ها برای استفاده از مازوت در نیروگاه های اصفهان؛

دغدغه پشت دغدغه!
آلودگی هوای کالن شهر اصفهان و همجواری نیروگاه های مازوت سوز استان با این شهر، نگرانی ها برای 
استفاده از نفت کوره را افزایش داده اما به گفته مسئوالن از مازوت حتی در زمان کمبود گاز استفاده نخواهد 
شد. با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز، میزان آالیندگی هوا افزایش چشمگیری پیدا کرده است به 
طوری که اصفهان از ابتدای پاییز امسال، در بیش از نیمی از روزها، هوای ناسالم داشته و در پاییز ۲ سال 
گذشته، این شهر حتی یک روز هوای پاک نداشته است. افزایش مصرف گاز نه تنها به طور مستقیم بر 
کیفیت هوای اصفهان تاثیر گذار است بلکه کمبود این حامل انرژی و قطعی های احتمالی آن می تواند 
نیروگاه های گازی استان را مجبور به استفاده از ســوخت نفت کوره یا همان مازوت به جای گاز کند، که 
آالیندگی بیشتری نســبت به گاز طبیعی دارد و ممکن است منجر به ایجاد بحران های زیست محیطی 
شدیدتری برای اصفهان شود. به عقیده کارشناسان،»آلودگی هوا« مهم ترین پیامد کمبود گاز و استفاده 
از مازوت به جای آن در نیروگاه ها و صنایع اصفهان است و تبعاتی جدی برای سالمت شهروندان اصفهانی 
در پی دارد که البته شرکت برق منطقه اصفهان احتمال استفاده از مازوت در سال جاری را بسیار ضعیف 
می داند و تاکید می کند طی ۲ سال گذشته مشعل های مازوت سوز نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان 
پلمب بوده اند. سخنگوی صنعت برق استان اظهار داشت: امسال هیچ برنامه ای برای استفاده از سوخت 
مازوت در نیروگاه های استان با وجود کمبود گاز وجود ندارد و مشعل های مازوت سوز نیروگاه  های استان، 
مانند سه سال گذشته زیر نظر دادستانی اصفهان پلمب هستند. محمدرضا نوحی افزود: کاهش ۲۰ تا 
۳۰ درجه ای دمای استان اصفهان در بیشتر روزهای شش ماه دوم سال، مصرف گاز استان را افزایش 
می دهد که با توجه به اولویت تامین گاز مصارف خانگی هرسال محدودیت هایی برای توزیع گاز در صنایع 
و نیروگاه های اصفهان به وجود می آید. وی با بیان اینکه محدودیت تامین گاز نیروگاه های استان،  کمبود 
تولید برق را به دنبال خواهد داشت، افزود: با توجه به اولویت های زیست محیطی استان، حتی اگر مجبور 
به اعمال خاموشی برق شویم اجازه استفاده از نفت کوره در نیروگاه ها را صادر نمی کنیم. با وجود ادعای 
شرکت برق منطقه ای اصفهان، مبنی بر استفاده نشدن از مازوت در نیروگاه های همجوار ، عباس مقتدایی 
رییس مجمع نمایندگان اصفهان و مجید نادراالصلی رییس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر اصفهان در نامه هایی که در شبکه های اجتماعی منتسب به ایشان منتشر شده،نسبت به 
استفاده مجدد از مازوت در نیروگاه های اصفهان و تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی، بهداشتی و حتی 
اجتماعی آن هشدار دادند. یک فعال محیط زیست که تمایل به انتشار نام خود نداشت در این زمینه به 
ایرنا گفت: با وجود ادعای عدم استفاده از مازوت در نیروگاه های اصفهان از سال ۹۸ به بعد، همواره در 
این چند سال با  انباشت ترکیباتی موسوم به Sox در هوای اصفهان طی ۶ ماهه دوم سال مواجه بودیم.

ذخیره سه میلیون مترمکعب سیالب در بند های آبخیزداری اصفهان
در بارندگی های اخیر حدود ۳ میلیون مترمکعب سیالب در بند های آبخیزداری استان اصفهان ذخیره 
شد. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان با بیان اینکه سازه پخش 
سیالب روستای ابیازن در شهرستان نطنز در بارندگی های اخیر حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب آبگیری کرد،  
گفت: با وجود بارش های خوب در این شهرستان، بسیاری از سازه های آبخیزداری از جمله در روستا های 
اریسمان و خالدآباد آبگیری نشد و به علت خشکی زمین جریان سیالبی به بند ها نرسید. ابوطالب امینی 
با اشاره به اینکه وقوع سیالب بیشتر در کمشچه شهرســتان برخوار و جاده حسن آباد- رامشه در شرق 
اصفهان بود، افزود: سیالب در رامشه خسارت هایی بر جای گذاشت، اما بند ها در این منطقه نیز آبگیری 
شد؛ در کمشچه نیز در حوضه ای که بارندگی بود طرح آبخیزداری نداشتیم، اما سیالب در سازه محدوده 
برخوار به سمت شاهین شهر مهار شــد. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان با بیان اینکه سازه های آبخیزداری در مناطق غربی استان از جمله خوانسار، گلپایگان، فریدن و 
فریدون شهر در بارندگی های اخیر خیلی کم آبگیری شد، افزود: دیگرمناطق استان از جمله شهرستان 
کاشان با وجود بارش های بیش از ۳۰ میلیمتر به دلیل خشــک بودن زمین سیالب رخ نداد و بند های 

آبخیزداری آبگیری نشد. 

کافه اقتصاد

اخبار

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و منسوجات در محل نمایشگاه های بین المللی اصفهان افتتاح شد. در این نمایشگاه ۷۷ شرکت از ۱۲ استان کشور 
حضور دارند و طی چهار روز برگزاری تا بیستم آبان ماه، توانمندی ها، محصوالت، کاالها و خدمات خود را در ۹۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی در معرض بازدید عالقه مندان 
این حوزه قرار می دهند. شرکت کنندگان چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و منسوجات اصفهان از استان های اصفهان، تهران، مرکزی، آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی، یزد، خوزستان، مازندران، البرز، قزوین، چهارمحال و بختیاری و سمنان در این نمایشگاه حضور یافته اند. این مراسم با حضور رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرکل گمرک استان، رؤسای انجمن ها و تشکل های 
تخصصی صنعت نساجی و فعاالن اقتصادی این حوزه برگزار شد. سید عبدالوهاب ســهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این مراسم گفت: تیم 
اجرایی نمایشگاه توانستند با تالش، پشتکار و همراهی مسئوالن استانی و شهری بنای ماندگاری را برای شهر و استان اصفهان به یادگار بگذارند. ایرج موفق، رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز از راه اندازی شهرک تخصصی پوشاک به عنوان نخستین شهرک تخصصی این حوزه در اصفهان خبر داد و تاکید کرد: 
استان اصفهان قطب صنعت نساجی ایران است. رییس انجمن کارفرمایان صنعت نساجی استان اصفهان هم در این مراسم تصریح کرد: در استان اصفهان بیش از دو 

هزار واحد صنعتی در حوزه صنعت نساجی فعالیت دارند که بیش از ۵۰ هزار اشتغال را برای مردم فراهم کرده اند. 

افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و منسوجات اصفهان

برداشت زعفران از 
مزارع استان همدان

اســتان همــدان بــا داشــتن 
اقلیمی مناســب به عنوان یکی 
از قطب های کشــت زعفران در 
کشور مطرح اســت. هر ساله با 
شروع فصل برداشــت زعفران 
از حدود ۲۵۰ هکتــار زمین زیر 
کشت زعفران در استان همدان 
حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم زعفران 

برداشت می شود.

وز عکس ر

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان 
گفت: صحبت های غیرکارشناســانه و کاهش 
عرضه خودرو در بازار، علل افزایش قیمت خودرو 
طی ۲۰روزه گذشته اســت. حمیدرضا قندی با 
اشاره به علت گران شــدن ناگهانی خودرو اظهار 
داشت: حدود ۲۰ روزی است که نوسانات قیمت 
خودرو در کشور روند افزایشــی داشته و علت 
آن هم حرف های غیرکارشناســی است، برای 
مثال رییس یک شرکت یا خودروساز در بحث 
افزایش قیمت دخالت می کند و همین منجر 
به نوسانات نرخ خودرو شده اســت . راجع به 
نرخ خودرو افراد متخصص باید اظهار نظر کنند. 
وی پیرامون عرضه خــودرو تصریح کرد: عرضه 
خودرو در بازار کاهش یافته و قرعه کشی ها در 
رهن هستند که پروســه ای زمان بر خواهد بود، 
به گونه ای که خودروهایی که چندماهی اســت 
شرکت سایپا فاکتور می کند و پالک نیز خورده اند 
تا زمانی که از تهران به دســت مشــتری برسد 
حدود دو ماه زمان می برد و نباید خودرویی که 
پالک شده  دو ماه در کارخانه باقی بماند و بعد 
از پالک ۲۴ساعته باید به دست مشتری برسد. 
مشــکل حمل خودرو از تهران به شهرستان ها 
از دالیل دیگر افزایش قیمت هاســت. رییس 
اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان با اشاره 
به میزان افزایش قیمت خــودرو ، افزود: با ۱۰ 
درصد افزایش قیمت خــودرو در طول ۲۰ روز 
گذشــته مواجه بوده ایم که منظور ما افزایش 
نرخ خودروهای داخلی است زیرا خودروهای 
خارجی با دالر و ارز محاسبه می شوند. وی درباره 
انبوه شدن خودروهای خارجی در مرز و ترخیص 
نشدن آن ها بیان کرد: این بحث که  آزادسازی 
خودروهای خارجی موجــود در گمرک موجب 
ارزان تر شدن خودرو می شــود و دلیل بر گرانی 
نرخ خودروهای داخلی نیست، اشتباه است.اگر 
بازار خودروی خارجی و واردات آزاد شود حداقل 

نیاز به ۱۰۰ هزار خودرو داریم.

عکس: تسنیم
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اصالح جاده شهرکرد-هفشجان درمسیر بی اعتباری؛

 وعده هایی که عملی نشد

هفشــجان با بیش از هفت هزار خانوار و جمعیتی بیش از ۲۳ هزار نفر 
در ۱۵ کیلومتری مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. مســیر 
شــهرکرد- هفشــجان دارای تقاطع خطرناک و حادثه خیزی است که 
تصادفات بســیاری در آن رخ می دهد. تعداد زیادی از مردم استان در 
این محور در پی وقــوع تصادفات جان خود را از دســت می دهند و این 
مسئله موجب شد تا مســئوالن وقت به فکر ایجاد تقاطع غیر همسطح 
در این نقطه بیفتند؛ اما با گذشت دو ســال این پروژه پیشرفت چندانی 
نداشته است. راضیه عالیپور شهروند هفشجانی، با بیان اینکه جان مردم 
اهمیت دارد، اظهار کرد: مســئوالن باید برای حفاظت و حراست از جان 
مردم عملیات اصالح جاده »شهرکرد – هفشجان« را سرعت دهند. وی 
با اشاره به اینکه این جاده روزانه خانواده های زیادی را به داغ عزیزان شان 
می نشاند، گفت: بسیاری از مسئوالن وعده سرعت بخشیدن به اجرای 
طرح را داده اند؛ اما در عمل این چنین نیست. معاون مهندسی و راه اداره 
کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بار ترافیکی مسیر 
»شهرکرد« - »فارسان« روزانه بیش از ۳۶ هزار خودرو است که ۲۰ درصد 

آنها مسیر منتهی به»هفشجان« را طی می کنند.

40 میلیارد اعتبار برای اجرای پروژه نیاز است
حمید ربیعی با بیان اینکه کلنگ پروژه تقاطع غیر همسطح»هفشجان« 
در سال ۹۸ بر زمین خورد، تصریح کرد: قرارداد اول به دلیل تامین اعتبار از 

بخش استانی و عدم اعتبار مورد نیاز خاتمه داده شد. وی عنوان کرد: طی 
پیگیری های انجام شده و درج پروژه در موافقت نامه های ملی در سال 
۹۹ امکان تامین اعتبار قسمتی از هزینه های پروژه از محل اعتبارات ملی 
نیز فراهم شد. معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه در سال گذشته پس از چهار مرحله مناقصه پیمانکار 
جدید انتخاب و اوایل امسال اجرای پروژه آغاز شد، ادامه داد: این تقاطع 
در دو فاز تعریف شــده که فاز اول صرفا احداث پل و فــاز دوم رمپ ها، 
دیواره ها و جاده جایگزین است. ربیعی با اشاره به اینکه برای اجرای این 
پروژه ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: تا کنون هفت میلیارد تومان 

برای این طرح هزینه شده است.

تورم و کمبود اعتبار؛ علت کندی اجرای پروژه
وی افزود: در اکثر پروژه ها طی دو سال گذشته به دلیل شرایط اقتصادی 
و تورم موجود و همچنین کمبود اعتبار و تخصیص به صورت اسناد خزانه 
با عدم استقبال پیمانکاران مواجه شده است. معاون مهندسی و راه اداره 
کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در صورت تامین 
اعتبار این پروژه از نظر اجرایی تا سال آینده قابلیت تکمیل را دارد. بنا بر این 
گزارش ضروری است دستگاه های اجرایی همچون اداره راه و شهرسازی، 
برنامه ریزی و بودجه و نمایندگان مجلس با پیگیری های مستمر خود 

اعتبار مورد نیاز این پروژه را تامین کنند تا حوادث رانندگی کاهش یابد.

کارشناس حوزه آب چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: به واسطه خشکسالی، 
عدم بارش مطلوب و عدم بارش برف طی دو دهه گذشته سطح ایستابی در 
دشت های استان به شــدت افت کرد که در این ارتباط می توان به افت سطح 
ایستابی به میزان ۳۰ متر در دشت خانمیرزا، ۲۵ متر در دشت سفید دشت و 

۱۹ متر در دشت شهرکرد اشاره کرد. 
سیدهاشم فاطمی افزود: کسری مخزن در دشت شهرکرد حدود ۲۹۰ میلیون 
مترمکعب است و اکنون با توجه به کاهش شدید منابع آبی و کاهش تخلخل 
در قسمت عمیق تر آبخوان ها ســرعت افت سطح ایستابی به شدت افزایش 

پیدا کرد. 
فاطمی اضافه کرد: به طور مثال افت سطح ایستابی در دشت خانمیرزا در سال 
زراعی ۱۴۰۰-۹۹ بیش از ۲ متر و ۳۰ سانتیمتر و در دشت شهرکرد حدود یک 

متر و ۳۰ سانتیمتر بوده است. 
وی ادامه داد: با در نظر گرفتــن وضعیت آبخوان های اســتان چهارمحال و 
بختیاری که از ارتفاع باالیــی برخوردار بوده و معمــوال در ابتدای حوضه های 
آبریز کارون و زاینده رود واقع هستند، وابستگی بسیار شدیدی به منابع آب 
زیرزمینی برای تامین آب در همه بخش های شرب، صنعت و کشاورزی وجود 

دارد. فاطمی گفت: غیر قابل باور اســت که در اســتانی همچون چهارمحال و 
بختیاری که نگاه های زیادی برای انتقال بین حوضه ای آب در آن وجود دارد 
بیش از ۳۰۰ روستا با تانکر تامین آب می شود و یا در شهر هایی همچون کیان 
که در مجاورت شــهرکرد قرار دارد با تانکر درون مخازن شرب آب می ریزند و 
در شهر هایی همچون شهرکرد، فرخ شهر، کاج، سفیددشت، فرادنبه، بروجن، 

نقنه، بن، وردنجان و ... مشکل تامین آب شرب وجود دارد. 
وی افزود: این بحران با توجه به تداوم خشکسالی در سال زراعی جدید تشدید 
نیز خواهد شد، بی شک وضعیت تامین آب در دشت های اصلی استان بحرانی 
بوده و اگر چاره اندیشی نشود طی چند سال آینده یعنی تا سه و یا چهار، بحران 
آب بسیار شدید خواهد بود و شاید مهاجرت اجباری نیز آغاز شود، اما به کجا؟ 
یقینا در حاشیه شــهر هایی که اکنون با حفر تونل هایی ویرانگر آب این استان 

را برده اند. 
فاطمی در پایان گفت: فرونشست در دشت های استان وجود دارد، اما با توجه 
به ضخامت کم آبرفت نمی تواند به وسعت فرونشست دردشت هایی همچون 
دشت کبودرآهنگ یا میناب باشد، اما پر واضح است فرونشست بیش از یک 

متر در دشت خانمیرزا و ۳۰ سانتی متر در شهرکرد فاجعه ای اسف بار است.

رییس پلیس فتا در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برخی از خانواده ها 
تصور می کنند شاد برنامه ای امن و آرام برای دانش آموزان است، درحالی که 
فضایی تعاملی بوده و هر کاربری می تواند در آن حضور داشته باشد. سرهنگ 
مرتضی عسگری با اشاره به تشــکیل پرونده هایی که فعالیت های مجرمانه 
افراد را در سامانه شاد به ثبت رسانده، افزود: در درجه اول باید دانش آموزان 
سطح سواد رسانه ای خود را به حدی برســانند که در این فضا دچار مشکالت 
نشوند و با اعتماد بی جا به افراد غریبه خودشان را به دردسر نیندازند. سرهنگ 
عسگری اضافه کرد: بچه ها مراقب باشــند پیام هایی که از طرف افراد غریبه 
دریافت می کنند و همچنین پیام های مشکوک را به هیچ عنوان باز نکنند و این 
موارد را حتما با والدین خود در میان بگذارنــد.  وی مهم ترین موضوع در این 
زمینه را آموزش دانش آموزان برای استفاده از فضای مجازی عنوان و تاکید 
کرد: از آنجایی که والدین ممکن است شاغل باشند، نمی توانند نظارت کافی 
بر حضور فرزندان خود در این فضا را داشته باشند، در کنار فرصت هایی که به 
بچه ها داده می شود هشــدار های الزم درخصوص اعتماد به افراد ناشناس، 
پایین بودن سواد رســانه ای و... داده شود. سرهنگ عسگری گفت: برخالف 
تصور دانش آموزان که می گویند مخاطبان در شــبکه شاد فقط دانش آموزان 

هستند، ممکن است طرف مقابل هک شده باشد و یا مجرمی باشد که به دنبال 
اطالعات خصوصی افراد باشد. وی افزود: در برخی از موارد اعضای خانواده به 
گوشی فرزندان دسترسی داشته و با این گوشی چت می کنند که این موضوع 
هم زمینه الزم برای هک یا دسترســی به اطالعات خصوصی بچه ها را فراهم 
می سازد.  ســرهنگ عســگری با تاکید بر اینکه دانش آموزان به هیچ عنوان 
لینک های ناشناس را باز نکنند و اپلیکیشن های ناشناس را روی گوشی خود 
نصب نکنند، گفت: گاهی افراد پیامی را دریافت می کنند که به عنوان پشتیبان 
شاد خود را معرف می کنند و از بچه می خواهد برای جلوگیری از حذف شبکه 
شاد کد دریافتی را ارسال کنند و با این اقدام دسترسی به شبکه شاد در اختیار 
سوءاستفاده کنندگان قرار می گیرد. سرهنگ عسگری گفت: باید دانش آموزان 
طرز اســتفاده درســت از فضای مجازی را یاد بگیرند و این فضــا باید مانند 
استخری باشد که دانش آموز می داند در قسمت عمیق آن نمی تواند شنا کند و 
بنابراین هرگز به آن قسمت نخواهد رفت. وی خاطر نشان کرد: الزم است رابطه 
صمیمانه بین والدین و فرزندان برقرار باشد، چراکه فرزندان به محض اینکه 
احساس خطر کنند مشــکل را با والدین در میان خواهند گذاشت و مطمئن 

هستند که از سوی والدین مواخذه نمی شوند.

کارشناس حوزه آب چهارمحال و بختیاری:

فرونشست دشت های چهارمحال، فاجعه ای اسف بار است
رییس پلیس فتا در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

دانش آموزان باید طرز استفاده درست از فضای مجازی را یاد بگیرند

مدیر واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهرکرد:

پارک خودروهای سنگین در شهر تخطی از قانون است
مدیر واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهرکرد اظهار داشت: هر خودروی سنگینی که وارد این 
شهر می شود، یعنی به تابلوهای ورود ممنوع توجه نکرده و دچار تخلف شده است بنابراین مردم اگر 
مشاهده کردند کامیونی در محل زندگی شان پارک کرده می توانند با پلیس تماس گرفته تا راننده 
خاطی را اعمال قانون کند. پیمان محقق افزود: در همین راســتا تابلو های ورود کامیون ممنوع در 
ورودی های شهر نصب شده است. محقق اضافه کرد: پارکینگ ماشین آالت سنگین در کنار فرودگاه 
شهرکرد احداث شده است.وی اظهار داشت: طبق قانون و به لحاظ زیست محیطی، پارکینگ های 

خودرو های سنگین باید خارج از محدوده شهر واقع شود.
محقق تصریح کرد: شهرداری شهرکرد برای احداث یک پارکینگ خودرو های سنگین دیگر در این 
شهر اقدام کرده و محل این پارکینگ جانمایی شده، اما هنوز مالکیت زمین در اختیار شهرداری قرار 
نگرفته است. وی ادامه داد: در حال رایزنی هستیم تا مالکیت این زمین را کسب کنیم، این پارکینگ 

در صورت انجام مراحل قانونی اولیه در نزدیکی سه راهی میدان تره بار احداث خواهد شد.

درخشش دانش آموزان استثنایی بام ایران در مسابقات 
فرهنگی هنری

رییس آموزش وپرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری گفت: دانش آموزان استثنایی استان در 
شانزدهمین دوره مسابقات کشوری کیمیای هنر موفق به کسب پنج رتبه برتر شدند.

خداکرم حیدری افزود: این دوره از مســابقات در تابســتان ۱۴۰۰ به میزبانی استان مازندران در 
رشته های هنر های آوایی و نمایشی، نمایشنامه خوانی، هنر های دستی و تجسمی، نقاشی همگانی، 
هنر های ادبی، تک خوانی و تک نوازی به صورت غیرحضوری برگزار شــد. حیدری اضافه کرد: مهم 
ترین اهداف این جشنواره ایجاد روحیه تفکر و پژوهش، تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، 
شناسایی استعداد های دانش آموزان با نیاز های ویژه در عرصه های مختلف و از همه مهم تر تقویت 
هویت ملی دانش آموزان بود. وی ضمن تبریک این موفقیت، اسامی دانش آموزان برگزیده را در 
این مسابقات به شــرح زیر اعالم کرد:لیال جواری، رتبه اول رشته گل دوزی و روبان دوزی )صنایع 
دستی وتجسمی گروه کم توان ذهنی، جسمی حرکتی، اوتیسم(-یزدان میرعالیی، دوره متوسطه، 
رتبه دوم رشته عروسک سازی )صنایع دستی وتجسمی(-مریم محمدی، دوره متوسطه، رتبه سوم 
رشته طراحی سیاه قلم )صنایع دستی وتجسمی(-سرود مدرسه استثنایی امید بروجن، رتبه سوم 

هنر های آوایی-همایون زمانیان، دوره ابتدایی، منتخب اثر برتر رشته نقاشی.

کاهش تولید محصوالت کشاورزی در خانمیرزا
فرماندار خانمیرزا با بیان اینکه از ۷۰۰ حلقه چاه موجود در »خانمیرزا« ۲۰۰ حلقه چاه به طور کامل 

خشک شده است، اظهار کرد: ۴۰۰ حلقه چاه دیگر ۳۰ تا ۸۰ درصد کاهش آب دهی دارند.
یوسف مرادی شاه قریه با بیان اینکه ۲۵ هزار هکتار زمین زراعی در »خانمیرزا« وجود دارد، عنوان 
کرد: ۱۵ هزار هکتار از این اراضی به صورت آبی کشت می شود. فرماندار خانمیرزا با اشاره به بحران 
آب در این شهرستان، ادامه داد: هرساله شــش هزار هکتار از اراضی کشاورزی به دلیل کمبود آب 

زیر کشت نمی رود.
مرادی شاه قریه به کاهش شــش هزار تنی گندم در »خانمیرزا« اشاره کرد و گفت: طی سال های 
گذشته در این شهرســتان بیش از ۱۰ هزار تن گندم کشت و برداشت می شــد که این مهم به چهار 
هزار تن رسیده است.وی افزود: هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی »خانمیرزا« هرساله کشت استراتژیک 
کلزا انجام می شد که طی سال های گذشته به دلیل نبود آب به ۱۰ هکتار کشت کاهش یافته است.

فرماندار خانمیرزا با بیان اینکه بحران آب در این شهرستان جدی است، اظهار کرد: ۱۰۰ سانتی متر از 
دشت »خانمیرزا« فرونشست کرده است.

اخبار

شایعه آغاز موج ششم در چهارمحال 
و بختیاری صحت ندارد

در اســتان چهارمحال و بختیاری طبق آخرین آمار اعالم 
شده از سوی دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد، اخیرا ۳۲۱ 
بیمار با عالئم بالینی مشــکوک به ویروس کرونا به مراکز 
درمانی استان چهارمحال و بختیاری مراجعه داشتند که از 
این تعداد ۵۸ نفر بستری شدند. با بستری شدن ۵۸ نفر، 
مجموع بســتری های در مراکز درمانی و بیمارستان های 
استان به ۲۱۲ مورد رسیده اســت که از این تعداد ۱۷۱ نفر 
مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ آزمایش جهت ابتال 
یا عدم ابتال به این بیماری هســتند. از ابتدای همه گیری 
ویروس کرونا در اســتان تاکنون، ۲۴۱ هــزار و ۵۴۱ مورد 
تست و نمونه کرونا گرفته شده که مجموع مبتالیان به این 
ویروس در اســتان به ۸۴ هزار و ۴۲۷ مورد رسیده است. 
رییس دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد، با اشاره به تزریق 
دوز سوم در استان، اظهار داشت: اگر جامعه هدف تزریق 
دوز ســوم، این تزریق را انجام دهنــد، در آینده می توان با 
خاطرجمعی بیشــتری راجع به بیماری رفتار کرد. مجید 
شیرانی  با اشاره به تزریق دوز سوم به افراد باالی ۶۰ سال، 
ادامه داد: از هر زمانی که از تزریق دوم ایشان گذشته باشد، 
می توان دوز ســوم را تزریق کرد که دستورالعمل جرئی آن 
ابالغ خواهد شد. رییس دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 
خاطرنشان کرد: هم اکنون ۷ شهرستان استان چهارمحال و 
بختیاری در وضعیت نارنجی و ۳ شهرستان در وضعیت زرد 
کرونایی قرار دارند. وی در پایان با بیان اینکه خوشبختانه 
همچنان در اســتان از روند باثباتی برخوردار هستیم، بیان 
کرد: هنوز عالئم متقن و واضحی به نفع افزایش شــیوع 
ویروس کرونا و شــروع موج ششم در اســتان مشاهده 

نشده است.
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مفاد آراء
8/150  برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 7524-1400/06/20 هيات ســوم آقای شکراله شريعتی 
جاوانی به شناسنامه شــماره 1761 کدملي 1284696677 صادره اصفهان فرزند 
عباس در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 145/77 متر مربع از پالک 
شــماره 757 فرعی از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت علی صاحبان طبق اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/04 
م الف: 1219995 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/151 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
1- برابر رای شــماره 2352 مورخ 1400/08/10 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم 
زهرا مال کريمی دستجردی به شناسنامه شماره 20596 کدملی 1282675877 
صادره اصفهان فرزند حسين در 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه و مغازه 

متصله به مساحت 441/37 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4411 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه ) سهم االرث نامبرده از پدرش مرحوم حسين مال کريمی دستجردی( مفروز 

ثبتی گرديده است. 
2- برابر رای شــماره 2353 مورخ 1400/08/10 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای سيف اله کريمی دستجردی به شناسنامه شماره 63 کدملی 1288728689 
صادره اصفهان فرزند حسين در 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه و مغازه 
متصله به مساحت 441/37 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4411 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه ) سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقای حسين مال کريمی دستجردی( 

مفروز ثبتی گرديده است. 
3- برابر رای شــماره 2354 مورخ 1400/08/11 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای باقر مال کريمی دستجردی به شناسنامه شماره 69 کدملی 1288818327 
صادره اصفهان فرزند حسين در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه و مغازه 
متصله به مساحت 441/37 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4411 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه ) سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقای حسين مال کريمی دستجردی( 

مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 

دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/04

م الف: 1219948  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

8/152 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    3308 14006030200700 مورخ  27 / 07 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اکبر مشــکفروش فرزند مهدی بشماره شناســنامه 472 وکدملی 
1285384113 صادره ازاصفهان در ششدانگ يک درب باغ به مساحت 59 / 2198 
مترمربع پالک 2 اصلی واقع در شــهاب آباد خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای حيدر کشاورزشــهاب آبادی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/04

م الف: 1220038 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
8/153 نظر به اينکه آقــای محمد هدايت فرزند ابوالقاســم به اســتناد 2 برگ 
استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند 
 مالکيت ششدانگ يکباب خانه نيمه ساز پالک 2040 فرعی از 741- اصلی واقع در 
فوالد شهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و سند مالکيت به شماره چاپی 
811958 صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده و به علت جابجايی 
مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده، طبق 
ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با 
مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت 
اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه نشــود، اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را 
 طبق مقررات صادر و به متقاضی تســليم خواهد کــرد. م الف: 1218780 

مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر) لنجان (
تحدید حدود اختصاصی

8/154 شــماره نامه : 140085602024009363-1400/08/12 چون تحديد 
حدود ششدانگ يک باب خانه پالک شــماره  4483/4886 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانــم فريده دهقانی چم پيری فرزند غفار در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونًا به عمل نيامده اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1400/09/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديــدی تا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. تاريخ انتشار: 1400/08/19 م الف: 1218230  شبان رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



چهارشنبه 19 آبــــان 1400 / 04 ربیع الثانی 1443 / 10 نوامبر 2021 / شماره 3390
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان:

طرح منع تردد شبانه، تاثیری در ترافیک اصفهان ندارد
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان  اظهار کرد: طرح منع تردد شبانه در ستاد ملی 
کرونا مصوب و در استان ها نیز اجرا شد، در مورد کارآمد بودن این طرح در کنترل همه گیری کرونا 
نیز باید مسئوالن بهداشت و دانشگاه علوم پزشــکی نظر دهند، اما در حوزه ترافیکی در اصفهان، 

اصراری به منع تردد شبانه نداریم.
سرهنگ  محمدرضا محمدی بابیان اینکه از ساعت ۱۰ شب تا ۳ صبح مشکل ترافیکی در اصفهان 
نداریم و نیازی به اعمال محدودیت تردد برای این ســاعات نیست، گفت: در حوزه سالمت حتما 
ستاد مقابله با کرونا تشخیص داده که این طرح در پیشگیری از انتشار ویروس موثر است و این 
موضوع در تخصص من نیســت، اما در حوزه ترافیک تاثیری ندارد.رییس پلیس راهور اســتان 
اصفهان، افزود: از ساعت ۱۰ شب به بعد چه محدودیت تردد باشد و چه نباشد، تاثیری در ترافیک 

شهر ندارد، اما اجرای طرح زوج و فرد واقعا در حوزه ترافیکی تاثیر دارد و مطالبه مردم است.
وی بابیان اینکه در ساعات و محدوده اجرای طرح زوج و فرد بیشتر خیابان های مرکز شهر شلوغ 
است و ترافیک ســنگینی داریم، گفت: مردم از این ترافیک سنگین گالیه دارند و یکی از راه های 
تعدیل ترافیک در هسته مرکزی شــهر اجرای طرح زوج و فرد است.سرهنگ محمدی به اجرای 
طرح منع تردد شبانه در کل شهر و حتی بزرگراه ها اشاره و خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد فقط در 
هسته مرکزی شهر اجرا می شود. جریمه طرح منع تردد شبانه ۲۱۰ هزار تومان و طرح زوج و فرد 
۱۵۰ هزار تومان است که  توسط دوربین های ترافیکی و ماموران راهنمایی و رانندگی ثبت می شود.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان در مورد پیامک های جریمه اشــتباهی که برای شهروندان 
ارسال می شــود نیز گفت: وقتی پیامک در دست بررســی می آید تخلف ثبت  شده اما در دست 
بررسی است، بنابراین اگر پیامک اشتباه آمده باشد جای نگرانی ندارد و پیامک تایید نهایی صادر 
نمی شود، اما در صورتی که شهروندی پیامک تایید نهایی با شناسه قبض و شناسه پرداخت برای 
جریمه در زمان و مکانی که حضور نداشــته، دریافت کند قابلیت رسیدگی دارد و باید به اجرائیات 

پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه و رفع اثر کند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان خبر داد:

30 آبان، پایان طرح آمایش اتباع خارجی
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان در خصوص بازه زمانی تمدید کارت 
اقامت اتباع خارجی در کشور، گفت: هر ساله طرحی با عنوان آمایش اتباع خارجی در کشور برگزار 
می شود که شانزدهمین دوره آن در حال برگزاری است.  امســال  طرح آمایش اتباع خارجی از 

تیرماه آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه دارد. 
مهدی سلیمانی در خصوص طرح آمایش، ادامه داد: در این طرح اتباع قانونی دارای کارت اقامت 
که از دو دهه قبل در کشور ســاکن بوده و به عنوان پناهنده جمعی شناسایی شده اند با مراجعه 
به ۲۸ دفتر خدمات اقامت و اشــتغال اتباع خارجی که در شهرســتان های مختلف استان مانند 
اصفهان، کاشان، فالورجان، برخوار، خمینی شهر، شاهین شهر و مبارکه توزیع شده است، می توانند 
کارت اقامت خود را برای یک سال تمدید کنند. اتباع می توانند برای دریافت لیست مراکز دفاتر 
اقامت و اشتغال اتباع خارجی در استان اصفهان به سایت اداره کل اتباع استانداری مراجعه کنند.

مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان افزود: بیــش از ۹۵ درصد اتباع از 
تیرماه تاکنون برای تمدید کارت اقامت خود اقدام و فرآیند قانونی برای تمدید آن را طی کرده اند؛ 
همچنین اتباع قانونی ۱۸ تا ۶۰ سال که مشمول دریافت کارت کار هستند نیز با همکاری اداره کار، 

کارت کار خود را دریافت یا تمدید می کنند. 
اگر فرزندی جدید در خانواده قانونی اتباع متولد شده باشد برای او هم کارت اقامت صادر می شود 
همچنین در صورت ازدواج میان دو خانواده، دختر و پسر از خانواده جدا شده و تحت عنوان یک 

خانواده جدید نام می گیرند.

خطر در کمین مراکز درمانی اصفهان؛

 بحران فرسودگی

نخستین مراکزی که در زمان وقوع بحران   نرگس طلوعی
به آن مراجعه می شــود بیمارستان ها و 
مراکز درمانی اســت و اگر این مراکز از ایمنی و تجهیــزات برخوردار 
نباشند، خود مزید بر علت شده و بر شــدت خسارات بحران خواهند 
افزود. فرســودگی و ظرفیت پایین بیمارستان ها، تجهیزات ناکافی و 
نامناسب، کمبود پزشکان متخصص ، پرستار، نیروهای خدماتی، عدم 
وجود استانداردهای اولیه بهداشتی در بیمارستان ها از جمله دردهای 
مزمن برخی ازمراکز درمانی در اصفهان اســت که این زیرساخت ها را 
نیازمند چاره اندیشــی برای درمان زخم ها کرده اســت. برخی از این 
مراکز از میانگین عمر بیش از ۳۰ سال برخوردارند و خطر فرسودگی در 
کمین این مراکز قرار گرفته است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان دراین باره گفت: تاسیسات مراکز 
درمانی به ویژه برق آنها فرسوده است که معضالت و خطرهای خاص 

خود را به همراه دارد.
محسن گالبی با بیان اینکه سیم کشی برخی از ساختمان ها نیز قدمت 
۳۰ تا ۴۰ ساله دارد، افزود: پرسش مهمی که مطرح می شود این است 
که عمر مفید یک سیم برق چند ســال می تواند باشد؟ الزم است که 

این تاسیسات بر اساس استانداردهای موجود و با هدف تامین ایمنی 
هرچه بیشتر، نوسازی شوند.

گالبی با اشــاره به اینکه ایــن چالش برای تاسیســات آب و گاز هم 
مطرح است، بیان کرد: استفاده از تجهیزات و وسایل غیر استاندارد در 
تاسیسات ساختمانی نیز یکی دیگر از مشکالت ایمنی است به طوری 
که در برخی موارد به دلیل مســائل مختلفی از جمله قیمت ها، شاهد 

استفاده از تجهیزات بی کیفیت یا غیر استاندارد هستیم.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، 
یکی از مســائل مهم درباره حفظ ایمنی هنگام وقوع حوادث را تعبیه 
راه های خروجی مناســب عنوان و تاکید کرد: در همه ساختمان های 
عمومی به ویــژه مراکز درمانی و بیمارســتان ها بایــد خروجی های 
مناســبی در نظــر گرفته شــود.وی یکی دیگــر از مشــکالت ایمنی 
مراکز درمانی و بیمارســتانی را تغییــر کاربری دانســت و گفت: در 
برخی موارد ســاختمان های مســکونی به کلینیــک درمانی تبدیل 
 شــده اند و در آنها بســیاری از موارد ایمنی مانند راه پلــه ها رعایت

 نشده است.
گالبی با تاکید بر اینکه سازمان آتش نشانی این موارد را به طور مداوم 

به مسئوالن و مدیران این قبیل ساختمان ها گزارش می دهد، افزود: 
ما ضابط قضایی نیســتیم و نسبت به پلمب ســاختمان نمی توانیم 
اقدام کنیم؛ اما با دادن گزارش به دادســتانی آنها مــی توانند در این 

زمینه اقدام کنند.
وی ادامه داد: اگر مرکز درمانی یا بیمارستانی از سازمان آتش نشانی 
درخواست کنند ما در کوتاه ترین زمان برای بررسی مسائل ایمنی آن 

مراجعه می کنیم و آماده همکاری با آنها هستیم.
بی شک تامین اعتبار کافی برای بهســازی بیمارستان های اصفهان، 
صدور مجوز برای به کارگیری نیروهای کافی اعم از پرستار، پزشک و 
خدماتی، تهیه و رفع  کمبود تجهیزات الزامی است اما همه اینها بدون 
برنامه ریزی، شناســایی نقاط قوت و ضعف، رصــد دقیق وضعیت و  

مدیریت و نظارت درست  کار به جایی نخواهد برد.
مدیریت مناسب، برنامه ریزی با توجه به امکانات، شرایط و نیازها و 
رصد دقیق بر عملکرد کارکنان بیمارســتان ها می تواند به بهبود نظام 
ســالمت در اصفهان و کاهش آالم مردم کمک کند. بیمارستان هایی 
که با توجه کافی و نظارت دقیق می تواند به در آمدسازی در استان نیز 
کمک کرده و پذیرای بیماران از سایر شهرها و کشورهای اطراف باشد.

استفاده از تجهیزات و وسایل غیر استاندارد در تاسیسات 
ساختمانی نیز یکی دیگر از مشکالت ایمنی است به 
طوری که در برخی موارد به دلیل مسائل مختلفی از جمله 
قیمت ها، شاهد استفاده از تجهیزات بی کیفیت یا غیر 

استاندارد هستیم

با مسئولان جامعه

رییس هیئــت مدیره مجمع خیرین مدرسه ســاز 
اســتان اصفهان گفت: به طور متوسط هر سال ۶۰ 
پروژه مدرسه ســازی و هر روز یــک کالس درس 
توسط خیرین استان ســاخته شده است.مجتبی 
مالاحمدی در جمع خیرین مدرسه ســاز اســتان 
اصفهان افزود: در زمان حاضــر آموزش و پرورش 
استان به ۱۷۸ مدرسه و یک هزار و ۵۰۰ کالس درس، 
نیاز فوری دارد.وی اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز 
ســربازان عرصه تعلیم و تربیت در جنگ با جهل و 
نادانی هستند و باور دارند ابرهای توسعه و پیشرفت 
کشور بر حیات مدارس می بارد. مالاحمدی با اشاره 

به تاسیس مجمع خیرین مدرسه ساز از سال ۱۳۷۸ 
تاکنون گفت: طــی ۱۰ دوره فعالیــت هیئت مدیره 
مجمع، یک هزار و ۳۹۰ طرح آموزشی با هشت هزار 
و ۲۰۰  کالس درس ساخته شده است.  وی اضافه 
کرد: در زمان حاضر یک هزار و ۵۰۰ خیر مدرسه ساز  
از جمله ۲۰۰ بانو عضو مجمع خیرین مدرسه ســاز 
استان اصفهان هستند.رییس هیئت مدیره مجمع 
خیرین مدرسه ســاز اســتان اصفهان با اشــاره به 
برگزاری ۲۳ دوره جشــنواره خیرین مدرسه ســاز 
افزود: هدف این جشنواره تکریم و تشویق خیرین 
و وفاق در راه توســعه این فرهنگ ارزشمند است.
وی نیــاز به احــداث فضاهــای جدید آموزشــی، 
تخریب و بازســازی مدارس، ســاخت سالن های 
چندمنظوره و کارگاه های آموزشی متناسب با رویکرد 
جدید آموزشی کشــور و استانداردسازی گرمایش 

مدارس را از مهم ترین اولویت ها و نیازهای استان 
دانست و افزود: به واسطه شــیوع کرونا ۲ اولویت 
آماده ســازی و تجهیز در جهت آموزش الکترونیک 
و توجه به امور بهداشــتی نیز در دســتور کار ما قرار 
گرفته اســت.مالاحمدی ادامه داد: پرداخت سهم 
دولت در مدارس مشــارکتی که بــا کمک خیرین 
ساخته می شود، تســهیل صدور مجوزهای الزم و 
رفع مشکالت مالیاتی و بیمه ای خیرین در راستای 
مدرسه ســازی نیز از ضروریاتی است که مسئوالن 
دولتی باید دنبال کنند.مدیرکل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان نیز در این نشســت گفت: یکی از 
دستاوردهای انقالب اسالمی حضور فعال خیرین 
در عرصه مدرسه سازی اســت و اگر خیرین نبودند 
نمی توانســتیم بخش عمده ای از دانش آموزان و 

فرهنگیان را سازماندهی کنیم.

رییس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان:

خیرین اصفهانی، روزانه یک کالس درس می سازند

امدادرسانی هالل احمر به 
عشایر گرفتار در بارش ها

بــا بــارش اولین بــرف پاییــزی در 
شهرستان فریدون شــهر، بخشی از 
عشــایر این شهرســتان که هنوز کوچ 
پاییزه خود به ســمت قشــالق را آغاز 
نکرده و از شهرســتان خارج نشــده 
بودند، دچار دردسر شدند که امدادگران 
جمعیت هالل احمر این شهرستان به 
کمک شان شــتافته و با توزیع نایلون 
و اقدامات دیگر به آن ها امدادرســانی 

کردند.

سفر تورگردانان روسیه به اصفهان
اولین تورگردانان روســیه وارد اصفهــان می شوند.سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان گفت: هدف از سفر تورگردانان کشور روسیه، آشنایی با جاذبه های گردشگری 
و تاریخی فالت مرکزی ایران و اصفهان اســت.علی کامیابی افزود: اعضای این تور آشناسازی )فم تور( 
روس، سیزدهم آبان ماه وارد تهران شدند و پس از بازدید از جاذبه های تاریخی و طبیعی مناطق مختلف 
ایران از جمله تهران، کرمان و شیراز، به اصفهان سفر می کنند.وی به لزوم فعال سازی صنعت گردشگری 
در ایام پساکرونا و شناسایی بازار های جدید اشاره کرد و گفت: ورود به دنیای رقابتی گردشگری به ویژه با 
شروع دوران پساکرونا از اهمیت سفر تور های خارجی است.سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان افزود: کشور روســیه با بیش از ۱۷ میلیون مترمربع وسعت و با جمعیتی 
نزدیک به ۱۵۰ میلیون نفر در حالی که یکی از همسایگان شمالی ایران به شمار می رود، بازار مناسبی برای 

رونق گردشگری ایران در ایام پساکروناست.

 ارائه خدمات مشاوره ای به بیش از 11 هزار مددجوی
کمیته امداد اصفهان

از ابتدای امسال تاکنون کمیته امداد استان اصفهان به ۱۱ هزار و ۱۵۶ مددجوی تحت حمایت خدمات مشاوره 
فردی و گروهی ارائه کرده است.معاون فرهنگی اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: 
ارتقای سالمت روان، کاهش آسیب های روحی، افزایش تاب آوری و تحکیم بنیان خانواده از اهداف برگزاری 
خدمات مشاوره بوده است.آرش محمدحسینیان افزود: بهبود روابط والدین و فرزندان، شیوه های فرزند 
پروری، آشنا کردن زوج ها با مهارت های زندگی، مشاوره تحصیلی به دانش آموزان، مشاوره شغلی و کاهش 
اختالالت اضطراب مهم ترین موضوعات این مشاوره ها بوده اســت.وی تاکید کرد: ۳۷ هزار و ۷۰۵ نفر از 
مددجویان در گروه سنی ۱۸ تا۵۰ سال دچار آسیب های اجتماعی احصا شده اند و برای این افراد شناسنامه 
الکترونیکی صادر شد.معاون فرهنگی اداره کل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۳۰ مشاور و 
۳۳ کلینیک برای بهره مندی جامعه تحت حمایت از خدمات مشاوره با کمیته امداد استان همکاری دارند.

 کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه اداره کل ثبت احوال
استان اصفهان در امر توسعه و ترویج فرهنگ نماز

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان، اداره کل ثبت احوال استان در امر توسعه و ترویج 
فرهنگ نماز موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه ستاد اقامه نمازاستان اصفهان شد . برابر اعالم هیئت 
ارزیابی ستاد اقامه نماز استان اصفهان، این اداره کل در امر توسعه و ترویج فرهنگ نماز در سال ۱۳۹۹ رتبه 
شایسته تقدیر ویژه را که توسط هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان تعیین ، اعالم و ابالغ شد را کسب کرد.

 اختصاص 490۸ دوز واکسن آنفلوآنزا به دانشگاه
علوم پزشکی کاشان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از اختصاص ۴۹۰۸ دوز واکسن آنفلوآنزا به این دانشگاه خبر داد.
مهدی دالوری  با بیان اینکه چهار هزار و ۹۰۸ دوز واکســن آنفلوآنزا به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اختصاص 
یافته است،اظهار کرد: از این تعداد، چهار هزار و ۱۵۸ دوز مربوط به شهرســتان کاشان و  ۷۵۰ دوز نیز به شبکه 
بهداشت و درمان آران و بیدگل اختصاص داده شده است.وی افزود: این میزان واکسن با توجه به فرارسیدن 
فصل شیوع بیماری آنفلوآنزا برای توزیع و پوشش گروه های پرخطر از جمله کارکنان سیستم بهداشت و درمان در 
اختیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار گرفته است.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تصریح کرد: 
تاکنون گزارش تایید شده ای از موارد بروز آنفلوآنزا در حوزه ماموریت دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعالم نشده 

ولی با توجه به کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی احتمال شیوع آنفلوآنزای فصلی دور از انتظار نیست.

وز عکس ر

اخبار

برگزاری مراسم اختتامیه 
مستندنگاری پیاده روی 

اربعین اصفهان

خبر روز

مراســم اختتامیه و اهدای جوایــز فراخوان 
»مســتندنگاری از رویداد پیاده روی اربعین 
اصفهان« با حضور دبیر ســتاد جبهه فرهنگی 
انقالب اســالمی اصفهان و سرپرســت حوزه 
هنری اســتان اصفهان برگزار شد.احمد نوری 
در مراســم اختتامیه و اهدای جوایز فراخوان 
»مســتندنگاری از رویداد پیاده روی اربعین 
اصفهان« با اشاره به اتفاق ویژه ای که به دلیل 
محدودیت هــای کرونایی در اربعین امســال 
در اصفهــان رخ داد، گفت: پیــاده روی از درب 
منازل تا گلستان شــهدای اصفهان در اربعین، 
کار ویژه ای بود که به صورت نمادین برگزار شد و 
این اتفاق حال و هوای ویژه ای را در اصفهان رقم 
زد. سرپرست حوزه هنری استان اصفهان ادامه 
داد: این کار یک حرکــت خودجوش مردمی 
بود که نقش اصلی آن را تمامی اقشار مختلف 
مردم اصفهان ایفا کردند و ما به دلیل اینکه این 
رویداد برای همیشه ثبت و ضبط شود، فراخوان 
»مستندنگاری از پیاده روی اربعین« را منتشر 
کردیم که حرکت خوبی بود و آثار ماندگاری در آن 
ارائه شدند و ثبت لحظات این رویداد به صورت 
تصویری و مکتوب اتفاق افتاد. وی ضمن اظهار 
امیدواری برای ادامه این حرکت در سال آینده 
خاطرنشان کرد: باتوجه به استقبالی که از این 
حرکت در اصفهان صورت گرفت، امکان برگزاری 
آن در سال های آتی نیز وجود دارد و امیدواریم 
این حرکت به ترویج بیشــتر فرهنگ عاشورا 
منجر شود. حجت االسالم محسن کریمی، دبیر 
ستاد جبهه فرهنگی انقالب اسالمی اصفهان به 
عنوان مهمان ویژه مراســم اختتامیه  تصریح 
کرد: تمامی دســتگاه ها در پیاده روی اربعین 
به خوبی به میدان آمدند. وی با اشاره به اینکه 
بســیاری از مردم قصد داشــتند که امسال به 
مراســم اربعین در کشــور عراق بروند ولی به 
دلیل کرونا با بسته بودن مرزها مواجه شدند، 
افزود: ما فکر نمی کردیم که مردم از صبح زود 
به خیابان ها بیایند  و از ایــن حرکت به خوبی 
استقبال کنند و در عین حال در این رویداد شاهد 
صحنه های زیبایی از همدلی بودیم، بسیاری از 
افراد اولین بار بود که به گلستان شهدا می آمدند.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان در جمع  خبرنگاران  از ســاخت یک باب برج کبوتر در ضلع جنوبی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد دهاقان خبر داد. سید حسن 
حجازی با اشاره به پیشینه کبوترخانه یا برج کبوتر در استان اصفهان گفت: برج های کبوتر از حدود چهار قرن پیش در مناطق فالت مرکزی ایران در نزدیکی مزارع و باغ های 
موجود در روستاها ساخته می شدند. وی افزود: این بناهای استوانه ای شکل، دارای ورودی هایی بودند که فقط کبوتر ها می توانستند وارد این برج ها شوند و به این ترتیب 
از شکار شدن توسط دیگر شکارچی ها در امان بودند، در این برج ها معموال آب و دانه توسط افراد صاحب آن برج، برای کبوتران قرار داده می شد تا از آن تغذیه کنند و سیراب 
شوند.  وی با اشاره به برخی از برنامه های گردشگری شهرستان خاطرنشان کرد: واحد دهاقان به عنوان دبیرخانه دائمی گردشگری شهرستان،  با توجه به این موضوع 
که شهرستان دهاقان به عنوان قطب گردشگری سالمت استان انتخاب شده است، در برنامه های آتی خود، برپایی سرای بوم گردی با تکیه بر فضاسازی قدیمی بناهای 
شهر دهاقان را در دستور کار دارد و بر همین اساس به احداث برج کبوتر واحد، همت گماشت تا این کار پیش درآمدی برای طرح گردشگری واحد دهاقان محسوب شود.

دهاقان، قطب گردشگری سالمت استان اصفهان می شود

عکس: صاحب نیوز
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آمار غیرقابل قبول رم؛ »مورینیو« بدتر از »فونسکا«
مورینیو پس از برکناری از هدایت تاتنهام، تابستان امسال تصمیم گرفت که جانشین پل فونسکای 
پرتغالی روی نیمکت رم شود و قراردادی سه ســاله را با این تیم به امضا برساند.او فصل را بسیار 

خوب شــروع کرد و موفق شد به همراه 
تیم خود، شش پیروزی از هفت بازی به 
دست آورد تا همه منتظر بازگشت رم به 
جمع مدعیان پس از سال ها باشند ولی 
پس از شکســت این تیم برابر التزیو در 
دربی رم در ماه سپتامبر همه چیز تغییر 
کرد.رم حاال پنج شکست را در چارچوب 
رقابت های لیگ ایتالیــا تجربه کرده و 
این در حالی اســت که فونســکا فصل 
گذشته تا همین هفته تنها سه شکست 

در کارنامه داشــت و پنج امتیاز بیشتر از تیم مورینیو به دســت آورده بود تا پس از انجام 12 بازی، 
24 امتیازی باشد.باید به این موضوع نیز اشاره کرد که رم یکی از این سه بازی را به دالیل انضباطی 
باخته بود چرا که آمادو دیاوارا به اشتباه در فهرســت زیر 22 سال قرار گرفته بود و در حالی که بازی 
با تساوی بدون گل به پایان رســید؛ اما رم 0-3 بازنده اعالم شد.فونسکا پس از انجام 12 بازی در 
هفت دیدار به پیروزی رســیده بود؛ اما این آمار برای مورینیو شش بازی است. این تیم همچنان 
تحت هدایت فونسکا موفق شــده بود  27 گل به ثمر برساند که شش گل از فصل فعلی بیشتر بود.

با این حال رکورد دفاعی جالوروسی تحت هدایت مورینیو تا حدی بهبود پیدا کرده و این تیم در 12 
بازی 15 گل دریافت کرده در حالی که تیم فونســکا در فصل 21-2020 در همین تعداد بازی 17 گل 

دریافت کرده بود.

سرمربی جدید نیوکاسل مشخص شد
تیم نیوکاسل سرانجام سرمربی جدید خود را معرفی کرد.ادی هاو سرمربی 43 ساله انگلیسی با 
قراردادی تا تابستان 2024 به عنوان سرمربی جدید نیوکاسل انتخاب شد. نیوکاسل که حاال تنها 
تیم بدون برد لیگ برتر بوده و با 5 امتیاز در رده نوزدهم قرار دارد، پس از اخراج استیو بروس در 
3 بازی اخیر با هدایت موقت گریم جونز به میدان رفته بود.هاو در سال های 2012 تا 2020 هدایت 
بورنموث را به عهده داشت و این تیم را از سطح چهارم فوتبال انگلستان به لیگ برتر رساند و برای 
5 فصل در این لیگ نگه داشــت. با این حال، او پس از ســقوط بورنموث از این تیم جدا شد و تا 

امروز از دنیای فوتبال دور بود.

نگرانی برای فرانسه و یونایتد؛ »پوگبا« مصدوم شد؟
تیم ملی فرانســه اردوی تمرینی خود را برای حضور در دو دیدار آخر مرحله انتخابی جام جهانی 
2022 قطر برگزار کرده تا با پیروزی در این دو بازی حضورش در این رقابت ها را قطعی کند.آنها تنها 
یک قدم تا صعود به جام جهانی فاصله دارند؛ اما حاال به صورت جدی نگران شرایط آمادگی یکی 
از ستاره های تیم شان هستند.بسیاری از رسانه های خبری مدعی شده اند که پل پوگبا نتوانسته تا 
پایان جلسه تمرینی روز دوشــنبه در زمین بماند و ظاهرا در جریان برخوردی که با آلفونس آرئوال 
داشــته دچار مصدومیت شده تا لنگ لنگان و با کمک دیدیه دشان، ســرمربی این تیم، از زمین 

تمرین خارج شود.
دشان حاال باید در انتظار پاســخ آزمایش های بعدی بماند تا مشخص شــود که آیا مصدومیت 
این بازیکن جدی است و آیا قادر به حضور در زمین در دو دیدار پیش رو برابر قزاقستان و فنالند 

خواهد بود یا خیر.

پیکان- ذوب آهن؛ 

گاندوها در اندیشه باالنشینی

سمیه مصور تیم ذوب آهن در چارچوب هفته ســوم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور روز 
جمعه مقابل تیم پیکان تهران قرار می گیرند. سبزپوشان اصفهانی در 
شرایطی آماده این دیدار عقب افتاده از هفته سوم مسابقات لیگ می 
شوند که هفته گذشته موفق شدند تیم مدعی سپاهان را با یک گل از 

میان بردارند.
ذوبی ها که به دلیل رقم خوردن نتایج ضعیف طی چند فصل گذشته 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور از روزهای اوج شان در گذشته فاصله 
گرفته بودند در این دوره از مســابقات تاکنون خوب عمل کرده اند تا 
هواداران این تیم را نســبت به عملکردشان در ادامه رقابت ها امیدوار 
سازند. سبزپوشان اصفهانی که مهدی تارتار را روی نیمکت تیم شان 
می بینند، در هفته اول فصل جاری مسابقات لیگ مقابل تیم صنعت 
نفت آبادان قرار گرفته و ایــن دیدار را با برتری یک بــر صفر به پایان 
رساندند. ذوبی ها در دومین دیدار در فوالد شهر میزبان تیم استقالل 
تهران بودند؛ اما با وجود ارائه یک بازی زیبا و تماشاگر پسند با نتیجه 

دو بر صفر مغلوب آبی های تهران شدند. 
ســومین دیدار ذوب آهن در این دوره از رقابت ها به دلیل حضور چند 

بازیکن از این تیم در تیم ملی امید مقابل تیــم پیکان به تعویق افتاد 
تا شــاگردان تارتار با یک برد و یک باخت آماده برگزاری دربی نصف 

جهان شوند. 
ذوبی ها در این دیدار عملکرد خوبی را به نمایش گذاشــتند و  با تک 
گل سجاد دانایی فاتح این دیدار شدند تا پس از مدت ها سبزپوشان 
اصفهانی مقابل تیم همشهری شان به پیروزی دست یابند. شاگردان 
تارتار در این دیدار و به ویژه در نیمه دوم با هوشمندی بیشتری نسبت 
به حریف بازی کرده و در نهایت نیز مزد بازی منطقی و هوشــمندانه 

خود را گرفتند و نتیجه را به سود خود به پایان رساندند. 
سبزپوشــان اصفهانی  در این بازی تالش کردند با واگذاری مالکیت 
توپ به حریف، بازیکنان سپاهان را به یک سوم میانی زمین کشانده 
و با پرس ســنگین هافبک ها و مهاجمان سپاهان، خط میانی طالیی 
پوشــان را از جریان بازی خارج کنند و در ضدحمــالت با به کارگیری 
3 مهاجم، فشــار را روی خط دفاع ســپاهان باال ببرنــد و با توجه به 
ضعف شــاگردان نویدکیا در کانال های کناری، مدافعــان این تیم را 
وادار به اشــتباه کرده و از ضعف ســپاهانی ها روی ارسال های بلند و 
خألهای موجود در عمق دفاع این تیم نهایت بهره را ببرند. ذوبی ها بر 

اساس همین تاکتیک نیمه نخست بازی را اداره کرده و در نیمه دوم 
حمالت شان را وسعت داده و به گل رسیدند.

تیم ذوب آهن با کسب ســه امتیاز این دیدار مجموع امتیازاتش را به 
عدد شش رساند تا در جایگاه هفتم جدول رده بندی جای بگیرد.

 در آن ســو تیم پیکان تهــران نیز هفته گذشــته موفق بــه ثبت یک 
برتری شیرین شد و تیم تراکتورســازی را با نتیجه دو بر یک از میان 
برداشت. پیکانی ها هم اکنون با کســب دو برد و یک تساوی و ثبت 
 هفت امتیــاز در رده پنجم جدول رده بندی و باالتــر از تیم ذوب آهن

 قرار گرفته اند.
 جدال دو تیم ذوب آهن و پیکان از حساسیت زیادی برخوردار است. 
هر دو تیم در ایــن دیدار تالش خواهند کرد تا تمــام امتیازات بازی را 
به حساب خود واریز کرده و جایگاه شان در جدول رده بندی را بهبود 
ببخشند. پیکان در صورت پیروزی در این دیدار می تواند حتی به صدر 
جدول راه یابد و باالتر از تیم های استقالل و سپاهان قرار بگیرد و در آن 
سو سبزپوشان اصفهانی هم این فرصت را در اختیار دارند تا با برتری 
در این دیدار عقب افتاده خود را به رده های باالیی جدول برســانند و 

پس از مدت ها طعم باالنشینی در این جدول را بچشند.

خبر روز

استقالل با هوادارانش به  مصاف نساجی می رود
با توجه به اعالم حضور تماشــاگران در بازی های لیگ برتر، اســتقاللی ها می توانند در بازی مقابل 
نساجی از حضور هواداران خود بهره ببرند.با اعالم فدراسیون پزشکی ورزشی، تماشاگران فوتبال می 
توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی دوباره به استادیوم ها برگردند و بازی تیم های محبوب شان را 
تماشا کنند. به احتمال فراوان تیم استقالل می تواند در بازی 2۸ آبان با تیم نساجی از حضور تعدادی 
از هواداران خود استفاده کرده و از شرایط میزبانی بهره بیشتری ببرد.البته هنوز مشخص نشده است 
دقیقا چند درصد ظرفیت ورزشگاه آزادی به استقاللی ها تعلق خواهد گرفت و آیا تیم نساجی مازندران 
هم می تواند در این بازی تعدادی تماشــاگر داشته باشــد یا نه؛ اما به هر حال این خبر خوبی برای 

استقاللی هاست که می توانند حداقل 5 هزار هوادار را حامی خود ببینند.

دو بازیکن جدید به فوالد پیوستند
2 بازیکن جدید به تیم فوالد خوزستان اضافه شدند.با درخواست کادر فنی تیم فوالد خوزستان قرارداد 2 
بازیکن در روز پایانی نقل و انتقاالت با فوالد امضا شد.پس از حمید بوحمداِن باتجربه، ساسان حسینی 
مهاجم ۸ گله فصل گذشته تیم نفت مسجدسلیمان و مهدی لیموچی وینگر جوان قشقایی شیراز و عضو 
تیم ملی امید فوتبال ایران به جمع شاگردان جواد نکونام اضافه شدند.الزم به ذکر است؛ با برنامه ریزی 
های صورت گرفته توسط باشگاه فوالد خوزستان در نیم فصل رقابت های لیگ برتر، بازیکنان مطرحی 

جهت تقویت تیم و حضور قدرتمند در رقابت های لیگ آسیایی جذب تیم فوالد خوزستان می شوند.

نیمکت نشینی دلیل جدایی بازیکن پرسپولیس!
 یک منبع نزدیک به باشگاه پرسپولیس خبر از جدایی رضا دهقانی از این تیم داد.رضا دهقانی که در 
همین فصل نقل و انتقاالت از نساجی مازندران به پرسپولیس پیوسته بود هیچ جایی در تفکرات یحیی 
گل محمدی نداشت و به همین دلیل می خواهد از پرسپولیس جدا شود البته فصل نقل و انتقاالت 
تمام شد و باید دید که او قصد حضور در چه تیمی را دارد؟ آن چه مسلم است او می دانست که شانسی 
برای بازی کردن در پرســپولیس ندارد و برای اینکه بیشتر دیده شــود، مجبور به جدایی است. رضا 
دهقانی با قراردادی حدود 2 میلیارد تومانی به پرسپولیس پیوسته بود؛ اما در این تیم نتوانست رضایت 

یحیی گل محمدی را جلب کند. او قید همه پول قراردادش با پرسپولیس را زد تا بتواند جدا شود.

سرمربی نفت مسجد سلیمان:

تنها تیمی هستیم که ریالی دریافتی نداشته ایم
سرمربی نفت مسجدسلیمان درباره نتایج نفت مسجدسلیمان در چهار هفته نخست لیگ برتر فوتبال 
و کسب پنج امتیاز گفت: کامال از بازیکنان و نتایج تیم رضایت دارم. ما بدون بدنسازی و انجام کارهای 
تاکتیکی وارد مسابقات شدیم و دیدار با پیکان در هفته اول، اولین مسابقه ای بود که 11 بازیکن ما کنار 
هم بازی کردند و فراتر از حد تصورات بودند. از بازیکنان تیم تشکر می کنم که غیرتمندانه و جوانمردانه 
بازی کردند.فراز کمالوند با بیان اینکه مردم مسجدســلیمان بســیار بامحبت و به تیم نفت عالقه مند 
هستند، تصریح کرد: انرژی بسیار خوبی از آنها گرفتیم و امیدوارم خدمتگزار خوبی برای هواداران باشیم. 
مسجدسلیمان منطقه ای محروم است و مردم هیچ تفریحی جز فوتبال ندارند که این موضوع، وظیفه 
ما را دشوارتر می کند. ما مشــکالت زیادی داریم و تنها تیمی هستیم که ریالی دریافتی نداشته ایم. از 
مسئوالن تقاضا دارم به فکر بچه ها باشند.سرمربی نفت مسجدسلیمان با اشاره به رقم پایین قرارداد 
بازیکنان و مربیان این تیم اظهار داشت: من از قرارداد تیم ها اطالع دارم و معتقدم کل بودجه باشگاه ما، 
به اندازه یک بازیکن تیم های لیگ برتری است. میانگین قرارداد بازیکنان ما کمتر از یک میلیارد تومان 
است، اما ما بازیکن 30 میلیاردی در لیگ داریم که رقم قراردادش به اندازه کل بودجه نفت مسجدسلیمان 

است. انتظار داریم همین اندک بودجه را در اختیار باشگاه بگذارند که متاسفانه محقق نمی شود.

مستطیل سبز

سرمربی ذوب آهن: 

ما مربی ها بهترین فرد 
برای قربانی شدن هستیم

سرمربی ذوب آهن درباره قرعه سخت این 
تیم در  هفته هــای ابتدایی لیــگ توضیح 
داد: من همیشه گفتم که دوست دارم تیمم 
اوایل فصل با تیم های مدعی بازی کند چون 
شرایط فرق می کند و اگر منطقی فکر کنیم 
می بینیم که در اوایل فصل شاید حساسیت 
زیادی برای تیم های مدعــی وجود ندارد و 
بهتر است اوایل فصل با این تیم ها بازی کنیم 
و من هم از این قرعه استقبال کردم و خدا را 
شکر تا امروز هم نتایج بدی نداشتیم. درست 
است که خدا هم عنایت کرده ولی واقعا نتایج 
خوبی را کســب کردیم و باید از هیئت مدیره 
محتــرم و بازیکنان مــان که واقعــا با تمام 
وجودشان بازی می کنند، تشکر کنم. افتخار 

می کنم که مربی چنین بازیکنانی هستم.
تارتار در پاسخ به این سوال که کدام تیم ها در 
لیگ بیست و یکم مدعی هستند، گفت: هر 
تیمی بیشتر هزینه بکند می تواند مدعی تر 
باشد و این طبیعت فوتبال ماست و در همه 
جای دنیا هم هســت. چند تیم هستند که 
واقعا برای قهرمانی و کسب سهمیه سرمایه 
گذاری کرده اند و مشــخص هم هســتند. 
پرســپولیس، استقالل که امســال شرایط 
بهتری دارد، ســپاهان حتی از سال گذشته 
قدرتمند تر است، گل گهر، فوالد و حتی مس 
رفسنجان واقعا تیم های بسیار خوبی را برای 
ســال جدید مهیا کرده اند. بقیــه تیم ها هم 
تالش می کنند و مربیانی که تیم های خوبی 

جمع کرده اند، امیدوار هستند.
وی در واکنش به تغییرات زیاد نیمکت های 
تیم ها در هفته های ابتدایی لیگ عنوان کرد: 
ما مربی ها، بهترین فرد برای قربانی شدن 
هســتیم. اگر در فضای مجازی فشــار زیاد 
شود، یک مدیر بهترین تصمیمی که می گیرد 
این است که مربی را تغییر بدهد و این انصاف 
نیســت. اگر بخواهیم منصفانه نظر بدهیم 
این است که آیا همه شرایط برای مربی مهیا 
بوده؟ آیا از همه نظر امکانــات فراهم بوده؟ 

شاید در بعضی تیم ها اینطور باشد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دختر منصور 
پورحیدری در تیم  

ملی بسکتبال
عســل پورحیدری، فرزند مرحوم 
منصــور پورحیدری پیشکســوت 
فوتبال کشورمان )نفر اول از سمت 
راســت( در جمع اعضای تیم ملی 
بســکتبال زنان ایــران اعزامی به 
مسابقات دســته »ب« کاپ آسیا 

2021 حضور دارد.

بعد از برگزاری دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، دور برگشت لیگ آزاد از همین هفته در 4 شهر مختلف استارت می خورد و سپس دور برگشت لیگ فرنگی 
به انجام خواهد رسید. دلیل آن هم فشردگی تقویم فدراسیون در هفته های پیش رو است. در هفته اول آذر ماه، تهران میزبان مسابقات نظامیان جهان است و 
کشتی گیران ایرانی نیز قرار است در این رقابت ها روی تشک بروند. این در حالی است که چندین تیم شاغل در لیگ آزاد و فرنگی درخواست استفاده از کشتی گیر 
خارجی داشته اند و در دهه دوم آذر ماه نیز قرار است مسابقات ستارگان با جایزه نقدی قابل توجه با حضور تعدادی از کشتی گیران شاخص دنیا در مسکو برگزار شود 
و به همین دلیل امکان استفاده از برخی کشتی گیران خارجی در مرحله پایانی لیگ ایران وجود ندارد.ضمن اینکه؛ فدراسیون کشتی در تدارک برگزاری مسابقات 
قهرمان کشوری در روزهای پایانی آذر ماه است و به همین دلیل برگزاری مرحله پایانی لیگ در هفته های انتهایی آذر ماه نیز با مخالفت فدراسیون مواجه شده 
است.در این رابطه قرار است به زودی جلسه ای در فدراسیون کشتی برگزار شود تا در مورد زمان برگزاری مرحله نیمه نهایی و نهایی لیگ تصمیم قطعی اتخاذ شود.

کار سخت سازمان لیگ برای برگزاری فینال لیگ های کشتی

با برگزاری هفت دیــدار، امروز هفته ششــم لیگ 
برتر والیبال به میزبانی شهرهای رامسر، گنبد، یزد، 
ورامین، مریوان، آمل و اصفهان پیگیری خواهد شد.

جدال صدرنشینان جدول، مهم ترین و حساس ترین 
مسابقه این هفته اســت که از ساعت 17 به میزبانی 
سالن 25 آبان مجموعه نقش جهان اصفهان برگزار 
می شــود و شــاگردان رحمان محمــدی راد در تیم 
فوالد مبارکه ســپاهان، میزبان شــهرداری ارومیه 
هســتند. تیم های سپاهان و شــهرداری ارومیه در 
حال حاضر بدون باخت و با پنج بــرد و 14 امتیاز در 
رتبه هــای اول و دوم جدول قرار دارنــد و فاتح این 
میدان، عالوه بر صدرنشینی، به عنوان تنها تیم بدون 
باخت ایــن رقابت ها در پایان هفته ششــم معرفی 
خواهد شــد.تفکرات دو مربی جوان والیبال ایران 

)محمدی راد و تندروان( در تعیین برنده این مسابقه 
نقش بسیار مهمی دارد، هر چند که از اهمیت آنالیز 
دقیق و مناســب در معرفی تیم برتر این میدان نیز 
نمی توان غافل شد.تیم های لبنیات هراز آمل )4 برد 
و 10 امتیاز( و شــهداب یزد )3 برد و 9 امتیاز( که در 
رتبه های سوم و چهارم جدول قرار دارند، این هفته به 
ترتیب میزبان تیم های آذرباتری ارومیه تیم یازدهم و 
پاس گرگان تیم هشتم جدول هستند.از نظر عملکرد 
تیمی و داده های جدول لیگ برتر نمایندگان آمل و 
یزد نباید برای شکست میهمانان خود مشکل خاصی 
داشته باشــند، اما تیم های آذرباتری و پاس گرگان 
بازیکنان جوان و با انگیزه ای در اختیار دارند و از پیش 
باخته نخواهند بود.سالن المپیک شهر گنبد، میزبان 
یکی دیگر از دیدارهای هفته ششم لیگ برتر مردان 

است و تیم شهرداری این شهر به مصاف پیکان تهران 
پرافتخارترین تیم ایــن رقابت ها می رود. پیکانی ها 
که در هفته پنجم موفق به شکست سه بر صفر فوالد 
سیرجان مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات شدند، 
انگیزه زیادی برای کسب چهارمین برد خود دارند، اما 
از سوی دیگر شهرداری گنبد با سرمربی جدید خود و 
به ویژه در بازی های خانگی قابل پیش بینی نیست و 

در تالش برای کسب دومین برد فصل است.

سپاهان-شهرداری ارومیه؛ جنگ صدرنشینی لیگ والیبال

جدال دو تیم ذوب آهن و پیکان از حساسیت زیادی 
برخوردار است. هر دو تیم در این دیدار تالش خواهند 
کرد تا تمام امتیازات بازی را به حساب خود واریز کرده 

و جایگاه شان در جدول رده بندی را بهبود ببخشند
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عضو شورای شهر:

مطالعات احداث خط سوم متروی اصفهان آغاز شده است
رییس کمیسیون هوشمند سازی و حمل و نقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مطالعات و 
پژوهش ها روی احداث خط سوم مترو در شورای ششم آغاز شده تا بتوانیم مسیرهای غرب به شرق 

و شرق به غرب را با مترو راه اندازی کنیم و 
شهروندان بتوانند در همه مسیرهای شهر 
از مترو استفاده کنند.محمدرضا فالح در 
یک گفت وگوی زنده تلویزیونی اظهار کرد: 
همانطور که شاهد هستیم شهرهای ایران 
روزانه در حال گســترش بوده و نیازهای 
شهروندان شان نیز به دنبال آن افزایش 
می یابد که یکی از آن نیازها حمل و نقل 
عمومی است.وی با بیان اینکه کشورهای 
توســعه یافته به ویژه برای کالن شهرها 

توجه ویژه ای به حمل ونقل عمومی دارند، افزود: مدیریت شهری باید به ناوگان حمل و نقل عمومی 
توجه ویژه ای داشته باشد و سهولت استفاده از این ناوگان را برای شهروندان به بهترین شکل فراهم 
سازد.رییس کمیسیون هوشمند سازی و حمل و نقل شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
بسیاری از معضالت کالن شهرها مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی و سایر معضالت زیست محیطی 
با جایگزینی و استفاده از حمل و نقل همگانی قابل برطرف شدن است، تصریح کرد: استاندارد حمل 
و نقل عمومی ایمنی در سفر و سهولت استفاده شهروندان باید در توسعه حمل ونقلی شهرها ویژه در 
ناوگان اتوبوسرانی مدنظر باشد تا مشوق استفاده شهروندان باشد.فالح گفت: اپیدمی کرونا یک معضل 
جهانی بود و تبعات آن در تمام شهرها احساس شد مانند کاهش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی 
و استفاده بی رویه از خودروهای شخصی؛ با این حال اکنون شهروندان می توانند با رعایت پروتکل های 
بهداشتی از ناوگان حمل و نقل عمومی مثل مترو اتوبوس و تاکسی به راحتی بهره مند شوند.وی افزود: 
پلیس راهور، مدیریت دولتی و شهری و شهروندان به عنوان صاحبان اصلی شهر، سه ضلع مثلث حمل 
و نقل عمومی هستند که اگر این سه ضلع باهم ارتباط و تعامل مناسبی داشته باشند قطعا مشکلی در 

ناوگان حمل و نقل عمومی پیش نخواهد آمد.

عضو شورای شهر:

 برند اصفهان به خاطر فرونشست در معرض خطر
 قرار گرفته است

رییس کمیســیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شــهر اصفهان در نشست بررسی 
وضعیت فرونشســت زمین در جهان و ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن اظهار کرد: فرونشست 
زمین امروز یکی از بزرگ ترین چالش ها برای کشورهای جهان از جمله ایران به شمار می رود.رسول 
میرباقری با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ کشــور جهان از جمله ایران درگیر فرونشست هستند، بر حفظ 
آثار تاریخی و میراث فرهنگی شهر اصفهان به عنوان ســرمایه های این شهر تاکید کرد و افزود: برند 
اصفهان به خاطر فرونشست در معرض خطر قرار گرفته و در مدیریت کالن کشور و در استان آن گونه 
که باید بر این موضوع متمرکز نشده است.رییس کمیســیون عمران شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: همچنان برداشت های بی رویه و نابجای آب که روز به روز فرونشست 
را تهدید می کند، در استان ما اتفاق می افتد که در این راستا ابتدا باید در درون خودمان آنچه امکان 
پذیر است را پیش ببریم و سپس از ظرفیت بیرون از استان و کشور استفاده کنیم.وی تصریح کرد: 
باید با روش صحیح، آگاهی بخشیده و پیام مردم مظلوم اصفهان را به خوبی انعکاس دهیم زیرا اگر 
حرف حق بد بیان شود به ناحق تبدیل شده و ظلمی به ظلم های شده در حق اصفهان افزوده می شود.

 مراسم تکریم و معارفه فرماندار اصفهان برگزار شد؛

استاندار اصفهان:از مشکالت مردم گره گشایی شود

مراسم تکریم حسین سیستانی و معارفه محمدعلی احمدی به عنوان 
سرپرســت فرمانداری اصفهان برگزار شــد.آیت ا... طباطبایی نژاد، 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در این مراسم اظهار 
کرد:یکی از ویژگی های بارز فرماندار ســابق اصفهان مردمی بودنش 
بود به طوری کــه در اتاقش همواره به روی مــردم و مراجعه کنندگان 
باز بود.وی با اشــاره به روایتــی از امام صادق )ع( افــزود: این امام 
همام فرمودند که »کســی که امری از امور مردم را بر عهده بگیرد و با 
عدالت رفتار کند، در را باز گذاشــته و در انجام امور مردم دقت کند و و 
دلسوزشان باشد، خداوند متعال او را از مشکالت قیامت در امان قرار 
داده و وارد بهشت می کند.« اگر مسئوالن به همین روایات عمل کنند، 

عاقبت به خیر خواهند شد.
امام جمعه اصفهان تصریح کرد: در این سال ها از آقای سیستانی غیر 
از کار و در خدمت مردم بودن چیز دیگری سراغ ندارم؛ چرا که انسانی 
وارسته و مردمی بود؛ آقای احمدی، فرماندار جدید نیز باید راه وی را 
به بهترین وجه ادامه دهد. فرماندار اصفهان باید به مســئله آب توجه 

ویژه داشته و موضوعات آن را پیگیری کند.
طباطبایی نژاد با تاکید بر اینکه مهم ترین کار در اصفهان برای مسئوالن 

پیگیری مسئله آب اســت، گفت: اینکه کشــاورزان معترض شیشه 
یا پنجره اداره آب را بشــکنند، قطعا محرکی در کارشــان بوده، چراکه 
کشاورزان عاقل تر از آن هســتند که دست به این گونه اقدامات بزنند. 
اگر بخواهیم آب بیاوریم، باید میلیاردها تومان اعتبار هزینه شود.وی 
خاطرنشان کرد: کشــاورزان در بین خودشــان محرکی دارند که باید 
مراقب باشــند در شــرایط بحرانی مطالبه گری با روش غیر عاقالنه، 

صحیح نیست و باید با هوشیاری امور را پیش ببریم.

امیدواریم شاهد دوره طالیی فعالیت »محمد علی احمدی« در 
فرمانداری اصفهان باشیم

در ادامه، سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان اظهار کرد: کسانی که به 
مسئولیت های جدید منصوب می شــوند، منتظر دوره فوت مدیریت 
خود خواهند بود، از این رو باید طی دوران فعالیت، برای رضای خدا کار 

کنند؛ رضایت خلق، ذیل جلب رضایت خداوند است.
وی افزود: برگزاری جلســات تکریــم و معارفه به این جهت اســت 
که خداونــد نعمتی به ما داده تــا وقتی خدماتــی را انجام می دهیم 
و در فرصتی مــورد تکریم قرار می گیریم، به مدیــران بعدی یادآوری 

می کنیم که این جلســه برای شــما نیز برگزار خواهد شــد؛ بنابراین 
در دوران فعالیت کاری خــود باید تالش کنید که از مشــکالت مردم 

گره گشایی شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در فرآیند جابه جایی مدیران آثار خوبی 
نهفته اســت، گفت: اولین اتفاق این اســت که پویایــی و حرکتی در 
سازمان ایجاد و خالقیت ها بار دیگر برقرار می شود؛ همچنین مدیران 
از انباشت تجربیات افراد قبل استفاده کرده و آن را تکامل می بخشند.

مرتضوی تصریــح کرد: در جابه جایی ها ســعی می کنیم حجت بر ما 
تمام شود و کسی به مســئولیت برســد که یا مانند فرد قبلی بوده یا 

بهتر از وی باشد.
وی ادامه داد: برخی افــراد تصور می کنند برگزاری جلســات تکریم 
و معارفه در واقع جلســه ای برای قضاوت اســت؛ البته این هشدار را 
می دهد که این دوره محدود است، اما در اصل ظرفیتی فراهم می کنیم 
تا ذخیره ای از مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فراهم 
شود. از این رو در این جلسه از مدیران قبلی تقدیر و آرزوی موفقیت 
برای مدیران جدید داریم که توفیق کار مضاعف و بهتر از قبل برایشان 

فراهم باشد.
استاندار اصفهان تاکید کرد: سیستانی با کوله باری از تجربیات فعالیت 
کرد و این تجربه به کمک مردم اصفهان آمد و شرایط را به سمت نگاه 
هم افزا در شهرستان پیش برد.مرتضوی خاطرنشان کرد: مدیری که 
قرار است از این پس سکاندار فرمانداری اصفهان باشد، سابقه حضور 
در وزارت کشور را داشته و از باالدست، فرمانداران را مدیریت می کرده؛ 
همچنین به واســطه حضور در مجموعه سپاه و فرماندهی در اصفهان 
به زوایا و کم و کاســتی های شهر آشــنا بوده و همگان به واسطه نگاه 
فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و حضورش در صحنه های مختلف، وی را 

گزینه خوبی برای فرمانداری اصفهان می دانند.
وی تاکید کرد: امیدواریم شــاهد دوره طالیــی فعالیت »محمد علی 

احمدی« در فرمانداری اصفهان باشیم. 
تغییر مدیریتی این امکان را به وجود آورد که نســبت به ساختارهایی 
که درست عمل نمی کنند و ساختارهایی که درست عمل می کنند، نگاه 

ویژه ای داشته باشیم.
استاندار اصفهان تصریح کرد: اتفاقات خوبی با تغییر مدیریت در انجام 
واکسیناسیون انجام شد؛ به طوری که در اصفهان ۷۴ درصد جمعیت 
هدف واکسینه شدند و در تالش هستیم این عدد را به مراتب باالتر و 
قابل قبول برسانیم تا شرایط مساعد شود. هر جا شرایط ما را به سمت 

محدودیت پیش ببرد، تصمیم گیری الزم را انجام خواهیم داد.

شورا

پایان کار مرمت تزئینات نقاشی راهروی ورودی 
کاروانسرای گمرک بازار کاشان

معاون مدیر کل و رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان از پایان مرمت 
تزئینات نقاشی سقف کاروانسرای گمرک بازار کاشان خبر داد.

مهران سرمدیان با اشــاره به ارزش های تاریخی ، معماری و فرهنگی بازار کاشان  اظهار داشت : 
کاروانسرای گمرک یا شریف خان یکی از آثار ارزشــمند مجموعه بازار کاشان است که قدمت آن 

حدودا به دوره صفویه تا قاجار مربوط می شود .
وی افزود: با توجه به آســیب های به  وجود آمده در این کاروانسرا  در سنوات گذشته،  مرمت فاز 
اول و دوم تزئینات نقاشی های قسمت ورودی داالن اصلی این بنا طی ماه های اخیر توسط آقای 
شبانی  یکی از استادکاران این اداره انجام و به اتمام  رسید.وی گفت:این مرمت شامل پاکسازی 
، تثبیت ، استحکام بخشــی و موزون ســازی طرحی و رنگی  ترنج و لچکی های بخش ورودی 
کاروانسراست .کاروانســرای گمرک یکی از بناهای ثبتی مجموعه بازار کاشان است که در امتداد 
راسته اصلی بازار و مجاورت میدان تاریخی سنگ در زمینی به مساحت 2۰۰۰ متر مربع با صحن و 
حجره هایی در اطراف و دو ورودی و خروجی جداگانه به بازار و میدان سنگ احداث شده و از نظر 
معماری و تزئینات وابســته به آن دارای اهمیت خاصی است .این بنا در تاریخ  ۱۳۷۹/۱2/2۵به 

شماره ۳۶2۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تاکید نماینده مردم لنجان براتمام پروژه های نیمه تمام 
زرین شهر

شهردار و اعضای شورای شهر زرین شهر با حضور در دفتر نماینده مردم شریف لنجان  با وی دیدار 
کردند. رجائی در این  دیدار تاکید جدی بر پایان پروژه های نیمه تمام شهر داشت و گفت: پیشنهاد 
می دهم در این دوره شهرداری و شورای شهر به جای ایجاد پروژه جدید، پروژه هایی که حدود 2۰ 

سال از عمر آن می گذرد را، تعیین تکلیف کند.
 پروژه  آزاد سازی خیابان مهرآباد_ قلعه قاسم، خیابان شــهدا که تنها خروجی مرکز شهر است، 
شهرک مشاغل شهری، پارک سوار زرین شهر که بیش از یک دهه است بیشتر کار آن انجام ورها 
شده ودرحال تخریب است، شهرک حمل و نقل ، سر وسامان دادن ترمینال مسافربری فعلی و 
ساماندهی گلزار شهدا  از جمله طرح های نیمه تمام شهر زرین شهر است.الزم به ذکر است بعضی 
از این پروژه های نیمه تمام تاکنون چندین دوره از شوراهای اســالمی شهر را زیارت کرده اند که 
این پروژه ها از نیازهای مهم شهر است وسال هاست آفتاب می خورد که امید است به همت شورا 
وشــهردار جدید حرکتی برای پایان دادن به این پروژه ها که بعضا چندین هــزار میلیارد تا کنون 
هزینه داشته اند ، داده شود وضمن بر طرف کردن خواسته شــهروندان بیش از این خسارت به 

بیت المال وارد نشود.

کسب مدال طالی المپیاد سواد رسانه ای کشور توسط 
دانش آموز کاشانی

زهرا قدیرزاده، دانش آموز کاشانی مدال طالی پنجمین دوره المپیاد سواد رسانه ای کشور را کسب 
کرد.به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش کاشان، مراسم اختتامیه المپیاد سواد 
رسانه ای کشور در سازمان صدا و سیما برگزار و از شرکت کنندگان و  حائزین رتبه تقدیر و قدردانی 
شــد.در این المپیاد زهرا قدیرزاده دانش آموز  پایه یازدهم رشــته ادبیات دبیرســتان فرزانگان 
کاشــان با کســب مدال طال ضمن عضویت در تیم ملی ایران، در المپیاد بین المللی سواد رسانه 
سال IMLO(2۰22(  شرکت خواهد کرد و در باشگاه هنر و رسانه سازمان صدا وسیمای جمهوری 

اسالمی ایران نیز بورسیه و عضو شد.

خبر روزخبر خوان

آماده باش شهرداری 
اصفهان برای مقابله با 
شرایط نامساعد جوی

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهــان در رابطه با آماده ســازی تجهیزات و 
امکانات سازمان خدمات موتوری برای مقابله 
با شرایط نامساعد جوی اظهار کرد: در سازمان 
خدمات موتوری، برای فصل زمستان مکاتبه ای 
با مناطق مختلف شهر انجام و موارد الزم گوشزد 
شده است که تجهیزات و امکانات الزم برای رفع 
آب گرفتگی و برودت هــوا را مهیا و آماده کنند 
تا در مواقع نیاز مورد استفاده قرار گیرد.حسن 
نظام زاده ادامه داد: در ســطح شــهر مخازنی 
تعبیه شده که با شن و ماشه پر شده است تا در 
سراشیبی ها، بزرگراه ها و مکان هایی که ممکن 
اســت جاده یخ زده باشــد، مورد استفاده قرار 
گیرد؛ تمام ماشین آالتی که در اختیار مناطق قرار 
داده شده آماده به کار هستند تا در صورت لزوم 
از کامیون کمپرسی برای پاشیدن نمک و شن و 
ماسه استفاده شود.مدیرعامل سازمان خدمات 
موتوری شهرداری اصفهان افزود: سازمان سه 
دستگاه »نمک پاش« دارد که دو عدد آن روی 
بنز ۱۹2۱ نصب است و یک عدد دیگر روی بنز ۹۱۱ 
قرار دارد که در تابستان این کامیون ها به کمپرسی 
تبدیل شده و مصالح ساختمانی با آن جابه جا 
می شود. زمانی که جاده لغزنده است، ترکیب 
نمک و شن توسط دســتگاه »نمک پاش« به 
صورت مکانیزه و با ســرعت مطلوب در سطح 
معابر پخش می شود. در نظر داریم برای فصل 
زمستان این سه دستگاه را در بزرگراه دوطبقه 
امام خمینی)ره(، تقاطع غیر همسطح سردار 
سلیمانی و جنوب شهر مستقر کرده تا در صورت 
لزوم سریعا مورد استفاده قرار گیرد.نظام زاده 
با اشاره به آماده باش سازمان خدمات موتوری 
تصریح کرد: سعی کردیم تجهیزات این سازمان 
را به روز کنیم در این راستا تمامی تجهیزات مثل 
بیل ها، کامیون ها و گریدرها نیز آماده استفاده 
در روزهای بارانی و برفی است.وی خاطرنشان 
کرد: در تجهیزات و امکانات کمبودهایی وجود 
دارد، اما اعتبارات الزم بــرای جبران آن در نظر 
گرفته شده است؛ البته با این وجود در صورت 
وقوع حادثه در سطح شهر آمادگی کامل داریم 

که نسبت به رفع آن مشکل اقدام کنیم.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان در نشستی پای صحبت و دغدغه های 
نوجوانان اصفهانی نشست.سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی اصفهان که 
تا به حال نشست های مختلفی را به چشم دیده، این بار میزبان نشستی 
متفاوت با حضور نوجوانان بود.تعدادی از نوجوانان پرشــور و پرانرژی 
که طی ســال های اخیر در برنامه های گوناگون خانــه نوجوان از جمله 
کانون های به وقت نوجوانی، منظومه ستارگان درخشان، برنامه همودو، 
رویداد نوجوان کارآ و ... شــرکت کرده یا تولید آنها به دســت خودشان 
رقم خورده بود با حضور در این نشســت، دغدغه ها و درخواســت های 
خود را با مجتبی شــاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری، مهدی تمیزی معاون فرهنگی 
هنری و ســیدصالح خشــوعی رییس اداره فرهنگی این ســازمان و 
صفیه سادات موســویان مســئول خانه نوجوان در میان گذاشتند.این 
دغدغه ها، پیشنهادها و انتقادها موضوعات گوناگونی را شامل می شد؛ 
از درخواست برای دیده شدن و اعتماد بیشتر مسئوالن شهر به نوجوانان 
تا کمبود امکانات تفریحی و ورزشــی مخصوص نوجوانان در شــهر؛ از 
نوجوان توانخواهی که مشکالت خود برای شرکت در کالس های هنری 
را مطرح و درخواست کرد تا زمینه و امکانات برای حضور توانخواهان در 
شهر و کالس های هنری و فرهنگی هم فراهم شود.تعدادی از نوجوانان 
به کمبود تولیــد برنامه، فیلم و کتاب مخصوص نوجوانان اشــاره کردند 
و چند نفر هم روی مشــکل کم اهمیت بودن پرورش در کنار آموزش در 
مدارس دست گذاشــتند و اینکه خأل آموزش های عملی و کاربردی در 
کنار آموزش های تئوری به چشــم می خورد.یکی از نوجوانان از اهمیت 
ندادن به ورزشکاران و هنرمندان نوجوان گالیه کرد و اینکه وقتی نوجوان 
در کشور متولی ندارد، نوجوانان به جای پرورش استعدادهای خود عمر 
خود را به بطالت می گذرانند. یکی از حاضران درخواســت کرد امکانات 
بیشتری به توسعه ورزش همگانی در شهر اصفهان اختصاص یابد و به 
رشــته هایی که نوجوانان به آنها عالقه دارند هم اهمیت داده شود.چند 
نفر از دختران نوجوان دغدغه خود درباره نوجوانان آســیب پذیر حاضر 
در کانون  اصالح و تربیت و وضعیت کــودکان کار را مطرح کردند و اینکه 
برنامه ها و امکانات شــامل حال نوجوانان تمام مناطق شهر شود.یکی 
دیگر از حاضران به ضرورت آموزش ســواد رســانه به نوجوانان اشــاره 
کرد تا در عصری که نوجوانان با فضای مجازی بســیار سروکار دارند از 

آسیب های آن مصون بمانند.
هدفمند شــدن جشــنواره هایی که برای نوجوانان برگزار می شود، رها 
نکردن اســتعدادهای برتر و اســتفاده از آنها در عرصه هــای گوناگون، 
تقدیر از نوجوانان نخبه فرهنگی و هنری و حمایت از آنها و اســتفاده از 
ایده های نوجوانان نیز سایر محورهای ســخنان نوجوانان شرکت کننده 
بود.وضعیت زاینــده رود و مطالبه گری درباره آن دغدغــه مهم یکی از 
نوجوانان شــرکت کننده در این نشســت بود، آنجا که تاکیــد کرد آینده 
نوجوانان اصفهانی و زندگی در این شــهر به جریان دائمی این رودخانه 

گره خورده است.

در ادامه مجتبی شــاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان ضمن تشکر از مطالبه گری 
نوجوانان شرکت کننده، تاکید کرد آن بخش از مطالبات نوجوانان که جزو 
وظایف اوست را حتما مدنظر قرار می دهد و درباره مطالباتی که در حیطه 
وظایف و اختیارات او نیســت هم، آنها را در قالب مکاتباتی با مسئوالن 

ذی ربط در میان می گذارد.
وی خطاب به نوجوانان گفت: اگر بنشینیم تا دیگران دست ما را بگیرند 
تا کاری انجام دهیم هیچ کاری را نمی توانیم  پیش ببریم. کارشناســان 
چند ســال اســت که بر مهارت »خود یادگیرندگی« در جوامع مختلف 
تاکید دارند و از نظر این خبرگان کسی که چنین مهارتی نداشته باشد و 
تشخیص ندهد به چه آموزش هایی نیاز دارد، بی سواد محسوب می شود 
پس این ویژگی را در خود تقویت کنید.وی با بیان اینکه خوشبختانه در 
این نشست با نوجوانان باســوادی طبق شاخص سازمان ملل گفت وگو 
دارم، افزود: منتظر من و امثال من نمانید چون ســال های نوجوانی و 
جوانی به ســرعت می  گذرد و باید طوری از این سال ها استفاده کنید که 
در بزرگسالی حســرت نخورید.معاون فرهنگی شــهردار اصفهان چند 
توصیه هم برای نوجوانان داشــت؛ اینکه قدر اصفهــان به عنوان یکی از 
دوست داشتنی ترین و بهترین شــهرها برای زندگی را بدانند، به عرصه 
ایده پردازی برای شهر وارد شــوند و ویژگی نقدپذیری را در خود تقویت 
کنند.شــاه مرادی با بیان اینکه از ارائه ایده های ناب و قابل تحقق برای 
رشد اصفهان از سوی نوجوانان استقبال می کنیم، ادامه داد: درک محضر 
شهر عزیزی مانند اصفهان ممکن نیســت مگر اینکه با پیشینه و هویت 
آن آشنا شوید.وی در پاســخ به دغدغه یکی از نوجوانان درباره حمایت 
از ورزشکاران تاکید کرد: وظیفه شــهرداری در این حوزه بیشتر حمایت 
از ورزش همگانی اســت و محدودیت شهرداری برای حمایت از ورزش 
قهرمانی نیز به معنای بی توجهی نیست.وی درباره موضوع کودکان کار، 
با بیان اینکه مسائل اجتماعی چندوجهی است و نباید یک بعدی به آنها 
نگاه کرد اظهار داشت: بخشی از مسئولیت مرتبط با کودکان کار به عهده 
شــهرداری اســت و تالش می کنیم این وظیفه را به نحو احسن انجام 
دهیم.رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
با اشاره به اجرای طرح کالس شــهر برای ارائه آموزش های شهروندی 
به کودکان و نوجوانان تصریح کرد: ســازمان تالش می کند برنامه های 
متنوعی برای مخاطبان گوناگون خود داشته باشد.وی درباره مطالبات 
توانخواهان خاطرنشان کرد: تالش می کنیم شهر برای همه زیست پذیر 
باشد. اقدامات خوبی هم در این حوزه انجام شده که البته کافی نیست 
و تالش می کنیم هم در حوزه برنامه ها و هم در حــوزه فضاها و مراکز، 
مطالبات توانخواهان را بیشــتر مدنظر قرار دهیم.سیدصالح خشوعی، 
رییس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان نیز در این نشســت با اشــاره به برگزاری نشســت های فصلی 
نوجوانان با مدیران فرهنگی شــهر، از تداوم این نشســت ها در فصول 

آینده خبر داد.

در نشست معاون فرهنگی شهردار اصفهان با نوجوانان چه گذشت؟

با نوجوان نشستن، از نوجوان شنیدن
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اگر همسرتان بخواهد از لحاظ عاطفی از شما سوء استفاده 
کند، همه چیز خطرناک به نظر خواهد رســید و شــما در 
زندگی به مشــکل برمی خورید زیرا نمی توانید احساس 
آرامش داشته باشــید و همین موضوع باعث می شود که 
مشــکالت تان روز به روز افزایش پیدا کند ؛ اما به نظر شما 
از کجا بفهمیم که همســرمان از لحاظ عاطفی از ما ســوء 
استفاده می کند؟ در این قســمت عالئم سوء استفاده از 

طریق همسر را به شما معرفی خواهیم کرد.
کنترل کردن

اگر همسرتان به شدت در محافل اجتماعی شما را کنترل 
می کند و هر روز دنبال شماست و دوست دارد که شما فقط 
تمایالت او را به انجام برســانید و به اندازه کافی احساس 
آزادی نداشته باشــید ، یعنی از لحاظ عاطفی از شما سوء 

استفاده می کند.
داد و فریاد

کامال طبیعی اســت که گاهی اوقات ما بــا هم جر و بحث 
می کنیم و صدای مان روی همدیگر بلند می شود؛ اما اگر 
همسرتان عادت دارد که ســر هر مسئله کوچکی سریع داد 
بزند تا شــما بترســید و چیزی نگویید، پس از شما سوء 

استفاده می کند.

اهانت
هنگامی که همســرتان به دیگری اهانت کند ، یعنی دیگر 
حرفی برای گفتن ندارد و دست به دامان حرف های توهین 
آمیز شده تا بخواهد خودش را محق نشــان دهد؛ اما این 
رفتار نشانه سوء استفاده از شماســت و هرگز کار درستی 

نیست.
نیاز به تدافعی عمل کردن

وقتی که شما مدام احساس می کنید باید از خودتان دفاع 
کنید، زیرا همسرتان همیشه شما را متهم می کند و خیلی 
مکالمه مثبتی ندارید، پس یعنی او عادت کرده که همیشه 

شما را متهم کند.
تهدید

بعضی از افراد عادت دارند که همسر خود را تهدید می کنند، 
زیرا می دانند که او از انجام این کار می ترسد و آسیب می 
بیند و در نتیجه با تهدید کردن می خواهند خودشان را حق 

به جانب نشان دهند و دیگری را قربانی کنند.
حرف نزدن

گاهی اوقات همسرتان برای اینکه دیگری را متهم کند، هرگز 
صحبت نمی کند، هیچ ارتباطی برقرار نمی کند و سعی می 
کند که از او فاصله بگیرد و این حرف نزدن و سکوت ، عامل 

سوء استفاده از شما خواهد بود.
سرزنش کردن

اگر همسرتان مدام عادت دارد که شــما را سرزنش کند و 
اشــتباهات تان را به روی تان بیاورد و همه چیز را به گردن 
شــما بیندازد، یعنی به لحاظ عاطفی از شما سوء استفاده 

می کند.
شک انداختن در دل

بعضی از افراد قصد دارند همسرتان را به همه چیز مشکوک 
کنند و ســپس او را فرد بد دلی بنامند که همین باعث می 
شود شما قربانی شوید، احساس بدی داشته و فکر کنید 

که احمقانه رفتار کرده اید.
انزوا یا تنهایی

تجاوز یا سوء اســتفاده عاطفی یعنی شما در رابطه قربانی 
باشید و همسرتان کاری کند که احســاس تنهایی داشته 

باشید و فکر کنید که هیچ پشتیبانی در زندگی ندارید.
فرار کردن از بحث ها

گاهی اوقات همســرتان به خاطر اینکــه خودش حوصله 
ندارد، ســعی می کند از بحث فرار کند و صحبت نمی کند تا 
مشکالت برطرف شود و در نتیجه شما سردرگم می مانید 

که همین امر را هم می توان سوء استفاده عاطفی نامید.

آشپزی

کیک نارنگی اسپانیایی
مواد الزم: تخم مرغ4 عدد، کره80 گرم، شکر سه چهارم 

پیمانه،نمک یک پنس،آرد سه چهارم پیمانه،بکینگ پودر یک قاشق 
چای خوری،رنده پوست نارنگی2 قاشق چای خوری،آب نارنگی یک دوم پیمانه

طرز تهیه: ابتدا فر را با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن می کنیم تا به طور کامل گرم شود. در 
ادامه یک قالب مناسب با قطر 22 سانتیمتر را با کاغذ روغنی به طور کامل پوشش می دهیم.در این 

مرحله سفیده و زرده تخم مرغ را از هم جدا می کنیم، سپس سفیده تخم مرغ را به همراه نمک به خوبی 
ترکیب می کنیم تا کامال فرم بگیرد و پس از برگرداندن ظرف نریزید. در ادامه سفیده را درون یخچال قرار 
می دهیم.حاال زرده تخم مرغ را به همراه شکر و رنده پوست نارنگی داخل یک کاسه مناسب می ریزیم 
و با دور تند همزن مخلوط می کنیم تا بافت مواد کشدار و کرم رنگ شود. در ادامه کره را ذوب کرده و پس 

از خنک شدن به مواد اضافه می کنیم.در این مرحله آب نارنگی را کم کم اضافه کرده و به آرامی مواد 
را مخلوط می کنیم تا بافت شان یکدست شود. در ادامه سفیده تخم مرغ را از یخچال خارج کرده 

و در دو مرحله به مواد اضافه و با لیسک مخلوط می کنیم.حاال آرد را به همراه بکینگ پودر با 
هم ترکیب کرده و روی مواد درون کاسه الک می کنیم. در حین اضافه کردن آرد، مواد 

را با لیسک مخلوط می کنیم تا بافت مایه کیک یکدست شود. در ادامه مایه 
کیک را درون قالب می ریزیم.در این مرحله قالب را به مدت 30 تا 

40 دقیقه درون طبقه وسط فر قرار داده و اجازه می 
دهیم کیک به طور کامل بپزد. 

نشانه های سوءاستفاده  عاطفی همسر در زندگی مشترک

شریفی نیا »میر عظیم« را زندگی می کند رادیو مقاومت از اول دی می آید
محمدرضا شریفی نیا با بازی و گریم متفاوت با نقش »میرعظیم« در نیم 
فصل دوم»خاتون« حضور خواهد داشت.نیم فصل دوم این سریال به 
نویسندگی و کارگردانی تینا پاکروان، از ششم دی  ماه در نماوا پخش 
می شود.میرعظیم، صاحب گاراژی به نام خود در دروازه قزوین است و 
رضا فخار از رانندگان گاراژ اوست. نیم فصل دوم این سریال به سرنوشت 
#خاتون در تهران خواهد پرداخت. در تهران شخصیت های بسیاری وارد 
قصه  زندگی او می  شوند که در این فاصله معرفی خواهند شد.

با انتخاب مدیر رادیو مقاومت، این شبکه به صورت مقطعی و در 30 روز 
تولید و پخش برنامه هایش را از اول دی ماه آغاز می کند.رادیو مقاومت 
به مناسبت گرامی داشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
با هدف تبیین مفهوم مقاومت در گفتمان انقالب اسالمی و شناخت 
و شناساندن مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی راه اندازی می شود.رادیو 
مقاومت از اول دی ماه به مدت 30 روز روی موج FM ردیف  ۹5.5 و 
همچنین اپلیکیشن ایرانصدا قابل دریافت است.

به همت پایگاه مقاومت بسیج و دفاتر حراست، حفاظت فیزیکی و پدافند غیر عامل 
آبفای استان اصفهان، مانور خود حفاظتی ادارات و کارخانجات با شعار »پدافند مردم 
محور، ایران قوی و آماده« برگزار شد. این مانور با دستور مدیر عامل و فرمانده پایگاه 
مقاومت بسیج  با رمز »یا ابوالفضل العباس« در تاریخ 16 آبان ماه جاری از ساعت 
13 تا 16:30 دقیقه به طور همزمان در محل ستاد مرکزی و ادارات خودگردان آبفای 
استان اصفهان برگزار شــد. در این مانور که با مشارکت یگان عملیات سپاه ناحیه 
امام صادق )ع( به اجرا درآمد آمادگی نیروی انسانی و حفاظت فیزیکی، واکنش 
سریع کارکنان، تجهیزات ایمنی ساختمان، مولدهای برق اضطراری، آمادگی کارکنان 
در امداد رســانی و کمک های اولیه، پیش بینی محل امن برای استقرار نیروها و 
هدایت ارباب رجوع به محل امن، تمرین و ارزیابی شد.جانشــین فرمانده پایگاه 
بسیج شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص نحوه اجرای این رزمایش 
گفت: در ابتدا همه نقاط هدف توسط واحد حراست شناسایی شد و با تشکیل تیم 
ها و سازماندهی نیروها، رزمایش در همه شهرستان ها، با هماهنگی سپاه به اجرا 
درآمد.احمد نظری افزود: این رزمایش با سناریو و زمان بندی متفاوت در سه محور 
مقابله با نفوذ به اماکن، مقابله با سرقت از تاسیسات و مقابله با خرابکاری در داخل 
تاسیسات اجرا شد.  وی ادامه داد: در این رزمایش بررسی وضعیت پشتیبانی، تهیه 

امکانات الزم و همکاری نیروهای بسیجی با نیروهای حراست در موارد اضظراری 
به منظور باال بردن سطح ایمنی از تاسیسات و اماکن مد نظر بود. نظری خاطر نشان 
کرد: درخاتمه این رزمایش، نقاط آسیب پذیر اماکن و تاسیسات شناسایی و مورد 

ارزیابی قرار گرفت تا در زمینه  بهبود و رفع آن برنامه ریزی های الزم صورت گیرد.

جلسه بررسی روند جاری سازی اســتراتژی های مدیریت توزیع گاز در استان 
در فصل سرد به میزبانی استانداری اصفهان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اصفهان، در این نشست ضمن مرور استراتژی ها و برنامه های 
مدیریت توزیع گاز در سطح استان روند جاری سازی مصوبات گذشته استانداری 
در این حوزه نیز بررسی شد و سید مصطفی علوی مدیرعامل شرکت گاز، با اشاره 
به ضرورت و فوریت جاری ســازی طرح های مدیریت مصرف گاز در اســتان 
افزود: با توجه به کاهش دما و کسری تراز گاز در استان، ضروری است مصرف 
کنندگان عزیز مصرف بهینه گاز را در اولویت قرار دهند.مهندس علوی با اشاره به 
مصارف بیش از حد انرژی در کشور نسبت به متوسط جهانی، بر اطالع رسانی و 
ارتقای سطح آمادگی مصرف کنندگان گاز برای مواجهه با محدودیت گاز تاکید و 
از همکاری مدیریت بحران استانداری در این راستا تشکر کرد.وی، همچنین با 
تاکید بر اجرای تکالیف مندرج بر قانون اصالح الگوی مصرف و مصوبات شورای 
انرژی کشور  اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز 
استان طی یک سال گذشته را در محورهای پنج گانه؛ اجتماعی، فرهنگی، رسانه 
ای، محیط زیستی و تاثیر بر کسب و کار  مطلوب ارزیابی کرد و گفت: دستگاه های 
ذی ربط در زمینه تامین سوخت زمستان، اقدامات الزم را انجام دهند تا در این 
فصل، مردم استان با مشکل کمبود سوخت مواجه نشوند.در ادامه منصور شیشه 

فروش، مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان نیز ضمن تشکر از حضور فعاالنه 
شرکت گاز استان اصفهان در زمینه های مدیریت بحران و بهینه سازی مصرف 
گاز، توسعه اقدامات اطالع رسانی و هماهنگ سازی صنایع عمده و فوق عمده 
را در کاهش مصرف گاز خواستار شد. وی،با اشاره به حساسیت های استانی در 
کمبود منابع آب، برق و گاز و لزوم مدیریت در بخش توزیع و مصرف، کلیه دستگاه 
های اجرایی استان را در این زمینه مسئول دانسته و هماهنگی بین بخش های 

مختلف را الزمه حصول نتیجه و از فعالیت های برنامه ریزی شده دانست.

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا با اعالم رکورد روزانه 37 ذوب در کوره های قوس 
الکتریکی شماره 1 و 2 مجتمع فوالد سبا، اظهار کرد: این رکورد روزانه که در سوم 
آبان ماه به ثبت رسید، مبین هماهنگی کامل بین واحدهای مختلف تولیــدی 
و پشتیبانی اعم از خرید و آهن سازی، فوالدســازی، ریخته گری، نورد، نسوز، 
جرثقیل ها، کنترل کیفی، برنامه ریزی و کنترل روش هــای تولید و واحدهای 
مختلف فوالد مبارکه اســت. بهمن خلیلی،  تصریح کرد: پس از انجام نوسازی 
خط قدیم مجتمع فوالد سبا و انجام تعمیرات اساســی به صورت هم زمان و با رفع 
موانع پایین دستی کوره های قوس، شاهد روان تر شدن کار عملیات در واحدهای 

مختلف هستیم.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: این رکورد در حالی اتفاق افتاد 
که این مجتمع در حال طی کردن شیب آموزشــی پس از انجام نوسازی خط 
است، ضمن اینکه همکاران با تالش مضاعف در حال برطرف کردن موارد مربوط 
به راه اندازی و تثبیت شرایط بهینه برای خط تولید نیز هستند. روش های جدید و 
نوآورانه در فرآیندهای تولیدی و تعمیراتی توسط کارکنان پرتالش ناحیه از عوامل 
 API و API X60 تاثیرگذاری است که باعث شــده گریدهای جدیدی ازجمله
X70 با موفقیت در ماه جاری تولید شود.احسان عباد، رییس فوالدسازی نیز در 
این خصوص یادآور شد: در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی« با همت و 
پیگیری های مدیریت مجتمع فوالد سبا و مدیریت عالی شرکت فوالد مبارکه و 
اجرای موفق تعمیرات سالیانه و رفع اشکاالت ناشی از توسعه واحد فوالدسازی 
و بهینه سازی قســمت های فرســوده، تولید کیفی آهن اسفنجی توسط واحد 
آهن سازی مجتمع فوالد سبا، بهبود شرایط برقی کوره و تنظیمات آن و همچنین 
همت و تالش کارکنان خدوم واحد فوالدسازی و بهبود دستورالعمل های تولیدی 
موفق به تخلیه 37 ذوب شــدیم و امید داریم با رفع ســایر مشکالت و اجرای 
پروژه های بهینه سازی در دســت اقدام و همچنین رفع مشکل SVC کوره یک 

در آینده ای نزدیک زیربنای تولید حداکثری در مجتمع فوالد سبا مهیا شود.
ســیروس اســدی، رییس واحد حمل مواد نیز تصریح کرد: واحد حمل مواد 
به عنوان واحد باالدستی فوالدســازی، هم راســتا با این واحد و با هماهنگی و 
همدلی کامل کارکنان دو واحد، با تدارک و توزیع به موقع کلیه مواد اولیه موردنیاز 
فوالدسازی برای تولید گریدهای موردنظر و همچنین افزایش آماده به کاری و 
کاهش توقعات اضطراری کلیه تجهیزات خط )شامل غبارگیرهای اصلی کوره ها 
و تجهیزات انتقال و ذخیره سازی و...( نقش خود را در تحقق این رکورد ایفا کرد.

در ادامه مهدی ناظم الرعایا، رییس نورد گرم مجتمع فوالد سبا عوامل دستیابی به 
این رکورد را برنامه ریزی دقیق و شبانه روزی کارکنان در این خصوص و همچنین 
تشکیل جلسات منظم تولید، تعمیرات و پشتیبانی دانست و افزود: این رکورد 
جدید زمانی محقق شد که تولید نورد پس از اجرای توسعه که شامل نصب قفسه 
7 و ریومپ کامل اتوماسیون جدید نورد بود از نقطه صفر شروع شد و خوشبختانه 

پس از گذشت زمان کمی از راه اندازی به این رکورد دست یافتیم.
جواد صباغی، رییس ریخته گری مداوم ســبا نیز تصریح کرد: با همت و تالش 
کارکنان ریخته گری سبا در راه اندازی ماشین یک ریخته گری، پس از بازسازی و 
بهینه سازی آن در جهت رفع موانع تولیدی و همچنین کنترل هرچه بهتر فرآیند بر 

اساس دستورالعمل های کاری، رکورد ریخته گری 37 ذوب در روز حاصل شد که 
در این زمینه از تالش، همکاری و همدلی کلیه کارکنان تولید، تعمیرات و تعمیرگاه 

ریخته گری تشکر و قدردانی می  شود.
امید جوانمردی، سرپرست تعمیرات فوالدسازی با اشاره به رکورد قبلی 36 ذوب 
در این مجتمع، افزود: تعمیرات سالیانه باکیفیت، سرمایه انسانی متخصص و 
تالش مستمر نفرات تعمیرات سبب کاهش توقفات خط تولید شد؛ ضمن اینکه 
برنامه ریزی بهینه زمان توقفات برنامه ریزی شده، تعویض تجهیزات و قطعات 
مستعمل مطابق با استانداردهای برنامه ریزی شده از دیگر عوامل تاثیرگذار در 
کاهش نرخ خرابی ها بود.روح ا...جمالی، کارشناس تولید نیز خاطرنشان کرد: 
کاهش توقفات و رفع معضالت ریومپ تعمیرات سالیانه، افزایش کیفیت آهن 
اسفنجی و متعاقبا کاهش توقفات نسوز و کاهش مصرف انرژی، کنترل بهینه 
در فرآیند تولید و سرباره سازی، بهینه سازی سیستم الکترود رگولیشن در کوره 
یک و بهبود سایر دستورالعمل های تولیدی و تعمیراتی از عوامل موثر در رسیدن 
به این رکورد است.علی زاهدی، کارشــناس فرآیند نیز در ادامه، عوامل موثر در 
این رکورد را کاهش توقفات تاخیر، برنامه ریزی مناسب جهت سکوئنس سازی 
جهت پیشــگیری از توقف کوره، افزایش yield وزنی در باالترین حد طی یک 
سال اخیر در اثر افزایش کیفیت آهن اسفنجی و کاهش مصرف برق و کاهش 
power on ، افزایش pdw تغییر روش در فرآیند تولید کوره های قوس شامل 
روش سرباره سازی و دماهای کاری و تنظیمات بهینه سیستم الکترود رگولیشن 
و تالش کارکنان و پیگیری و برنامه ریزی مدیریت در راســتای کاهش توقفات 
خط برشمرد.ابراهیم شکرانه، شــیفت فورمن تولید نیز تصریح کرد: با تالش و 
همدلی مضاعف کارکنان فوالد سبا و با رعایت، انجام و پیگیری دستورالعمل های 
کاری و ایمنی به نحو مناســب، موفق به تولید 37 ذوب شــدیم و امیدوارم با 
ثبت رکوردهای جدید به چشــم انداز ترسیم شده و اهداف شرکت دست یابیم.

محمدرضا صادقیان، تکنســین دفتر فنی تولید هم در دسترس بودن قطعات 
یدکی، بهینه سازی دستورالعمل های تعمیراتی، بهبود درخت واره تجهیزات همراه 
با متریال کدهای قطعات، تدوین استانداردهای تعمیراتی همراه با اصالح شرح 
ایمنی و نظارت بر اجرای استانداردهای تعمیراتی به میزان 100 درصد را از دیگر 

عوامل مهم برای دستیابی به این رکورد برشمرد.

با شعار »پدافند مردم محور، ایران قوی و آماده« اجرا شد؛

برگزاری مانور خودحفاظتی در آبفای استان اصفهان

بررسی روند جاری سازی استراتژی های مدیریت توزیع گاز در فصل 

سرد به میزبانی استانداری اصفهان

در مجتمع فوالد سبا صورت گرفت؛

 دستیابی به ركورد روزانه 37 ذوب در كوره های قوس الكتریكی 

شماره 1 و 2
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