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7قیمت: 2000 تومان

 سرنوشت تلخ خانه های تاریخی اصفهان، این بار نوبت به خانه امام جمعه رسید؛ 

غربت غم بار 

 وقتی آمارها از کاهش قابل توجه پیوند زناشویی در مقابل افزایش طالق خبر می دهند؛

اصفهان در وضعیت قرمز ازدواج
5

منتظریم
وزیر نیرو جهت پیگیری مطالبات آبی اصفهانی ها باالخره به این استان 

آمد و وعده داد تا دوسال دیگر مشکل کشاورزان حل می شود؛

3

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

اصفهانی ها با شاهنامه خوانی 
به پیشواز هفته کتاب می روند

رسول خادم یا علیرضا دبیر؛کدام یک 
ناخدای کشتی ایران هستند؟

 اختالف نظر در میان
 جامعه کشتی

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف 78میلیون متر مکعب 
گاز در سطح استان اصفهان 

طی یک روز

7

8

6 4

 معاون اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال
 و بختیاری خبر داد:

حذف گردنه »تاراز« نیازمند 
700 میلیارد اعتبار

5

 معاون اداره کل آموزش و پرورش استان 
خبر داد:

بازگشایی پیش دبستانی های 
رنااصفهان از اول آذر

 ای
س:

عک

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در نشست خبری خود   حدیث زاهدی
اظهار کرد : در حال حاضر حوزه ارتباطات مبتنی بر فرد 
توسعه پیدا کرده و اینترنت در تمام ســطوح گسترش یافته است بنابراین امروز 
وابستگی جامعه به مخابرات بیشتر شده و حتی یک روز بدون اینترنت و مخابرات 
امکان پذیر نیست.اسماعیل قربانی با اشــاره به واگذاری ۵۱ درصد از سهام این 
شرکت به بخش خصوصی در سال ۸۸ اظهار کرد: بر این اساس انتظار بیشتری از 
یک شرکت خصوصی وجود دارد.بستر ارتباطی بدون استفاده از زیرساخت ها و 
خدمات پایه ای مخابرات ممکن نیســت.قربانی با اشــاره به وجود ۳۱ منطقه 
مخابراتی در کشور، گفت: متاسفانه روند توسعه مخابرات طی سال های گذشته 
کند بوده اســت. زمانی که در یک فعالیت اقتصادی و تجاری، درآمد و هزینه ها 
همخوانی نداشته باشد در ابتدا توسعه متوقف شده و سپس حتی امکان توقف آن 
فعالیت نیز وجود دارد.وی با اشاره به تعرفه های مخابراتی تصریح کرد: تعرفه تلفن 
ثابت و اینترنت طی سال های گذشــته نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز 
داشته است. در واقع امروز هزینه یک دقیقه مکالمه داخل استان ۴۵ ریال است 
و هزینه هزار دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت در استان ۴۵۰۰ تومان می شود که 
این عدد جوابگوی هزینه های مخابرات نیســت. به طور کلی متوسط درآمد یک 
تلفن ثابت در استان اصفهان با اینترنت در ماه ۹۵۰۰ تومان است در حالی که بیش 
از ۲۲ هزار تومان هزینه دارد.مدیر مخابــرات منطقه اصفهان گفت: به دلیل اینکه 
مخابرات از بودجه دولتی استفاده نمی کند، درآمدها باید به گونه ای باشد که هم 
فعالیت های جاری شرکت را پوشش دهد و هم امکان توسعه را فراهم آورد. اکنون 
در شــرف ورود نســل پنجم تلفن همراه هســتیم. امروزه انتظار آحاد جامعه از 
مخابرات فراهم کردن یک سرویس اینترنت پر سرعت جهت انجام فعالیت های 
مختلف است. در واقع مخابرات به پیشران سایر فعالیت های جامعه تبدیل شده 
است.قربانی اظهار کرد: به دلیل نبود سرمایه کافی موفق به جایگزینی سوئیچ های 
مربوط به ۲۵ سال پیش نشــدیم در حالی که در دنیا سرویس های مشابه تلفن 
ثابت متفاوت است. باید با بازنگری در طرح های مخابراتی طرح های توسعه را در 
این حوزه داشته باشیم. هزینه های ما طی ۱۰ سال گذشته تقریبا ۲۰ برابر شده در 
حالی که درآمد این بخش ثابت بوده است.وی درباره وضعیت تلفن ثابت در استان 
نیز گفت: در استان بالغ بر ســه میلیون تلفن ثابت منصوبه داریم که از تعداد ۲.۵ 

میلیون خط فعال اســت. ضریب نفــوذ تلفن ثابت که یک شــاخص مخابراتی 
محسوب می شود، ۴۶.۳۳ است. این در حالی است که ضریب نفوذ تلفن ثابت بر 
اساس خانوار ۱۲۱ است یعنی برخی از خانوارها بیش از یک خط تلفن دارند.مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان اظهار کرد: حوزه دیتا یکی از سرویس هایی بوده که طی ۱۰ 
سال گذشته پیوسته در حال رشد بوده است ؛اما طی دو سال گذشته به دلیل شیوع 
کرونا شــاهد افزایش پنج برابری مصرف در این هم حوزه بودیم. در سال ۹۸ کل 
پهنای باندی که به استان وارد می شد، ۳۲ گیگابیت بر ثانیه بود در حالی که اکنون 
این روند بالغ بر ۱۵۵ گیگابیت بر ثانیه اســت.قربانی گفت: در حال حاضر پورت 
منصوبه ۹۳۳ هزار ADSL  وجود دارد که ۷۳۱ هزار پورت فعال اســت. همچنین 
تعداد پورت های  فعال در استان نیز VDSL ۹۶۰۰ پورت نصب شده داریم که حدود 
۵۷۰۰ پورت آن فعال است.وی با بیان اینکه آینده تلفن ثابت بر اساس تکنولوژی 
فیبر نوری خواهد بود، اظهار کرد: طی ۱۰ سال آینده باید این مسئله به صورت کامل 
در استان اجرا شده باشد. در برنامه هفتم توسعه قطعا سرعت اینترنت افزایش 
می یابد و پیش بینی می شود که حداقل سرعت در انتهای برنامه ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه 
افزایش یابد. این مسئله بدون فیبر نوری امکان پذیر نیست و اجرای آن نیز حمایت 
مدیریت شــهری و وزارت ارتباطات و مجلس را می طلبد.مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان گفت: در حال حاضر بالغ بر ۶۷ هزار پورت پرسرعت قابل واگذاری در استان 
وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۸ هزار سرویس FTTH در استان وجود دارد.

قربانی درباره ضریب نفوذ تلفن همراه )بر اساس خطوط همراه اول( نیز گفت: ۷ 
میلیون و ۴۲۰ هزار مشــترک همراه اول در استان داریم که بر این اساس ضریب 
نفوذ تلفن همراه استان اصفهان ۱۳۸.۳۸ درصد است. به عالوه ۱۶۵۵ سایت همراه 
اول در اســتان وجود دارد که هر سه نسل دو، ســه و چهار تلفن همراه را پوشش 
می دهد.وی اضافه کرد: در حال حاضر هر ۱۱۲ شهر استان تحت پوشش نسل چهار 
تلفن همراه قــرار دارند و مصرف ماهانه اینترنت در تلفن همــراه نیز تقریبا ۱۳۰۰ 
ترابایت است.مدیر مخابرات منطقه اصفهان تصریح کرد: از مجموع ۱۶۹۵ روستایی 
که در استان وجود دارد، ۱۴۳۱ روســتا دارای ارتباطات هستند. همچنین از ۹۳۱ 
روستا با جمعیت باالی ۲۰ خانوار، ۹۲۱ روســتا دارای تلفن خانگی هستند.وی 
همچنین از تالش برای اصالح تعرفه تلفن ثابت خبر داد و گفت: پیشنهاداتی برای 

اصالح این تعرفه داده شده است و در انتظار تصویب مسئوالن ذی ربط هستیم.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان مطرح کرد:

ضریب نفوذ 138 درصدی همراه اول در استان اصفهان

 استاندار اصفهان:

پا به پای کشاورزان حرکت می کنم تا 
مشکالت شان حل شود

 وزیر نیرو در جمع کشاورزان اصفهانی:

 برای احقاق حق تمامی کشاورزان 
ایستاده ام  

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

* جالل الدین تاج اصفهانی از خواننداگن مطرح 
موسیقی سنتی ایرانی است، تحریرهای برجسته، 
تنوع تحریــری، صدایی رســا و قدرتمند و مناســب 
خوانی برخــی از ویژگی های آوازی اوســت. 
آرامــاه وی در تخت فــوالد اصفهان قــرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار
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»ساکاشویلی« برای پایان اعتصاب غذا شرط گذاشت
رییس جمهور سابق محبوس در زندان گرجســتان اعالم کرد که به اعتصاب غذایش در صورت انتقال 
پیدا کردن به یک بیمارستان چند منظوره به جهت گذراندن دوره توانبخشی مربوط به این اعتصاب غذا، 
پایان می دهد.به نقل از پایگاه ترند نیوز، نیکا گوارامیا، وکیل میخائیل ساکاشویلی، رییس جمهور سابق 
زندانی گرجستان، نامه منسوب به این رییس جمهور سابق را خطاب به رسانه ها قرائت کرده و به نقل از 
ساکاشویلی گفت که او استناد به تصمیم دادگاه استراسبورگ را بررسی می کند.ساکاشویلی در این نامه 
گفت: گذراندن فرآیند توانبخشی پس از اعتصاب غذا سخت تر از مدیریت اعتصاب غذاست، در حالی 
که بهداری زندان »گلدنی« نه از تجهیزات و نه پرسنل پزشکی شایسته ای برخوردار است.این رییس 
جمهور سابق گرجستان همچنین گفت که به سختی می تواند به کارمندانی که او را شکنجه کردند اعتماد 
کند و به انتشار دادن ویدئوهایی که خشونت ها را به تصویر می کشند، ادامه می دهد. ساکاشویلی تاکید 

کرد که هیچ تضمین امنیتی در زندان او موسوم به زندان »گلدنی« وجود ندارد.

اتیوپی کارمندان سازمان ملل را تهدید به مجازات کرد
وزارت خارجه اتیوپی از مجازات کارمندان سازمان ملل در این کشور در صورت عدم احترام به قانون 
خبر داد.به نقل از مصری الیوم، به دنبال بازداشت شماری از کارمندان سازمان ملل در آدیس آبابا، 
دینا مفتی، ســخنگوی وزارت خارجه اتیوپی اعالم کرد که این کارمنــدان درصورت عدم احترام به 
قانون کشور مجازات خواهند شــد.وی در این باره تصریح کرد: کارکنان و کارمندان سازمان ملل که 
در اتیوپی اقامت دارند باید به قوانین کشور احترام بگذارند، چراکه آنها در اتیوپی زندگی می کنند نه 
در فضا. مفتی تاکید کرد: چه آنها کارکنان ســازمان ملل باشند و چه اتحادیه آفریقا، درصورت عدم 
احترام به قانون کشور باید مجازات شوند.منابع خبری اخیرا از بازداشت ۱۶ کارمند سازمان ملل در 

اتیوپی خبر دادند.

»بلینکن« به آفریقا می رود
وزیر امور خارجه آمریکا، هفته آینده اولین سفر خود را به عنوان دیپلمات ارشد این کشور، به آفریقا انجام 
خواهد داد.به نقل از پایگاه خبری هیل، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه این کشور بین ۱۵ تا ۲۰ نوامبر، از کنیا، نیجریه و سنگال بازدید خواهد کرد.این وزارتخانه گفت 
که بلینکن در این سفر »همکاری آمریکا و آفریقا را در اولویت های مشترک جهانی« مانند پایان دادن 
به همه گیری کرونا، مبارزه با تغییرات اقلیمی، احیای دموکراسی و پیشبرد صلح و امنیت پیش خواهد 
برد.بلینکن سفر خود را در نایروبی، پایتخت کنیا و طی دیدار با »اوهورو کنیاتا«، رییس جمهور این کشور 
آغاز خواهد کرد که طی آن به »مسائل امنیتی منطقه ای« مانند درگیری های جاری در اتیوپی و سودان 

خواهد پرداخت.

تاریخ دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین اعالم شد
خبرگزاری رویترز با استناد به منابع خبری گزارش داد، رؤسای جمهور آمریکا و چین در بحبوحه تنش 
های دو کشور بر سر مسائل تجارت، حقوق بشر و فعالیت های نظامی قرار است روز دوشنبه نشست 
مجازی خود را برگزار کنند.به نقل از خبرگزاری رویترز،  واشنگتن و پکن در مورد موضوعات مختلف از 
منشأ همه گیری کووید-۱۹ گرفته تا زرادخانه هسته ای در حال گسترش چین، با هم مناقشه داشته 
اند. مقامات آمریکایی معتقدند تعامل مستقیم با شــی جینپینگ رییس جمهور چین، بهترین راه 
جلوگیری از رفتن روابط بین این دو اقتصاد بزرگ جهان به ســمت درگیری است.  یک مقام چینی 
گفت، پکن همچنین مایل است از رویارویی اجتناب کرده و روی »رقابت مثبت« تمرکز کند و همزمان 
بر همکاری در قبال مســائلی مانند بحران آب و هوا و پایان دادن به همه گیری ویروس کرونا تاکید 

داشته باشد.

فایننشالتایمز:توافقبرجامدرآیندهاینزدیکپیشبینینمیشود؛

خیلی دور، خیلی نزدیک!

فایننشال تایمز با اشاره به بن بست های به وجود آمده در مذاکرات هسته 
ای نوشت: پنج ماه پس از انتخاب ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور 
ایران، جمهوری اسالمی و قدرت های غربی سرانجام بر سر تاریخی برای 
از سرگیری مذاکرات متوقف شــده در وین درباره احیای توافق هسته ای 
توافق کردند. اما چند روز پس از اعالم آمادگی ایران برای انجام مذاکرات در 
تاریخ ۲۹ نوامبر، مقامات ایرانی ابراز تردید کردند که مذاکرات با نمایندگان 
بریتانیا، فرانســه، آلمان، روسیه و چین بر ســر توافقی که دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا در سال ۲۰۱8 آن را رها کرد، نتیجه زیادی داشته باشد. 
در حالی که مقامات آمریکایی و اروپایی می گویند که به توافق با حســن 
روحانی، سلف میانه روی رییسی نزدیک شــده بودند، اصول گرایانی که 
اکنون بر تهران مسلط هستند، تصریح کرده اند که انتظار پیشرفت چندانی 

از مذاکرات ندارند.
یکی از منابع نزدیک به اصول گرایان گفت: »برگزاری مذاکرات هســته ای 
اولویت اصلی ما نیست، زیرا استراتژی جدید ایران این است که دیگر روی 
برجام حساب نکنیم و روی چیزی سرمایه گذاری نکنیم که یک بار شکست 

خورده است.«
پیش بینی این است که مثل همیشه طرف مقابل به مذاکرات می آید و به 
ایران می گوید تو پسر بدی هستی. ایران که به دیپلماسی و مذاکرات متعهد 
اســت، با آرامش از طریق قرار دادن لیست خواسته های خود روی میز به 
طرف مقابل پاسخ خواهد داد که آمریکا آن را بسیار پرهزینه و غیرقابل قبول 

خواهد دانست.
بر اساس توافق سال ۲۰۱۵، ایران پذیرفت که فعالیت های هسته ای خود 
را در ازای لغو تحریم های بین المللی محدود کند. ترامپ ســپس ایران را 
به نقض روح توافق از طریق حمایت از تروریسم و پیگیری برنامه موشکی 
بالستیک متهم کرد. او تحریم های ســنگینی را علیه تهران اعمال کرد که 
همچنان پابرجاست.رییس جمهور جدید ایران معتقد است که اقتصاد کشور 
حتی با وجود تحریم ها، با تقویت تولید داخلی و روابط تجاری با کشورهای 
همسایه می تواند شکوفا شــود. ایران که پس از اعمال مجدد تحریم های 
آمریکا فعالیت های غنی ســازی اورانیوم خود را گســترش داده است، با 
وعده های جو بایدن، رییس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن به توافق 
بازمی گردد، مشروط بر اینکه ایران نیز به پای بندی کامل خود بازگردد، قانع 
نشده است.در شرایطی که ایران نگران بازگشت احتمالی ترامپ به قدرت 
در انتخابات ۲۰۲4 آمریکاســت، مقامات ایرانی از بایدن ضمانت خواسته 
اند که دولت آینده ایاالت متحده توافق را رها نکند. حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران نیز پیشنهاد کرده است که ایاالت متحده می تواند ۱۰ 
میلیارد دالر از پول های مسدود شــده ایران در بانک های خارج از کشور را 
به عنوان اقدامی در راستای نشان دادن حسن نیت خود در اولین گام آزاد 
کند. این ها شرایطی است که جمهوری اسالمی ممکن است در مذاکرات 

این ماه مطرح کند.
علی شــمخانی، مقام ارشــد ایران، تصریح کرد: رییس جمهور آمریکا که 
اختیارات چندانی ندارد، حاضر نیست تضمین خواسته شده توسط تهران را 
به ایران بدهد. به گفته وی، اگر وضعیت فعلی تغییر نکند، نتیجه مذاکرات 

نوامبر از هم اکنون مشــخص است.شــمخانی در این ارتباط گفت: بایدن 
ضعیف است و نمی تواند جامعه آمریکا را برای رسیدن به توافقی با ایران 
آماده کند.اصولگرایان، توانایی بایدن برای موفقیت را زیرسوال می برند. یک 
منبع اصول گرا گفت: آیا با این همه مخالفت با ایران در کنگره و سنا، بایدن 

می تواند پول ایران را آزاد کند؟ پاسخ خیر است.
در دورهای قبلی، اتحادیه اروپا ریاست جلســات کمیسیون مشترک در 
زیرزمین یک هتل مجلل در وین را بر عهده داشت و دیپلماسی شاتل را بین 
نمایندگان ایران و یک هیئت آمریکایــی در هتلی مجاور رهبری کرد. بعید 

است این شرایط تغییر کند.
راب مالی، فرستاده ویژه واشنگتن در امور ایران برای این مذاکرات به وین 
خواهد رفت، اما انتظار نمی رود که به طور مستقیم در این مذاکرات شرکت 
کند.یکی از منابع آگاه ایرانی افزود: ایران تنها در صورتی با آمریکا مذاکره 
خواهد کرد که شــاهد تغییر رویکرد واقعی باشد. اما با توجه به تمام موانع 
سیاســی موجود در ایران و آمریکا، هیچ مذاکره ای بــا آمریکا و توافقی 
برای آینده پیش بینی نمی شــود.اتحادیه اروپا همچنین در مورد احتمال 
پیشرفتهای اساسی محتاط اســت. اما مقامات غربی تاکید می کنند که 
صرفا تضمین تعهد برای از سرگیری مذاکرات در حال حاضر یک دستاورد 

محسوب می شود. یک دیپلمات ارشــد اتحادیه اروپا گفت: »ما بیشتر از 
این صحبت نمی کنیم و این چیز خوبی است. ما در عمل به میز مذاکره باز 

خواهیم گشت.«
در تایید سخت بودن مذاکرات، باید اشاره کرد که فرانسه، بریتانیا و آلمان در 
کنار ایاالت متحده، ماه گذشته ایران را به دلیل پیشبرد سریع برنامه هسته 
ای خود و آنچه مانع تراشی در تالش های نظارتی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خواندند، که احتمال بازگشت به برجام را به خطر می اندازد، مورد انتقاد 
قرار دادند. مقامات این کشورها تصریح کردند که بازگشت به برجام تنها در 
صورتی امکان پذیر خواهد بود که ایران مسیر خود را تغییر دهد. به گفته آنان، 
این تنها راه مطمئن برای جلوگیری از تشــدید تنش خطرناک است که به 

نفع هیچ کشوری نیست.
علی واعظ، مدیر گروه ایران در گروه بین المللــی بحران گفت: این خطر 
وجود دارد که تیــم جدید ایرانی به رهبری علی باقــری کنی، معاون وزیر 
امور خارجه، به جای پیشــرفت واقعی در حصول توافق، بر نارضایتی های 

تاریخی تمرکز کند.
تحلیلگران غربی هشدار می دهند، در صورت طوالنی شدن مذاکرات در سال 

جدید، امیدها برای انعقاد یک توافق کاهش می یابد. 

خبر روز

انتقاد »علم الهدی« از مسئوالن میانی دولت: 

جهادی کار نمی کنند
 امام جمعه مشهد با بیان اینکه تحول گفتمانی در کشور ایجاد شده اما تحول عملیاتی هنوز صورت 
نگرفته است، گفت: دلیل رخ ندادن این کاهش فشــار اقتصادی، مسئوالن میانی مانند کارمند و 

مدیرکل هستند که جهادی کار نمی کنند، مشکالت ما جز با کار جهادی و انقالبی حل نمی شود.
 آیت ا...ســید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه دیروز مشهد مقدس گفت: خداوند در 
سوره توبه می فرماید: ای مومنان چرا وقتی به شما می گویند کار کنید خود را به زمین می اندازید؟
وی تاکید کرد: امروز که باید مســئوالن ما برنامه ریزی کنند و جهادی مصوباتی را پیگیری کنند 
بدنه میانی چرا به زمین چســبیده اســت؟ کارمند، مامور و مدیرکل چرا کار نمی کنند؟ این افراد 
تنبل و مصداق آیه قرآن هستند و نمی توانند با این دولت جهادی که با چنگ و دندان کشور را اداره 

می کنند، کار کنند ما در تحول عملیاتی به این دلیل عقب افتاده ایم.

ادعای »اف بی آی« درباره هکرهای ایرانی
اف بی آی مدعی شده هکرهای ایرانی وب ســایت های مجرمان سایبری را برای یافتن اطالعات 
حساس به سرقت رفته از سازمان های آمریکایی و خارجی جســت وجو کرده اند که می تواند در 

تالش های آینده برای هک این سازمان ها مفید باشد.
اداره تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( در توصیه نامه ای که برای شرکت های آمریکایی فرستاده 
و شبکه »سی ان ان« می گوید به دست آن رسیده، مدعی شــده هکرهای ایرانی وب سایت های 
مجرمان ســایبری را برای یافتن اطالعات حساس به سرقت رفته از ســازمان های آمریکایی و 
خارجی جست وجو کرده اند که می تواند در تالش های آینده برای هک این سازمان ها مفید باشد.

به ادعای توصیه هشتم نوامبر اف بی آی، هکرهای ایرانی به انجمن های دارک-وب عالقه نشان 
داده اند، جایی که کالهبرداران اینترنتی اطالعات قربانیان خود مانند ایمیل های ســرقت شده و 
پیکربندی های شبکه را درز می دهند.به گزارش ســی ان ان، اف بی آی نگران است که گروه هکر 
ایرانی از این اطالعات برای طراحی راه هایی به منظور ورود به شــبکه های شرکت های آمریکایی 

در آینده استفاده کند.

وزیر خارجه ترکیه به ایران می آید
رسانه های لبنانی خبر دادند که وزیر امور خارجه ترکیه پس از سفر به تهران وارد بیروت خواهد شد.

منابع لبنانی گزارش دادنــد که »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه ، به ایران ســفر 
خواهد کرد.روزنامه»الجمهوریه«، صبح  جمعه، در این خصــوص خبر داد که وزیر امور خارجه 
ترکیه روز سه شنبه آتی پس از ســفر به ایران وارد بیروت خواهد شد. با این حال، به اینکه این 
مقام ترکیه ای در ایران با چه کسانی دیدار می کند و با چه هدفی وارد تهران خواهد شد، اشاره ای 

نشده است.

سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل متحد: 

ایران دیگر هراسی از آمریکا ندارد
سفیر اسبق آمریکا در ســازمان ملل متحد از سیاست دولت کشورش در قبال ایران انتقاد کرده و 
نوشته تهران از واشــنگتن هراس ندارد.هیلی در واکنش به گزارش یک رسانه آمریکایی مبنی بر 
اینکه نیروهای انصارا... یمن بعد از حمله به ساختمان سفارت آمریکا در صنعا شماری از کارکنان 
این مرکز را دستگیر کرده اند، نوشــت: »به لطف جو بایدن، ایران دیگر هراســی از آمریکا ندارد. 
در حالی که آنها به نیروهای آمریکا در ســوریه حمله می کنند و یا کارکنان مان در یمن را گروگان 

می گیرند ما کنار ایستاده ایم. آمریکا بهتر از این است.«

کافه سیاست

رییس اسبق سیا:

 نگرانم ایرانی ها با ما 
بازی کنند

»لئون پانتا« وزیر دفاع و رییس اســبق ســیا 
در پاســخ به پرســش های »مایــکل مورل« 
تحلیلگر اطالعاتــی امریکایی گفــت: در مورد 
ایران، نگرانی من آن است که اگر مذاکرات تنها 
در مورد موضوع هسته ای باشــد ،آنان )ایرانی 
ها( با ما بازی کنند. باید تصمیم بگیریم که آیا 
باید با اسراییل همکاری می کنیم تا مانع از تولید 
تسلیحات هسته ای توسط ایران شویم یا خیر. 
این تصمیم بزرگی خواهد بود.ایران همان کاری 
را انجام می دهد که پوتین و چین در حال انجام 
آن هستند، آنان در حال آزمایش آمریکا هستند. 
اکنون در ایران دولتــی تندروتر در حال حرکت 
سریع به سوی توانایی ساخت سالح هسته ای 
اســت. من به این موضوع باور دارم. اکنون با 
شرایط مشــابه دوران اوباما مواجه شده ایم که 
تالش کرد اسراییل را متقاعد کند تا علیه ایران 
حمله نظامی انجام ندهد. اگر اسراییل در حال 
حاضر احســاس کند که آمریکا به اندازه کافی 
ســریع اقدام نمی کند تا با ایران مقابله کند بار 

دیگر وارد چالش با اسراییلی ها خواهیم شد.
پانتا در مورد چین و روسیه هم اظهارنظرهای 

جالبی داشته:
 »چین بسیار پرخاشگر است. در مورد چین، 
رهبران آن کشور خودکامه هستند و نگرانی ای 
برای آینده خواهند بود. ما می دانیم آنان در حال 
سرمایه گذاری در بازارهایی هستند که ما باید در 
آنجا می بودیم. آنان فشار زیادی بر کشورهای 
دیگــر وارد می کنند تا از منافــع چین تبعیت 
کنند. چین بسیار پرخاشــگر است. ما باید به 
چین نیز مشابه ایران و روسیه نشان دهیم که 
عمل می کنیم و فقط سخن نمی گوییم.در مورد 
روسیه، ما پوتین را می شناسیم. او یک قلدر 
است و کاری که قلدرها وقتی احساس ضعف 
می کنند، نمایش قلدری است. به نظر می رسد 
پوتین احساس می کند که آمریکا ضعیف شده 
و او می تواند از این ضعف به نفع خود استفاده 
کند. علت سقوط کریمه به دست روسیه همین 
موضوع بود و اکنون اوکراین در شرایط مشابهی 
قرار دارد.روسیه در ســوریه مستقر می شود و 
حمالت سایبری را علیه آمریکا انجام می دهد. 

بین الملل

وز عکس ر

آیین گرامیداشت 
دهمین سالگرد شهادت 

»شهید طهرانی مقدم«
یادواره دهمین ســالگرد شهادت شهید 
حســن طهرانی مقدم عصر پنجشنبه با 
حضور جمعی از خانواده شهدا، پدر و مادر 
آن شهید بزرگوار، همرزمان و چند تن از 
مقامات لشکری و کشوری در تاالر سوره 

مهر مجموعه حوزه هنری برگزار شد.

نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی روز پنجشنبه در 
نشســتی به گزافه گویی علیه ایران پرداخت و گفت 
وحشتی که از تهران شروع می شود به دنبال نابودی 
اسراییل، تسلط بر جهان و راندن آن به ورطه تاریک 
است.»نفتالی بنت« روز پنجشنبه باز هم به لفاظی 
علیه ایران پرداخت و مدعی شد که ایران می خواهد 

از طریق افراط گرایی اسالم گرا بر جهان تسلط یابد.
بنــت در پیامی از پیــش ضبط شــده در هفتمین 
نشست ســاالنه رســانه های مســیحی سازمان 
مطبوعاتی این رژیم که به صورت مجازی برگزار شد، 
ادعا کرد: »اینجا در اســراییل )فلسطین اشغالی(، 
ما با یک دشمن بسیار آشــکار، اسالم ستیزه جوی 

افراطی مبارزه می کنیم«.
وی در ادامه ادعاهایش گفت: وحشتی که از تهران 

شروع می شود به دنبال نابودی اسراییل، تسلط بر 
جهان و راندن آن به ورطه تاریک است.

وی در ایــن نشســت کــه موضــوع آن توافقات 
شکســت خورده ابراهیم بود، این توافق ها را طلوع 
جدیدی برای جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه 
خواند و مدعی شــد که توافق های عادی ســازی 
روابط این رژیم با برخی کشــورهای عربی منطقه، 
ثبات و رفاه منطقه را افزایش داده است.مقام های 
رژیم صهیونیستی طی ماه های اخیر تالش ها برای 
اخالل در روند مذاکرات وین را شــدت بخشیده اند 
و از هر تریبونی برای فضاســازی علیه ایران ســوء 
اســتفاده می کنند.نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی پیش تر به روزنامه »تایمز« انگلیس 
گفت: ما با ایران در جنگ سرد هستیم. طی ۳۰ سال 

گذشته ایران در اطراف ما مســتقر شده تا حواس 
ما را پرت کند.وی در ادامه بــا این ادعا که »ترکیب 
تهدید نظامی، فشار دیپلماتیک و اقتصادی نه تنها 
از سوی اسراییل، بلکه از سوی ایاالت متحده و دیگر 
قدرت ها برای ایران روشــن می کند که اگر ایران به 
غنی ســازی اورانیوم ادامه دهد، پیامدهای بسیار 
جدی خواهد داشت«، گفت: من معتقدم که ایران 

سرعت را کاهش خواهد داد و متوقف خواهد شد.

لفاظی »بنت« علیه ایران

معاون وزیر خارجه نقطه شروع دور بعدی مذاکرات وین را اعالم کرد
معاون سیاســی وزیر امور خارجه در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشــترک برجام در وین تصریح کرد که نقطه شــروع دور بعدی مذاکرات لغو تحریم های 
غیرقانونی آمریکاست.علی باقری کنی در گفت  وگو با خبرنگار ایرنا در لندن این مطلب را در پاسخ به پرسشی درباره اصرار طرف های غربی برای ادامه مذاکرات وین 
از نقطه ای که در دور ششم به پایان رسید، مطرح کرد و بیان داشت: به نظر من مســئله روشن است. ریشه مسئله ای که ما درباره اش صحبت می کنیم نقض توافق 
توسط آمریکایی ها، نقض قطعنامه توسط آمریکایی ها، بازگرداندن تحریم ها توسط آمریکایی ها و اعمال تحریم های جدید توسط آمریکایی هاست.وی خاطر نشان 
کرد: این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران در توافق بوده و هست، پای بند به توافق بوده و در حال حاضر هم پای بند است. از این جهت مسئله ای که باید در 
مرحله اول به آن رسیدگی شود موضوع لغو تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران اســت.معاون وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که 
»آمریکا به عنوان طرف نقض کننده برجام برای بازگشت به این توافق و رفع تحریم ها اعالم آمادگی کرده و ایران هم تاکید دارد که در صورت رفع موثر و قابل راستی 
آزمایی تحریم ها به اجرای کامل تعهداتش باز می گردد. مشکل کار کجاست؟«، بیان داشت که این پرسش را باید طرف آمریکایی پاسخ دهد.وی خاطر نشان کرد: 

مسئله اصلی لغو تحریم های غیر قانونی است و بازگشت آمریکا به برجام مسئله بعدی است.
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وزیر نیرو باالخــره به اصفهان آمــد. آن هم در  پریا پارسادوست
روزهایی که کشــاورزان اصفهانی در اعتراض به 
وضعیت بی آبی و خشکی زاینده رود و تامین نشدن حقابه کشت پاییزه شان، 
روی گل و الی خشک شده بستر زاینده رود که حاال شبیه به زمینی بایر و بی 
آب شده، اتراق کرده  و می گویند تا مشکل شان حل نشود، از جای شان تکان 

نمی خورند.  

*قول دوساله وزیر به کشاورزان اصفهانی
دیروز »علی اکبر محرابیان« که خود اصالتی اصفهانی)خوانســار( دارد، به 
زادگاهش آمد و در جریان بازدید از پهنه شرق این شهر خطاب به کشاورزان 
گفت: به مطالبات آنها رسیدگی و عدالت در تقسیم آب رعایت می شود و تا دو 
سال دیگر مشکالت آنها حل خواهد شد.محرابیان اظهار کرد: هدفش از سفر 
به اصفهان، تقسیم عادالنه آب و بررسی مشکالت کشاورزان این شهر است 
و به کشــاورزان اصفهانی اطمینان داد که به مطالبات آنها رسیدگی و عدالت 
در تقسیم آب رعایت می شود. وی از کشاورزان اصفهان خواست به دولت و 

وزارت نیرو اعتماد کنند و برای حل مشکالت زمان دهند.

 پیشینه وعده های محرابیان
اما این وعده را وزیری داد که در کابینه محمود احمــدی نژاد به عنوان وزیر 
صنایع و معادن انتخاب شد و برخی می گویند نقش مهمی در توسعه صنایع 
فوالدی آب بر در مناطق مرکزی ایران داشته اســت. البته در زمان تصدی او 
بر وزارت صنایع، با رشــد تولید فوالد و ســیمان مواجه بودیم و در این زمینه 
عملکرد مثبتی داشت. جالب اینکه در رزومه کاری محرابیان یک نکته ویژه 
در ارتباط با پروژه های انتقال آب هم وجــود دارد و آن هم اینکه او در دورانی 
که به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در دولت نهم مشغول به فعالیت بود، 
با پروژه های جنجالی و پر حاشیه ای مثل »تونل کوهرنگ ۳« نام خود را در 
میان مدافعان اجــرای پروژه های انتقال آب در قالب طــرح »مهر ماندگار« 
ثبت کرد. وی از مدافعان انتقال آب به مرکزایران بود و ایجاد صنایع سنگین 
در شهر های مرکزی و کویری موجب شــد تا پروژه های انتقال آب با شدت و 

سرعت بیشتری پیگیری شود.
 محرابیان سال 91 و در جریان بازدید از تونل سوم کوهرنگ هم وعده های آبی 
شیرینی داده بود: »تونل ســوم کوهرنگ یکی از طرح های مهم مهر ماندگار 

استان است که در طول یک سال اخیر مراحل اجرایی آن سرعت خوبی گرفته 
و به زودی امکان انتقال آب را خواهیم داشت. طرح های آبی استان اصفهان 

از طرح های مهم مهر ماندگار است.«
این وعده ها در عمل به جایی نرســید و مجوز این طرح در سال 9۳ باطل شد 
و در سال 96 درخواســت منع توقیف عملیات اجرایی سد کوهرنگ از سوی 
سازمان محیط زیســت به قوه قضاییه اعالم و مجوز آن تمدید شد و در این 
سال ها هم اعتراضات زیست محیطی و استانی زیادی نسبت به اجرای این 
طرح وجود داشته و به محل مناقشه آبی بین استان های همجوار هم تبدیل 

شده است و سرنوشت آن در هاله ای از ابهام وجود دارد. 
به هرحال »محرابیان« این بار در قامت متولی آب و برق کشور وارد اصفهاِن 
بی آب شد. در جریان رای اعتماد به وی در مجلس، مخالفان وزیر پیشنهادی 
رییسی، یکی از نقاط ضعف علی اکبر محرابیان را این موضوع می دانستند که 
هیچ برنامه و اظهارنظری از محرابیان در خصوص مســائل صنعت آب و برق 
وجود ندارد و بررسی های »برق نیوز« نشان می دهد وی حتی آمادگی قبلی 

در خصوص قرار گرفتن در این سمت را نداشته است. 
به هرحال او توانســت از مجلس رای اعتماد بگیرد و در حالی پا به وزارتخانه 
نیرو گذاشت که این روزها، مسئله آب یکی از چالشی ترین موضوعات کشور 
است. در جلســه رای اعتماد گفت: » طوری برنامه ریزی می کنیم که مشکل 
آب و برق نداشته باشــیم.« اما خب این وعده هم چندان معتبر نبود چرا که 

مردم تابستان بی آب و برقی را گذراندند که تقریبا بی سابقه بود. 
چندتن از نمایندگان اصفهــان از جمله »طغیانــی« و »بانکی پور« هم جزو 
مخالفان وزیر پیشــنهادی نیرو)محرابیان( بودند. بانکی پور در جریان نطق 
خود در مجلس به عنوان نماینده مخالــف وزارت محرابیان گفته بود: » طبق 
قوانین 9 ماده ای شورای عالی آب و اظهارات رییس جمهور، در زمان انتخابات 
توزیع عادالنه آب باید انجام شود و تمامی استان ها و مردم همین موضوع را 
می خواهند و من از محرابیان می خواهم برهمین اساس رفتار کرده و زمینه 

چانه زنی و فشار را ایجاد نکند تا شاهد مسائل اخیر نباشیم.«

 وزیر در مسیر
دیروز وزیر نیرو از مســیر زاینده رود به منطقه براآن شمالی رفت و در مهدیه 
روستای وجاره با کشاورزان شرق اصفهان دیدار کرد. لحظه به لحظه بر تعداد 
کشاورزان افزوده می شد؛ کشاورزانی که اجرای مصوبات 9 ماده ای شورای 

عالی آب و همچنین احیای تاالب بین المللی گاوخونی از عمده خواسته های 
آنها از وزیر بود.کشاورزان از محرابیان درخواســت کردند سهم حقابه آنان از 
حوضه زاینده رود تامین شود. رســیدگی به وضعیت معیشت، جلوگیری از 
بارگذاری ها وجلوگیری از ناعادالنه تقســیم شــدن آب از دیگر خواسته های 

کشاورزان شرق اصفهان در این دیدار بود. 
محرابیان البته از فرونشســت برخوار هم بازدید و در گلزار شهدای ورزنه به 

شهیدان واالمقام ادای احترام کرد. 

 دولت ها و وعده ها درباره اصفهان و زاینده رود
محرابیان یک روز پس از دیدار سه ساعته مجمع نمایندگان استان با رییس 
جمهور، راهی نصف جهان شد. یک روز قبل تر، نمایندگان اصفهان سرانجام 
توانستند در جلســه ای که نمایندگان استان های ســمنان و قم هم حضور 

داشتند و تنها مختص به اصفهان نبود، با ابراهیم رییسی دیدار کنند. 
حجت االسالم نقدعلی عضو کمیســیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پس 
از حضور در این جلسه سه ساعته گفت: خبر خوب ما از این جلسه و مکالمه 
با رییس جمهور این اســت که رییس جمهور نســبت به مسائل و مشکالت 
اصفهان بسیار دغدغه مند هســتند به همین دلیل دســتور ویژه ای به وزیر 
نیرو جهت سفر به اصفهان و بررسی مشکالت را دادند که از قبل نیز این سفر 
مطرح شده بود و ۲1 آبان ماه شاهد حضور وزیر نیرو به اصفهان خواهیم بود، 
از طرفی رییس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری را مامور کردند تا نخستین 
ماموریت و اولویت خود را آب کشــور قرار دهد و بررسی مشکالت کم آبی و 
خشــکی زاینده رود را به صورت ویژه و در اولویت فوری انجام دهد. رییس 
جمهور در این جلسه صحبت های همه نمایندگان استان اصفهان را شنیدند و 
نمایندگان نیز دسته بندی شده هر کدام از یک زاویه مسئله آب، فرونشست 
و محیط زیســت را مطرح کردند و حجت االسالم رییســی نیز با دقت تمام 

مطالب را شنیدند و یادداشت کردند.
به گفته نقدعلی؛ رییس جمهور دستور پیگیری برای تشکیل مجدد کارگروه 

احیای زاینده رود را  مورد تاکید قرار داد. 

خاطرات تلخ و امیدهای تازه
و حاال اصفهانی ها امیدوارند که این بار »اقــدام« و »عمل« از دولتی ببینند 
که خود را با پســوند »انقالبی« معرفی کــرده واال که مردم این شــهر هنوز 

یادشــان نرفته ده ســال پیش وقتی رییس جمهور وقت به استان همسایه 
رفت و مجوز برداشت آزاد آب از زاینده رود را صادر کرد و گفت » هرچقدر می 
خواهید برای صنعت و کشــاورزی از زاینده رود برداشت کنید، اولویت اول با 
شما، بعد با استان های دیگر«، چه آشوبی به پا کرد. این اظهارات احمدی نژاد 
بار دیگر زاینده رود را به مســئله اول اصفهانی ها بدل کرد. در شهر ولوله افتاد. 
شــهردار مصاحبه کرد و مدیران شــهری وقت اصفهان گفتند از دولت به قوه 
قضاییه شکایت خواهند کرد. مرتضی ســقائیان نژاد، شهردار وقت اصفهان، 
نیز در واکنش به اظهارات جنجالــی احمدی نژاد تاکید کرد که »در صورتی که 

زاینده رود از اصفهان جدا شود این شهر خواهد مرد«.
عباس حاج رسولی ها، رییس وقت شورای شهر اصفهان هم با اشاره به این 
که مردم حرف های احمدی نژاد در شهرکرد را »می شنوند و احساس می کنند 
که حق آنان ضایع شده است. مردم ناراحت هســتند و به ما فشار می آورند 
و حتی ما را تهدید می  کنند« گفت که »از قوه قضاییه و دادســتان کل کشــور 
درخواســت کردیم تا به مسئله حق آب مردم و ســهمیه مردم اصفهان از آب 

زاینده رود رسیدگی کنند تا برداشت غیر قانونی از آن صورت نگیرد«.
سال ها گذشته و اوضاع بدتر شده است. زاینده رود مرده و در شهر هیچ نشانی 
از شادی و سرزندگی نیست. پس از وعده احمدی نژاد، نوبت به روحانی رسید 
که »فقط وعده بدهد«. در دولت حسن روحانی هم  تشکیل کارگروه احیای 
زاینده رود مصوب شد و قرارشــد در جهت تامین منابع آبی اصفهان فعالیت 

کند و نتیجه بخش باشد؛ اما نبود. 
و حاال دولت سیزدهم بر سر کار است و وعده داده که مشکل بی آبی اصفهان و 
خشکی زاینده رود را حل می کند. البته که با شور و شعار و نمایش چیزی حل 
نمی شود کمااینکه بیش از 100 روز از روی کارآمدن دولت سیزدهم گذشته و 
تحول قابل ذکری در این مدت شــاهد نبوده ایم و افزایش قیمت ها، گرانی، 
مشــکالت بی آبی و بی برقی هم تشدید شده اســت. با این حال وزیر نیرو 
در جمع اصفهانی ها قول داده که شرایط اینگونه باقی نمی ماند و کشاورزان 

اصفهانی حداکثر دوسال باید صبرکنند. 
البته محرابیان پس از اصفهان قراربود راهی چهارمحال شود و باید دید امروز 
و در جمع چهارمحالی ها چه وعده هایی می دهد و چطور قرار است مناقشه 
آبی را حل کند. چهارمحالی ها نیز در ســال های اخیر اعتراضات و انتقاداتی 
نسبت به شرایط تامین حقابه و برداشت ها از زاینده رود و بی آبی داشته اند. 

کاهش بارش ها در بام ایران هم نگران کننده است. 

به عنوان نماینده کشاورزان شعار صحبت های خودم را با شعار »مرگ بر آمریکا« 
و »مرگ بر انگلیس« شروع می کنم. من دست بوس شما کشاورزان هستم و به 
نوکری شما افتخار می کنم. دولت در زمانی کار خود را شروع کرده که پروژه های 
متعددی تعطیل اســت. شاید اگر بســیاری از پروژه های نیمه تمام زاینده رود 
انجام می شد امروز برخی از این مشــکالت نبود.بر همین اساس به شما قول 

می دهم پروژه های نیمه تمام آبی را مجدد اجرا می کنیم.
طی ۵0 سال پیش میزان آبی که در کشور وجود داشت به ازای هر ایرانی 6۵00 
مترمکعب بود؛اما با خشکسالی ســالیانه و افزایش مصرف این میزان کاهش 
یافت. بر همین اساس باید نسبت به شرایط بارش، آب با حفظ عدالت تقسیم 

شود.
من برای احقاق حق تمامی کشــاورزان ایســتاده ام؛ زیرا رییس جمهور از من 
خواسته تا به اصفهان سفر کنم و مسائل شرق اصفهان را به صورت دقیق بررسی 

کنیم. جلسه مهمی با حضور نمایندگان شما کشاورزان برگزار خواهد شد.

من کف میدان و همراه کشــاورزان حرکت می کنم تا مســائل آب که در فالت 
مرکزی و در استان اصفهان وجود دارد به نحو مطلوب حل شود.

دولت و وزیر نیرو تالش می کنند مشــکالتی که به صورت تجمعی از سال های 
خیلی دور جمع شده را به نحوی مطلوب مدیریت کنند که به سرانجامی مطمئن 

برسد.
سه هفته قبل به دیدار کشاورزان آمدم و روز اول ماموریت نیز با کشاورزان گفت 
وگو داشتم. در مدتی که مسئولیت اســتانداری را بر عهده گرفتم اگر بگویم سه 
چهارم وقت من صرف مسائل آب استان می شود، گزاف نگفته ام.  ما باید دست 
به دست هم بدهیم و مدت اندکی تحمل کنیم؛ برنامه ریزی هایی در حال انجام 
است و قاعده ای که باید گذاشته شود باید بر پایه مطمئن و کارشناسی باشد تا 

به نتیجه ای منجر شود که حواشی دیگر ایجاد نشود.
من کف میدان و همراه کشاورزان حرکت می کنم تا مسائلی که در فالت مرکزی 

در استان اصفهان و دیگر استان هاست به نحو مطلوب حل شود.

            وزیر نیرو در جمع کشاورزان اصفهانی:

        برای احقاق حق تمامی کشاورزان ایستاده ام  
                 استاندار اصفهان:

         پا به پای کشاورزان حرکت می کنم تا مشکالت شان حل شود

وزیر نیرو جهت پیگیری مطالبات آبی اصفهانی ها باالخره به این استان آمد و وعده داد تا دوسال دیگر مشکل کشاورزان حل می شود؛

منتظریم
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معاون اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

حذف گردنه »تاراز« نیازمند ۷۰۰ میلیارد اعتبار

گردنه »تاراز«که در محور مواصالتی بازفت - خوزســتان قرار دارد به 
دلیل شــرایط صعب العبور بودن، در زمان های بارش مسدود است و 
باعث به وجود آمدن مشکالت فراوانی برای مردم این منطقه می شود.

این گردنه کــه در ۱۹۰ کیلومتری مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری 
در بخش بازفت قرار گرفته، محل اصلی کوچ عشــایر بختیاری در بهار 
و پاییز اســت.همچنین تصادفات متعدد در این مسیر رخ می دهد و 
جان تعداد زیادی از مردم در این منطقه را به خطر می اندازد.مســیر 
جایگزین گردنه»»تاراز« تابســتان امسال کلنگ زنی شد که می توان 
آن را یکی از راه های توســعه اســتان در حوزه هــای مختلف به ویژه 

گردشگری عنوان کرد.

آغاز عملیات احداث تونل تاراز  یک
معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکــه واریانت »تاراز« طــول فعلی جاده بازفت - مســجد 
سلیمان را ۳۵ کیلومتر کاهش می دهد، اظهار کرد: برای مسیر بازفت 
به خوزستان سه رشته تونل احداث می شود.حمید ربیعی با اشاره به 
تجهیز کارگاه احداث تونل »تاراز یک« توسط پیمانکار، ادامه داد: مدت 

قرارداد پیمانکار برای حفر و احداث تونل ۳۶ ماه است.

وی، طول تونل تاراز یک را هــزار و ۱۰۰ متر عنوان کــرد و افزود: برای 
احداث این تونل بیش از ۱۷۴ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: طول تونل دوم و ســوم به ترتیب هــزار و ۷۰۰ متر و ۹۰۰ 

است.

در صورت تامین اعتبار پروژه تاراز تا سه سال آینده تکمیل می شود
ربیعی با بیان اینکه مناقصه تونل ســوم از ســمت »خوزســتان« در 
حال برگزاری اســت، گفت: به دلیل اینکه امکان دسترسی به تمامی 
جبهه های کاری و تونل ها فراهم شــده این پــروژه از لحاظ اجرایی 
قابلیت اتمام تا سه سال آینده را دارد.وی به اعتبار مورد نیاز برای این 
پروژه اشــاره کرد و ادامه داد: پروژه »تاراز« حدود ۷۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد که اتمام کار به شــرایط اعتباری وابسته است.بنابراین 
گزارش، ضروری اســت دســتگاه های اجرایی همچــون 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 و با افزایش جذب گردشــگر بــه منطقه موجب افزایش 

توسعه روستایی و کاهش محرومیت شود.

 اجرای طرح مدیریت هوشمند واکسیناسیون کووید 19 
در بام ایران

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح مدیریت 
هوشمند واکسیناسیون کووید ۱۹ در اســتان اجرا می شود.جعفر مردانی افزود: این طرح در پنج 
حیطه اداری، تجاری صنعت اصناف، آموزشــی، فرهنگی و حمل و نقل و تردد ها اجرا می شــود.

مردانی اضافه کرد: با اجرای این طرح وضعیت دستورالعمل های بهداشتی، ضمانت و مسئوالن 
اجرایی این حیطه ها مشــخص می شود.وی با اشاره به وضعیت شــکننده کرونا در چهارمحال و 
بختیاری اجرای این طرح را الزامی دانست.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز 
اظهار داشت: هم اکنون وضعیت رنگ بندی کرونا در شهرستان های کوهرنگ، خانمیرزا و بن زرد 
و بقیه شهرستان ها نارنجی است.سید راشــد جزایری تصریح کرد: در صورتی که دستورالعمل ها 
رعایت نشود و واکسیناســیون کووید ۱۹ انجام نگیرد، چهارمحال و بختیاری در وضعیت شکننده 
قرار می گیرد.جزایری گفت: واکسیناســیون کووید ۱۹ دانش آموزان ۱۲ ســال به باال و ۱۵ درصد 
معلمانی که واکسن دریافت نکردند و تزریق دوز سوم واکسن به افراد باالی ۶۰ سال از مصوبات 
این ستاد بود.وی خاطرنشان کرد: در صورتی که شــرایط رنگ بندی کرونا به همین صورت باشد 

دانشگاه ها و مدارس از اول آذر ماه به صورت حضوری برگزار می شود.

 آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
دوره پاییز اعالم شد

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحــال و بختیاری گفت: مؤدیان مالیاتی مشــمول قانون مالیات بر 
ارزش افزوده تا ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه فصل پاییز 

۹۹ اقدام کنند.
کورش بیگدلی افزود: مهلت ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون، ۱۵ 
روز پس از پایان هر فصل است و بر اساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت 
کرونا، مهلت تکمیل و ارســال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ســوم سال ۱۳۹۹ )فصل 
پاییز( و سررســید پرداخت مالیات آن، یک ماه تمدید شده اســت.بیگدلی اضافه کرد: مؤدیان 
مالیاتی برای برخورداری از هرگونه تسهیالت قانونی و جلوگیری از تعلق جرائم مالیاتی، می بایست 
از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir در موعد 
مقرر نســبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییــز و پرداخت مالیات و عوارض 

متعلقه اقدام کنند.
وی خاطرنشــان داد: پارســال، یک هزار میلیارد ریال از محل درآمد های عوارض ارزش افزوده 
به شهرداری ها و دهیاری های استان برای توسعه زیرســاخت های شهری و روستایی پرداخته 

شده است.

رقم کنتور گاز را خودتان بخوانید و پیامک کنید
سرپرست شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: این شــرکت بر اساس قوانین ابالغی، سال را 
به دو فصل گرم و سرد تقسیم کرده که فصل گرم از ۱۵ فروردین ماه تا ۱۵ آبان ماه و فصل سرد از 
۱۵ آبان ماه تا ۱۵ فروردین ماه است.جهانبخش ســلیمیان با اشاره به اینکه کنتور گاز هر ۴۵ روز 
قرائت می شود، افزود: برای اینکه از تداخل مصرف گازبها در فصل های گرم و سرد جلوگیری کنیم، 
به مشترکان پیامکی ارسال کردیم و از آن ها خواستیم رقم کنتور را قرائت و به سامانه ارسال کنند.

سلیمیان تصریح کرد: این موضوع سبب می شــود تا کمترین اختالف محاسباتی صورت گیرد و 
صورت حساب ها به درستی صادر شود که البته این موضوع اختیاری است و هیچ اجباری وجود 

ندارد.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
8/165  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8374-1400/07/08 هيات چهارم خانم اشــرف فريدی 
زاده به شناسنامه شماره 993 کدملي 1285461444 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 151/78 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
480 فرعی از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مورد ثبت صفحه 450 دفتر 645 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 
م الف: 1220651 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/166  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 9808-1400/08/18 هيات اول آقای ســعيد عقيلی به 
شناسنامه شماره 56797 کدملي 1280995858 صادره اصفهان فرزند نصراله در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 263/51 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس 
محبی دهنوی از سند شماره 36307 مورخ 1350/2/9 دفترخانه شماره 65 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/07 

م الف: 1220392 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/167 شماره نامه: 140085602025007921- 1400/07/03 نظر به اينکه آقای 
محمد علی حمزه زاده فرزند اسماعيل با تســليم يک برگ استشهاد شهود شماره 
147693 و 617875 مــورخ 1400/06/23 دفترخانه 137 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت ششدانگ پالک شماره 9/782 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 

که در ذيل ثبت 173292 صفحه 368 دفتر جلد 942 امالک تحت شــماره چاپی 
492185 سری د سال 93  صادر و تســليم گرديده و نامبرده اظهار داشته که سند 
مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی 
نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1221129 ابوالفضل شهرياری نائينی 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/168 شماره نامه: 140085602025007970- 1400/07/04 نظر به اينکه آقای 
محمد علی حمزه زاده فرزند اسماعيل با تســليم يک برگ استشهاد شهود شماره 
577509 و 107327 مــورخ 1400/04/23 دفترخانه 137 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکيت ششدانگ پالک شماره 9/810 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذيل ثبت 116033 صفحه 111 دفتر جلد 638 امالک تحت شــماره چاپی 
492184 سری د سال 93  صادر و تســليم گرديده و نامبرده اظهار داشته که سند 
مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی 
نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1221108 ابوالفضل شهرياری نائينی 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/169 شــماره نامه: 140085602033003076-1400/08/15 نظر به اينکه 
تمامی ششــدانگ يکباب خانه مخروبــه پالک ثبتی 281 فرعــی از 147 اصلی 
واقع در مزده جزء بخش 11 حــوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به 
آقای خســرو  مهدوی مزده  فرزند علی اکبر و غيره در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه 
مورخ 1400/09/30  ساعت 10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق ماده 20 

 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار: 1400/08/22 م الف:1219884 رحمت اله شاهدی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
ابالغ تعیین وقت افراز

8/170 شــماره نامــه: 140085602033003151-1400/08/19 نظر باينکه 
آقای سيد محمد حسن علوی سرشکی فرزند سيد کمال احدی از مالکين مشاعی 
پــالک 856 فرعــی از 71- اصلی واقع در بخــش 9 حوزه ثبتــی نطنز تقاضای 
افراز ســهم مشــاعی خود را در پالک مرقوم به طرفيت خانم مهوش شــريفی 
فرزند علی اکبر به شــماره شناســنامه 713 را نموده و بموجب درخواســت وارده 
140021702033000549 مورخ 1400/01/30 اعالم نموده از مالکين مشــاع 
پالک مرقوم آدرسی ندارد و همچنين با استعالم صورت گرفته از اداره ثبت احوال 
نطنز اعالم گرديده است آدرس از نامبردگان در سامانه آن اداره وجود ندارد لذا باستناد 
قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 ساعت 10 صبح روز 
چهارشنبه مورخ 1400/10/01 جهت عمليات افراز تعيين گرديده است بدينوسيله از 
کليه مالکين مشاعی دعوت می گردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند بديهی است عدم حضور، مانع از رسيدگی نخواهد شد. م الف: 1221546 

رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 
فقدان سند مالکیت

8/171 آقای قدرت اله نبی فودانی فرزند کريم  به استناد 2 برگ استشهاديه محلی 
که هويت وامضاء شهود رسماگواهی گرديده مدعی است که سند مالکيت ششدانگ 
يک قطعه زمين محصور به پالک ثبتــی 52 فرعی از 43 اصلــی  واقع درفودان 
بخش 9 ثبت اصفهان به شماره سريال 800798 - 99 / ب مورد ثبت دفتر امالک 
الکترونيک 140020302007001607 به نام نامبرده ثبت وســندمالکيت صادر 
وتسليم گرديده است وسپس مفقود شده اســت . بنابراين چون نامبرده درخواست 
صدور ســند مالکيت المثنی نموده طبق تبصره يک اصالحی ماده 120 آيين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی ميشــود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
موصوف و يا وجود سند مالکيت نزد خود ميباشــد از تاريخ انتشار اين آگهی تا  10 
روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســندمالکيت به ارائه دهنده 
مسترد گردد. ودر صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکيت المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسليم خواهد شد . م الف: 1220511 محمد علی ناظمی اشنی رئيس اداره ثبت 

اسناد وامالک فالورجان 
اخطار محاسبه مهریه به نرخ روز 140000035

8/172  بدينوســيله به آقای محمد شــهبازی فرزند رضا به ش.ش 36 و کدملی 
1285403551 به نشانی دستگرد برخوار کدپستی 8194773161 بدهکار پرونده 
کالسه 140004002136000030/1 که برابر گزارش اداره پست برخوار شناخته 
نگرديده ايد ابالغ می گردد طبق درخواست بستانکار وارده به شماره 1400/06/02-

36000800 و برابرآئين نامه الحاق يــک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی ميزان 

وجه نقد مندرج در سند نکاحيه شماره 15540 تنظيمی در دفترخانه ازدواج 149 شهر 
دستگرد اســتان اصفهان )صداق: هديه يک جلد کالم اله مجيد 200 هزار ريال و 
262.5 ريال مهرالسنه و تعداد 20 قطعه سکه تمام بهار آزادی بقيمت روز و مقدار 10 
مثقال طالی ساخته 18 عيار بقيمت روز و مبلغ 200 ميليون ريال وجه خانه مسکونی 
که جمعًا بر ذمه زوج باقی است که عندالمطالبه و يک سفر حج عمره مفرده و يک 
ســفر کربال به ارزش روز بر ذمه زوج باقی است که )عنداالستطاعه بزوجه نامبرده 
خود بپردازد( به مبلغ 1483878132 ريال سکه ها به مبلغ 2320000000 ريال و 
طال 572770000 ريال ســفر کربال 27038000 ريال و حج 251372000 ريال 
محاسبه و به روز گرديد پس از بازداشــت اموال زوج جمعا به مبلغ 4655058132 
ريال بابت مهريه به زوج پرداخت می گردد )حقوق دولتی متعلقه نيز برابر مقررات 
اخذ می گردد( لذا مراتب بدين وسيله به شــما ابالغ می گردد، ظرف مدت پنج روز 
نسبت به توديع اقالم مندرج در سند نکاحيه به نرخ روز اقدام نماييد در غير اينصورت 
ارزيابی انجام شده قطعی و بر اساس آن عمليات اجرايی ادامه خواهد يافت. لذا طبق 
ماده 18 آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب فقط در يک نوبت در زنامه جهت 
اطالع شما درج و منتشر و پس از انتشار آگهی بدون انتشار آگهی ديگری،عمليات 
 اجراء طبــق مقررات عليه شــما تعقيب خواهد شــد.  م الــف: 1220562 

 ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
تبصره یک ماده 150 اصالحی

8/173 شــماره نامه: 140085602024009652-1400/08/18 نظر به اينکه 
تمامت چهار دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 4493/159 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان ذيل صفحه 400 دفتر 755 امالک سند مالکيت به شماره چاپی دفترچه ای 
164658 به نام آقای حيدر علی آقا جان دستجردی باستثناء بهاء ثمنيه اعيانی آن 
و در صفحه 167 دفتر 1058 مقدار دو دانگ مشاع به استثنا بها ثمنيه اعيانی آن به 
شماره چاپی سند دفترچه ای 164659 بنام زهرا زارع دستجردی سابقه ثبت و صدور 
سند مالکيت دارد ) که طبق پرونده ثبتی بهای ثمنيه اعيانی متعلق به خانم فاطمه 
محمد نژاد ورثه مرحوم علی ظهيری دستجردی می باشد( اعالم می دارد در اجرای 
تبصره يک ماده 105 اصالحی آئين نامه قانون ثبــت، مالک فوق تقاضای حذف 
قيد استثناء مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری ميزان بهاء ثمنيه اعيانی 
مقادير فوق الذکر را به مبلغ 7500000 ريال برآورد و اعالم نموده و متقاضيان آن را  
به حساب سپرده طبق فيش شماره 140008160171032749 مورخ 1400/8/16 
بانک ملی فلکه ارتش اصفهان به مبلغ 7500000 واريز نموده و چون ذی نفع فاقد 
نشانی است با توجه به مفاد تبصره يک آئين نامه فوق الذکر مراتب فقط يک مرتبه 
در روزنامه کثير االنتشار آگهی می شود تا ذينفع جهت دريافت بهاء تعيين شده به 
منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان مراجعه و در صورتيکه تضييع حقی شده 
باشد می تواند از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت يک ماه به مراجع صالحه قضائی 
مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اين اداره تسليم نمايد بديهی است در صورت عدم 
مراجعه ذينفع به مراجع قضائی در مدت تعيين شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، 
سند مالکيت متقاضی بدون قيد استثناء بهاء ثمنيه اعيانی صادر و تسليم خواهد شد. 

م الف: 1221352 مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری گفت: روان سازی 
و تسهیل فضای کســب و کار و ایجاد پنجره واحد شروع این 
فضا باعث شده، فعاالن اقتصادی در شرایطی بهتر و به دور از 

پیچیدگی های اداری، مجوز های الزم کسب و کار را اخذ کنند.
بیگدلی با اشــاره به اینکه پیش از این، اجرای گام ۴۵ فرآیند 
ثبت نام و تخصیص شــماره اقتصادی به اشخاص حقیقی و 

حقوقی، بین یک تا دو ماه زمــان می برد، افزود: هم اکنون، با 
حذف این گام، فعاالن اقتصادی از همان زمان ثبت شرکت یا 
کسب مجوز فعالیت، از نظر سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدی 
تلقی شــده و شــماره اقتصادی آن ها بدون نیاز بــه گذراندن 
مراحل راستی آزمایی صادر خواهد شد و نیاز به هیچ استعالم 

دیگری نیست.

بیگدلی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی برای اخذ مجوز های 
الزم برای شروع کسب و کار، نیازی به شماره اقتصادی ندارند، 
اضافه کرد: در حال حاضر و با اجرای بخشــنامه سازمان امور 
مالیاتی کشور، اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه 
کسب و کار از اصناف و اتحادیه ها و همچنین اشخاص حقوقی 
و بنگاه های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت ها، 

در سامانه سازمان امور مالیاتی کشــور نیز ثبت نام شده تلقی 
می شوند و اطالعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، 
به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره 
ملی اشــخاص حقیقی و شناسه ملی اشــخاص حقوقی به 
عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می شود.
وی خاطرنشــان کرد : اجرای گام ۴۵ در ســامانه تخصیص 

شــماره اقتصادی به فعاالن اقتصادی، بــه خصوص در نظام 
مالیات بر ارزش افزوده مشکالتی را برای مؤدیان ایجاد کرده 
بود که با این مصوبه، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده 
کفایت داشــته و برای دریافــت مالیات بــر ارزش افزوده از 
مشتریان، نیازی به دریافت گواهینامه ثبت نام نظام مالیات 

بر ارزش افزوده نیست.

اخذ مجوز کسب و کار بدون نیاز به شماره اقتصادی

دبیر مجمع جهادگران چهارمحال و بختیاری 
مطرح کرد:

تعامل و همراهی با مردم؛ عامل 
موفقیت گروه  های جهادی

دبیر مجمع جهادگران چهارمحــال و بختیاری، تعامل 
و همراهی با مردم را عامــل موفقیت گروه های جهادی 
دانست و گفت: با ســاختار اداری و کاغذ بازی مخالف 

هستیم.
مجید حیدری با اشــاره به طرح احیای جهاد سازندگی 
اظهار کرد: گروه های جهادی این اســتان با شکل گیری 
جهاد سازندگی و ســاختار اداری و کاغذ بازی مخالف 

هستند.
وی با بیان اینکه ساختار اداری و کاغذبازی باید از بدنه 
فعالیت جهادی جدا شــود، عنوان کرد: جهاد سازندگی 
نخست باید برای ساماندهی فعاالن محرومیت زدایی و 

آبادانی شهر و روستاها در کشور ایجاد شود.
دبیر مجمع جهادگران چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه روحیه فعال و تفکر جهادی باید توسط جهادگران 
به یک گفتمان تبدیل شود، ادامه داد: تعامل و همراهی 
گروه های جهادی با مردم عامل موفقیت در فعالیت های 

محرومیت زدایی بوده است.
حیدری افزود: ایجاد ســاختار جهاد سازندگی موجب 
ایجاد هزینه برای کشــور اســت. وی با حمایت از تفکر 
رییس جمهوری با روحیه جهادی، اظهار کرد: کاغذبازی 
باعث افزایش هزینه ها و مشــکالت گروه های جهادی 

می شود.
دبیر مجمــع جهادگران چهارمحــال و بختیاری افزود: 
شورای راهبردی باید جهت بررسی و پیگیری امور مرتبط 
با محرومیت زدایی در اســتان های کشور توسط دولت 

سیزدهم ایجاد شود.
حیــدری، حمایــت از گروه هــای جهــادی را موجب 
افزایش اشــتغال، رونق اقتصادی، کاهــش بیکاری و 
محرومیت زدایی دانســت و گفت: بیش از هزار و ۳۵۰ 
گروه جهادی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه مسئولیت شــهادت جهادگران را هیچ 
دســتگاهی بر عهده نمی گیرد، تصریح کرد: از مجلس 
شورای اسالمی و نمایندگان مردم در خواست می شود 

مسئله شهادت جهادگران را به تصویب برسانند.



شنبه 22 آبان 1400 / 7 ربیع الثانی 1443 / 13 نوامبر 2021 / شماره 3392
مدیرکل تامین اجتماعی استان:

9 درصد بیمه شدگان کشور، اصفهانی هستند
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در خصوص هدف گذاری طرح ۳۰۷۰، گفت: هدف گذاری 
بر این بوده که با اجرا شــدن طرح ۳۰۷۰ در تامین اجتماعی با ارائه دادن ۳۰ خدمت، کاهش ۷۰ 
درصدی مراجعه به مراکز را شاهد باشیم و البته جا افتادن این طرح نیاز به زمان دارد. طبق آمار 
و اطالعات در دست در شرایط فعلی ۲۰ تا ۳۰ درصد هدف طرح ۳۰۷۰ تحقق پیدا کرده و در شعب 

کوچک تا ۵۰ درصد نیز اعالم شده است. 
محسن ریاضی با اشاره به مهم ترین خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی، تصریح 
کرد: تامین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران خدماتی مشخص شده در قانون تامین 
اجتماعی کشــور ارائه می دهد که مهم ترین این خدمات بازنشســتگی، از کارافتادگی، خدمات 
درمانی، ایام بیماری، ایام بارداری، بیمه بیکاری، هزینه پروتز و اروتز، هزینه کفن و دفن و ازدواج 
است.مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشــاره به تعداد بیمه شدگان استان اصفهان در 
مقایسه با تعداد بیمه شدگان کشور، ادامه داد: تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی در استان 
اصفهان حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار است که در مقایسه با آمار کشور که ۱۴ میلیون است و حدود 
هشت تا ۹ درصد بیمه شــدگان کشوری از استان اصفهان هســتند.وی افزود: از میان افراد بیمه 
شده استان حدود ۱۸ هزار نفر بیمه بیکاری می گیرند، میزان مبلغ بیمه بیکاری به منظور متفاوت 
بودن دستمزد افراد متفاوت است؛ در فرمول مســتمری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق 
دستمزد ۹۰ روز آخر کارکرد افراد است و اگر فردی متاهل باشد تا چهار نفر، ۱۰ درصد حداقل حقوق 

آن سال به آن ها پرداخت می شود.
ریاضی خاطرنشان کرد: چشم انداز سازمان تامین اجتماعی بودن سازمانی پایدار، چابک و سرآمد 
در ارائه خدمات به ذی نفعان است. افرادی وجود دارند که به طور خاص بیمه شده اند، اما این طور 
نیست که برای قشر یا افرادی تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته شــود؛ بیمه شدگان همگی با نرخ 

مشخص شده در قانون تامین اجتماعی کشور سنجیده شده اند.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

بازگشایی پیش دبستانی های اصفهان از اول آذر
با توجه به مشاهدات، درحال حاضر پیش دبستانی ها در استان اصفهان در حال فعالیت هستند هر 
چند که طبق اعالم قبلی آموزش و پرورش مراکز پیش دبستانی تا اول آذر ماه اجازه فعالیت ندارند.

در این خصوص آذر کیوان امیر پور، معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مهدهای کودک با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی اجازه فعالیت دارند.وی افزود: اما این در حالی است که پیش دبستانی 
ها تا اول آذر ماه اجازه فعالیت ندارند و بازگشایی آنها  با دبستان ها همراه خواهد بود.معاون تربیت 
بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان بیان کرد: با پیش دبستانی هایی که 

درحال حاضر به صورت حضوری فعالیت می کنند، برخورد خواهد شد.

افزایش 10درصدی اهدای خون در کاشان
میزان اهدای خون در کاشان از ابتدای امسال تاکنون در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته ده 
درصد افزایش داشته است.مدیر اداره انتقال خون شهرستان کاشان گفت:از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از ۸۶۵۰ نفر به اداره انتقال خون مراجعه و از این تعداد ۷۲۳۰ نفر پذیرفته شــده و بیش از ۳ 
میلیون و ۲۵۰ هزار سی سی خون اهدا کرده اند. محمد رضا ذیالیی افزود:این شهرستان در استان 
رتبه نخست و در کشور رتبه دوم را در زمینه اهدای خون دارد.وی با درخواست از افراد واجد شرایط 
برای اهدای خون گفت: شاخص اهدای خون در شهرستان کاشان از هر هزار نفر ۳۰ نفر است و بیش 

از ۶۳ درصد این افراد اهدا کنندگان مستمر هستند.

 وقتی آمارها از کاهش قابل توجه پیوند زناشویی در مقابل افزایش طالق خبر می دهند؛

اصفهان در وضعیت قرمز ازدواج

این روزها آمارهــای متفاوتی از وضعیت 
ازدواج و طالق در کشور مطرح می شود. بر 
اساس آمارها، نرخ ازدواج به تناسب جمعیت کشور افزایش پیدا نکرده 
که به گفته کارشناسان، ادامه این روند می تواند منشأ بسیاری از آسیب 

ها و نگرانی ها در جامعه شود.
دالیل مختلفی از ترس از طالق تا مشــکالت اقتصادی به عنوان عدم 
تمایل جوانان به ازدواج بیان می شــود؛ اما هرچه که هســت دغدغه 
خانواده ها و مسئوالن شده چرا که این روزها جوانان، زندگی مجردی 
را به متاهلی ترجیــح  داده  و کمتر تن به ازدواج مــی دهند بی آنکه به 
تبعات و آســیب های آن فکر کنند.با نگاهی به تغییرات سبک زندگی 
جوانان و خانواده در ایران، می توان به این موضوع پی برد که در کنار باال 
رفتن سن ازدواج، تعداد زیادی از دختران و پسران به فکر تجرد قطعی 
در زندگی شان هستند و تنهایی را به زندگی مشترک ترجیح می دهند. 
هر یک از این دختران و پسران برای مجرد ماندن خود دالیل مختلفی 
را مطرح می کنند که از بیکاری و وضعیت اقتصادی گرفته تا تحصیالت 

عالی را شامل می شود.
می توان به این مســئله به عنوان یک معضل اجتماعی نگاه کرد که  در 

آینده تاثیرات منفی زیادی خواهد داشت. اوضاع نابسامان اقتصادی 
بر کاهش ازدواج جوانان بی تاثیر نیست، ولی نه به قدری که فرد هرگز 
نتواند ازدواج کند یا به آن فکر نکند. مشکالت فرهنگی، اقتصادی، نبودن 
انگیزه برای ازدواج، سربازی، مهریه، ادامه تحصیالت و خیلی از مسائل 
مشابه، از موانع ازدواج جوانان ایرانی است که با گذشت زمان روز به روز 
به آمار آن افزوده می شود؛ همچنین خانواده هایی هستند که در این راه 
جوانان شان را همراهی می کنند و از کمرشکن بودن هزینه های جهیزیه 

و برپایی یک عروسی دم می زنند.
با کمی تامل می توان به این نتیجه رسید که اگر خانواده ها و جوانان به 
تجمالت و هزینه های زیادی توجه نکنند و آغاز یک زندگی مشترک را 
ساده تر برگزار کنند، دیگر با هزینه های گزاف یا به اصطالح کمرشکن رو 

به رو نخواهند شد.
همچنان که در کشور آمار ازدواج با کاهش مواجه است در استان اصفهان 
نیز به گفته رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان ، با کاهش قابل 
توجه ازدواج روبه رو بوده ایم که باید دالیل آن از جهات مختلف بررسی 
شود؛ چرا که به دنبال کاهش ازدواج با کاهش والدت نیز روبه رو هستیم.

علی اکبر صافی اصفهانی با بیان اینکه در مهرماه که مقارن با اعیاد ربیع 

و  رونق ازدواج اســت، تنها ۸۷۰ ازدواج ثبت شده است، گفت: در رنگ 
بندی ازدواج در کشور، استان اصفهان در وضعیت قرمز قرار گرفته است. 
به گفته رییس کانون ســردفتران ازدواج و طالق استان، در شهریورماه 

امسال تعداد ۷۰۰ مورد ازدواج به ثبت رسیده است.
کاهش آمار ازدواج در شرایطی صورت می گیرد که در مقابل طالق رشد 
قابل مالحظه ای داشته است، وضعیتی نگران کننده که نباید به راحتی 
از کنار آن گذشت. آن طور که علی اکبر صافی گفته ۸۰۰ طالق در مهرماه 
و  هزار طالق در شهریورماه به ثبت رسیده است. خانواده، نخستین نهاد 
اجتماعی شکل گرفته در جهان و ازدواج رســمی نخستین در این کره 
خاکی است، رسمی که در همه کشــورهای دنیا با ارزش است و همه با 
احترام و رعایت آداب خاصی آن را انجام می دهند، هر چند این رســم 
قدیمی هزاران ســال بود که در نهایت ســادگی برگزار می شد ولی طی 
دهه های اخیر تحت تاثیر پیچیدگی های شــرایط اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی جامعه قرار گرفته و به گفته کارشناسان، زنگ خطر کاهش 
ازدواج در جامعــه به صدا درآمده اســت، زنگ خطری کــه با توجه به 
درگیری جامعه با بحران جمعیتی صدایــش بلندتر بوده و پیامدهای 

تلخ ناشی از آن جبران ناپذیر است.

همچنان که در کشور آمار ازدواج با کاهش مواجه است در 
استان اصفهان نیز به گفته رییس کانون سردفتران ازدواج 
و طالق استان ، با کاهش قابل توجه ازدواج روبه رو 
بوده ایم که باید دالیل آن از جهات مختلف بررسی شود؛ 
چرا که به دنبال کاهش ازدواج با کاهش والدت نیز روبه 

رو هستیم

خبر خوان جامعه

دستگیری متخلف 
شکار و صید پرندگان 

وحشی در کاشان
طی گشت و کنترل ماموران یگان در 
منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک 
،متخلف شکار و صید ۶ پرنده وحشی 
در شهرســتان کاشــان شناسایی و 
دستگیر شد. از شکارچی متخلف یک 
قبضه سالح دولول کالیبر ۱۲ به همراه 
۱۰۸ فشنگ ســاچمه و ادوات شکار 

کشف و ضبط شد.

تداوم برخورد جدی با تخلف »شیشه دودی« در اصفهان
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: برخورد با تخلف شیشه های دودی غیرمتعارف 
در اصفهان با قوت ادامه دارد و شهروندان از مصوبه دیوان عدالت اداری سوءبرداشت نکنند .سرهنگ 
محمدرضا محمدی اظهار داشت: شــبهاتی دال بر اینکه دیوان عدالت اداری مصوب کرده که شیشه 
دودی آزاد است در جامعه ایجاد شده که نباید از مصوبه هیئت عمومی دیوان سوءبرداشت شود چراکه 
دیوان تاکید کرده که فاصله سه متری برای تشخیص درست نیست و عدد سه متر باطل شده و جریمه 
آن به تشخیص افسر تصادف است.وی افزود: آنچه که دیوان عدالت اداری باطل کرده ، مربوط به رفع 
اثر است. به این معنا که دیگر در همان محل نباید برچسب برداشته شود و اگر خودرو به دلیل جریمه 
بیش از سه میلیون تومان توقیف شود، باید هنگام ترخیص شیشه را نیز اصالح کند.رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشاره به اینکه برخورد با شیشه دودی با قوت در حال اجراست، 
تصریح کرد: جریمه مربوط به شیشه دودی ۲۱۱۴ است و مبلغ جریمه ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و 
افسران در برخورد با شیشه های دودی می توانند به دفعات متخطی را جریمه کنند و محدودیت جریمه 
نداریم.وی گفت: معیار تشخیص شیشه دودی برعهده مامور است و شامل تمام شیشه های ماشین 
می شود و این جریمه در راستای مسائل انتظامی و امنیتی انجام می شود و شماره گذاری خودروهای 

دارای شیشه دودی در مراکز تعویض پالک انجام نمی شود. 

هشدار پلیس فتا در خصوص سایت های جعلی ثبت نام 
مسکن ملی

رییس پلیس فتای استان اصفهان در خصوص کالهبرداری مجرمان سایبری به بهانه ثبت نام نهضت 
ملی مسکن از طریق سامانه ها و سایت های جعلی هشدار داد.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار 
کرد: با توجه به طرح دولت برای ساخت و واگذاری خانه های دولتی که وارد مرحله جذب متقاضیان 
واجد شرایط شده است، برخی از افراد سودجو با تبلیغ ثبت نام نهضت مسکن ملی در سایت ها، کانال ها 
و گروه های شبکه های اجتماعی اقدام به کالهبرداری از متقاضیان می کنند.وی افزود: در این روش 
از کالهبرداری مجرمان سایبری با طراحی سایت های جعلی مشابه با عنوان »ثبت نام در طرح نهضت 
ملی مسکن« و هدایت کاربران به درگاه های جعلی پرداخت اقدام به سرقت اطالعات هویتی و بانکی 
شهروندان و کالهبرداری های اینترنتی و برداشت غیر مجاز از حساب آن ها می کنند.رییس پلیس 
فتای استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اعالم وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان می توانند با ورود 
به سامانه »سمن« به نشانی saman.mrud.ir در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند.سرهنگ 
مرتضوی به شهروندان تصریح کرد: متقاضیان ثبت نام نهضت ملی مسکن به توصیه های که از سوی 
رسانه های جمعی و ملی و یا سایت وزارت راه و شهرسازی ارائه می شــود توجه کنند و از مراجعه به 
لینک های ناشناس که از طریق پیامک ارسال می شود، خودداری کنند.وی خاطرنشان کرد: شهروندان 
می توانند آخرین و به روزترین آموزش های الزم در خصوص استفاده صحیح از ظرفیت های فضای 

مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.cyberpolice.ir دریافت کنند.

کشف 4 قبضه سالح غیر مجاز در شهرستان فالورجان
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از کشف ۴ قبضه ســالح غیر مجاز در راستای اجرای طرح 
ذوالقفار در شهرســتان فالورجان خبر داد.ســرهنگ ایرج کاکاوند گفت: در راستای اجرای طرح 
ذوالفقار، ماموران پلیس فرماندهی انتظامی شهرســتان فالورجان مطلع شدند افرادی اقدام به 
نگهداری سالح غیر مجاز در منازل خود می کند که وارد عمل شــدند که با هماهنگی مقام قضایی 
ودر بازرسی وبررسی منزل های مذکور موفق به کشف ۳ قبضه سالح شکاری غیر مجاز و یک قبضه 
سالح جنگی دست ساز شدند.وی با اشاره به دســتگیری ۴ نفر متهم در این راستا گفت: متهمان 
به مراجع قضایی معرفی شد و از شهروندان خواســت، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک 

مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

برخورد سازمان محیط زیست 
با فروشندگان حیوانات 

وحشی در اصفهان
فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان از غیر مجاز 
بودن و برخورد ســازمان محیط زیســت با 

فروشندگان حیوانات وحشی، خبر داد.
 مرتضــی جمشــیدیان گفــت: در اســتان 
متخلفان بســیاری هســتند کــه حیوانات 
وحشــی را به صــورت غیرمجاز بــه خرید و 
فروش می رســانند.وی افزود:گزارش های 
بسیاری از شهروندان به دست ما می رسد که 
از خرید و فروش حیوانات وحشی ناراحت و 
معترض هستند.فرمانده یگان حفاظت اداره 
کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
بیان کرد: طبق قانون خرید و فروش حیوانات 
،وحشی جرم اســت و با کســانی که چنین 
تخلف مجرمانه ای رانجام دهند حتما برخورد 
خواهد شد و به مراجع قضایی اطالع داده می 
شود.وی ضمن توصیه به شهروندان مبنی بر 
خودداری از خرید و فروش حیوانات وحشی، 
گفت: حیوانات وحشــی از نظر بهداشتی با 
بیماری هایی همراه هستند که ممکن است 
برای انسان خطراتی داشته باشد از همین رو 
به هیچ عنوان نگهداری این حیوانات در شهر 

و منازل مسکونی توصیه نمی شود.
جمشــیدیان افزود: برخــی بیماری ها بین 
انسان و حیوان مشترک اســت و حیوانات 
وحشــی که به صــورت غیر مجــاز خرید و 
فروش می شــوند از لحاظ ایــن بیماری ها 
مورد آزمایش و بررســی قرار نمــی گیرند و 
همین خطرات بســیاری را می تواند با خود 
به همراه داشته باشد.فرمانده یگان حفاظت 
اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکه حیوانات بایستی 
در طبیعت زندگی کنند، اظهار کرد: بســیاری 
از افراد حیواناتی مانند ســنجاب را در منزل 
نگهداری می کنند؛ اما ایــن افراد باید بدانند 
که ســنجاب حیوانی اســت که به رغم جثه 
کوچک بایســتی در طبیعت زندگــی کند و 
منازل مسکونی برای این حیوان اصال جای 

مناسبی نیست.

آزادی بیش از 3۵00 زندانی با تالش شورا های حل اختالف اصفهان
رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان از آزادی ۱۲۶۲ زندانی با همت شورای حل اختالف استان اصفهان در شش ماهه اول امسال خبر داد و گفت:در سال 
گذشته با تالش اعضای شورای حل اختالف این استان ۲۲۴۵ زندانی از زندان آزاد و به جامعه و آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند.سید محمد موسویان 
ادامه داد: به این ترتیب از ابتدای سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال شــاهد آزادی ۳۵۰۷ نفر از زندانیان استان اصفهان با تالش اعضای این شورا بودیم.

رییس شورای حل اختالف اصفهان با بیان اینکه از ابتدای امسال تا پایان شــهریور ماه ۱۷ فقره پرونده قتل با تالش اعضای شورا های حل اختالف در استان به 
مصالحه ختم شد، گفت: اگر فرهنگ صلح وسازش و گذشت در جامعه نهادینه شود شاهد کاهش تعداد پرونده ها و شکایات خواهیم شد .موسویان با اشاره به 
وجود زمینه فرهنگ دینی اصالح ذات البین در نقاط مختلف استان اصفهان گفت: عفو، گذشت و بخشش یکی از تاکیدات و سفارشات دین و ائمه اطهار است که 
اعضای شعب صلحی شورا های استان اصفهان با تکیه بر مبانی قوی اسالمی و همچنین غنای فرهنگی مردم در گذشت و عفو موفق به ثبت میزان قابل توجهی 

از مصالحه در پرونده های مختلف ارجاع شده به شورا های حل اختالف شده اند.

نرگس طلوعی

رییس کل دادگستری استان اصفهان در جمع رؤسای 
دادگســتری، دادگاه بخش و دادستان های عمومی 
و انقالب سراســر اســتان از مدیران قضایی به مثابه 
فرماندهان عملیاتی در اجرای برنامه های دادگستری 
و تحقق اهداف عالی قوه قضاییه در اســتان یاد کرد و 
اظهار داشت: عملیاتی شــدن محورهای سند تحول 
قضایــی در گام دوم انقالب با حضــور میدانی و موثر 
مدیران قضایی در کنار تالش جهادی و بی وقفه قضات 
و کارکنان در سراسر استان محقق خواهد شد.حجت 
االسالم و المسلمین اسدا... جعفری افزود: پیگیری 
مطالبات بحق و رفع مشــکالت مردم باید با جدیت 

دنبال شــود و مدیران قضایی با نگاه خدمت صادقانه 
مطابق با سیاســت های ابالغی به صــورت یکپارچه 
در اجــرای برنامه های تدوینی در این مســیر حرکت 
می کنند.رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان از 
تشــکیل کمیته نظارتی در دادگستری استان خبر داد 
و گفت: این کمیته حســن اجرای برنامه ها و عملکرد 
دقیق و صحیح را نظــارت و ارزیابی می کند.وی ادامه 
داد: مردم ولی نعمتان ما هستند و این سرمایه بزرگ 
نیازمند حفظ و مراقبــت و تکریم حقیقی از ســوی 
مدیران و مسئوالن است و ضروریست با الگو قرار دادن 
مدیریت جهادی در زمان دفاع مقدس و فرماندهان 
و ســرداران بزرگی همچون حاج قاســم سلیمانی، 
کاظمی و خرازی و آرمان های شهدای واالمقام انقالب، 
در رســیدگی به مطالبات مردم کوشش کرد و سعی 

کنیم میراث دار امین و واقعی این ارزش ها باشــیم.
جعفری خطاب به دادستان های عمومی و انقالب نیز 
تصریح کرد: به همان اندازه که در حفظ حقوق عامه و 
پاسخگویی و مواجهه با مراجعان در سایه رأفت دینی 
و اسالمی عمل می کنید با اخاللگران به نظم و امنیت 
جامعه در هر سمت و جایگاهی با جدیت برخورد قانونی 
کنید.وی خاطرنشان کرد:از جمله برنامه های اولویت دار 
سیاست قضایی و مدیریت دادگستری استان، تعامل 
سازنده با سایر ارکان و اجزای حاکمیتی به ویژه دولت 
و مجلس، حمایت از سرمایه گذاری و رفع موانع تولید 
و اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی در استان، 
رفع اطاله دادرسی، تعیین تکلیف سریع پرونده های 
کثیرالشاکی، مهم و معوقه، ساماندهی اجرای احکام 

و بایگانی راکد در حوزه های قضایی هستند.

رییس کل دادگستری استان:

کمیته نظارتی در دادگستری استان اصفهان تشکیل می شود
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رکوردشکنی »فلیک« روی نیمکت آلمان
هانسی فلیک به اولین مربی ای تبدیل شد که در شــش بازی اول خود پیروز می شود. آلمان که 
پیش تر جواز حضور در مســابقات ســال آینده قطر را تضمین کرده بود، با ۹ گل لیختن اشتاین را 
شکست داد و ششمین برد متوالی را به دســت آورد.بهترین شروع قبلی توسط یواخیم لوو انجام 
شد که در پنج بازی اول خود قبل از تساوی مقابل قبرس در سال ۲۰۰۶ پیروز شده بود.لوو که اوایل 
سال جاری پس از ۱۵ سال هدایت از ســمت خود کنار رفت، قبل از بازی پنجشنبه شب در مراسم 
خداحافظی  از تیم ملی آلمان شــرکت کرد.آلمان پس از مثبت شــدن تست کرونای مدافع خود 
،نیکالس ســوله در اوایل هفته، چند بازیکن کلیدی خود را به دلیل ارتباط با این بازیکن در اختیار 

نداشت.

اینتر به جذب رایگان »فرانک کسیه« عالقه دارد
قرارداد فرانک کسیه با میالن در انتهای فصل به پایان می رســد و احتمال تمدید قرارداد او بسیار 
پایین است. منچستریونایتد، پاری سن ژرمن و بارســلونا وضعیت این بازیکن را زیر نظر دارند و 
اکنون اینتر نیز به جمع باشگاه های عالقه مند به او اضافه شده اســت.به نقل از اسکای ایتالیا؛ با 
توجه به درخواست دستمزد ۹ میلیون یورو در سال، فرانک کسیه به پایان راه خود در میالن نزدیک 
می شود چراکه روسونری حداکثر دستمزد ۶.۵ میلیون یورو در سال را برای او درنظر گرفته است. 
اینتر همچون چند باشگاه دیگر وضعیت فرانک کسیه را زیر نظر دارد. اخیرا هاکان چالهان اوعلو به 
عنوان بازیکن آزاد از میالن جدا شد و به اینتر پیوست. اینتری ها امیدوار هستند در انتقالی مشابه، 

کسیه نیز بازیکن نراتزوری شود.

»اینسینیه« و رد پیشنهاد بزرگ تورنتو اف سی
 رفتن به کانادا برای اینسینیه در اوج دوران حرفه ای خود به هیچ وجه جذاب نیست.قرارداد لورنتزو 
اینسینیه با ناپولی در انتهای فصل به پایان می رسد و هنوز خبری از تمدید قرارداد کاپیتان پارتنوپی 
نیست. تورنتو اف سی با پیشــنهادی بزرگ به دنبال جذب اینسینیه است؛ اما این بازیکن تمایلی 
به حضور در MLS ندارد.به نقل از جانلوکا دی مارتزیو؛ تورنتو اف سی با پیشنهادی بزرگ به دنبال 
انتقال آزاد اینسینیه است ولی این بازیکن در 3۰ سالگی تمایلی به دور شدن از سطح اول فوتبال 
اروپا ندارد. اولویت اصلی اینسینیه تمدید قرارداد با ناپولی است اما در صورت جدایی، او به طور قطع 

پیشنهادهای مهمی از تیم های مطرح اروپایی خواهد داشت.

»ژاوی« شخصیت ایدئالی برای هدایت 
بارسلونا دارد

آندرس اینیستا معتقد است که ژاوی در بارسلونا به مشکل نخواهد خورد 
و به خوبی می داند چگونه شرایط را کنترل کند. بازیکن سابق بارسلونا و 
زوج ژاوی هرناندز در خط هافبک بلوگرانا در مصاحبه با رادیو کاتالونیا 
در مورد بازگشت ژاوی به بارسلونا به عنوان سرمربی صحبت کرده 
است. به نقل از موندو دپورتیوو، آندرس اینیستا در این مورد گفت: 
ژاوی، شــخصیت ایدئالی برای حضور در جایی که هست، دارد. 
ژاوی بخشی صلح طلب دارد ؛اما در عین حال شخصیتی قدرتمند 

دارد که می داند چگونه از پس آن بربیاید. او کاپیتان بارسا و تیم ملی 
بوده است. انواع موقعیت ها را تجربه کرده و می داند که همه چیز چگونه 

پیش می روند و با هر اوضاعی چگونه باید برخورد کرد. من فکر نمی 
کنم که او مشکلی داشته باشد.

رسول خادم یا علیرضا دبیر؛کدام یک ناخدای کشتی ایران هستند؟

اختالف نظر در میان جامعه کشتی
امیررضا احمدی مسابقات کشتی قهرمانی جهان در سال 
۲۰۲۱، قریب به یک ماه پیش به میزبانی 
اسلو نروژ برگزار شد که موفقیت قهرمانان کشتی ایران باعث شد تا بار 
دیگر نام کشتی و فنون آن بر سر زبان ها بیفتد و دوباره موفقیت گوش 
شکسته ها، ورد زبان مردم شود. وقتی پرونده این مسابقات با نایب 
قهرمانی ایران در کشتی فرنگی و سومی در آزاد به پایان رسید، دوباره 
دو قطبی سازی های رایج میان جامعه ورزش و کشتی شکل گرفت و 
هرکسی قصد داشت این موفقیت را مصادره کرده و سند آن را به نام 
خود بزند؛ بعضی افراد مرتبط با رؤسای فدراسیون سابق و نزدیکان به 
»رســول خادم« قصد داشــتند همه این موفقیت را مدیون آن دوره 
بدانند و گروهی دیگر سعی شــان بر این بود که سند تمام و کمال این 
درخشــش را به نام علیرضا دبیر و مجموعه تحت مدیریت او بزنند. با 
این اوصاف ســوالی که به وجود می آید این اســت که آیــا همه این 

موفقیت ها حاصل یک دوره مدیریتی است؟

حقیقت ماجرا نزد کیست؛خادم یا دبیر؟
موالنا در فیه مافیــه می گوید:» حقیقت آیینه ای بود که از آســمان به 
زمین افتاد و شکســت، هر کس تکه ای از آن را برداشت و خود را در 
آن دید، گمان کرد حقیقت نزد اوســت، حال آنکه حقیقت نزد همگان 
پخش بود.« این می تواند بهترین توصیف برای وضعیت کشتی ایران 
و ورزش باشد؛ ورزش ایران همیشه مستعد دو قطبی است و دست 
اندرکارانش قصد دارند یک نفر را فرشته بپندارند و دیگری را شیطان؛ 
حال آنکه هر دوره مدیریتی، نواقص خــود را دارد و هیچ مدیری یک 
منجی کامل یا ویرانگر نیســت بلکه هر مدیری در دوره خود نواقصی 
دارد که گاه کفه ترازو به ســمت خوبی هایش سنگینی می کند و گاه به 
سمت معایب آن. در حوزه کشتی هم چنین شرایطی صدق می کند و 

نباید زحمات هر کدام را با نقدهای مغرضانه زیر سوال برد.

بذر قهرمانان جهان در دوره خادم کاشته شد
اگر کتاب کشــتی در ســال های اخیر ورق زده شــود و حوزه پایه آن 
مورد بررســی قرار بگیرد، نقش فدراســیون قبلی و مدیریت رســول 
خادم واضح و مبرهن اســت. در دوران ریاســت قهرمــان المپیک 
آتالنتا بر فدراســیون کشــتی، ورزش اول ایران توانست در رده های 
پایه اســتعدادهای خوبی را بارور کند که نتیجه آن ظهور ســتاره هایی 
مانند امیرحســین زارع، رحمان عموزاد، امیر محمــد یزدانی، محمد 
نخودی و... بود که همه این افراد توانســتند به خوبی مدیریت شوند، 
استعدادشان شکوفا شــود و با حضور در رده بزرگســاالن در میادین 

بزرگی همچون المپیک و جهانی، مدال های مختلف را بر سینه بزنند. 
با این وصف نمی توان نقش مدیریت قبلی را در موفقیت این نفرات 

انکار کرد. 
همان طور که در سال های قبل تر نیز شرایط به همین روال بوده و خود 
رســول خادم وقتی در المپیک ۲۰۱۲ و جهانی های بعد از آن با نسل 
طالیی حمید سوریان، قاسم رضایی، حسن رحیمی، مسعود اسماعیل 
پور، کمیل قاسمی و دیگران از ســکوهای قهرمانی باال می رفت، میوه 
درختی را می چید که در دوران یزدانی خرم و خطیب کاشته شده بود و 
او با پرورش آن ها و مدیریت صحیح، توانست آن نسل را به موفقیت 
برساند. اتفاقی که در دوره اخیر هم برای ستاره های درخشان کشتی 

ایران در آسمان توکیو و نروژ رخ داد.

موفقیت کشتی با دبیر را نمی توان زیر فرش پنهان کرد
بی شــک هیچ مدیری صفر یا صد نیســت؛ اگر با عینک خاکستری 
به عملکرد و کارنامه رؤســای فدراســیون ها و فدراسیون کشتی نگاه 
شــود، مطمئنا تحلیل بهتری صــورت می گیرد. معضلــی که در بین 

جامعه کشتی رواج یافته این است که همگی با دید سیاه و سفید به 
ماجراهای مختلف می نگرند و قصد دارند صرفــا موفقیت را حاصل 

مدیریت فرد مدنظر خود بدانند. 
در حالی که وقتی فدراسیون علیرضا دبیر ستاره های پایه کشتی ایران 
را تحویل گرفت، با یک نسل تازه نفس و درخشان روبه رو بود. جایی که 
مجموعه تحت مدیریت او توانست با کار کردن روی این نفرات، پیوند 
زدن آن ها از رده پایه به بزرگســاالن و اعتماد به آن ها، میوه شــیرین 
موفقیتش را برداشــت کند و بار دیگر نام کشتی ایران را بر سر زبان ها 
بیندازد. شاید بتوان با یک مثال ساده این مورد را بررسی کرد؛ درست 
مانند دانش آموزی که ابتدا از پایه ابتدایی کارش را شــروع می کند، 
سپس به راهنمایی و دبیرستان می آید و نهایتا در دانشگاه ثمره کارش 
را می چشد؛ در این مســیر مطمئنا هرکسی به ســهم خود نقشی در 
موفقیت فرد دارد و نمی توان تمام موفقیت را به نام یک نفر ســند زد؛ 
اتفاقی که این روزها یقه کشتی را گرفته و هرکسی می خواهد موفقیت 
کشــتی گیران را نتیجه مدیریت خود بداند؛ حــال آنکه به قول موالنا 

»حقیقت نزد همگان است«!

خبر روز

درخواست وزیر ورزش در مورد بازی های دوستانه تیم ملی
وزیر ورزش و جوانان در نشست سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش در حمایت از تیم ملی فوتبال اظهار 
داشت: با توجه به اهمیت بازی های جام جهانی فوتبال، امکانات و زیر ساخت های موجود درکیش 
و نزدیکی قطر به ایران شرایطی، فراهم 
شــود تا بازی های تدارکاتــی تیم ملی 
فوتبال در این جزیره پیگیری شود.سید 
حمید سجادی در ادامه از عزیزی خادم، 
رییس فدراســیون فوتبال کشــورمان 
خواست تا برای دعوت از چند تیم فوتبال 
خارجی برای برپایی اردو در جزیره زیبای 
کیش برنامه ریــزی کند.وزیر ورزش و 
جوانان توضیح داد: برای حضور موفق تیم 
ملی فوتبال در جام جهانی می توان بیشتر 
از امکانات ورزشی کیش استفاده کرد چراکه این جزیره از زیرساخت های بسیار خوبی در رشته های 

مختلف ورزشی از جمله فوتبال برخوردار است.
سجادی همچنین در خصوص سفر به کیش گفت: مبانی و مباحث مختلفی در حوزه ورزش این جزیره 
وجود دارد که در این خصوص می توان به امکانات و زیرساخت های موجود ورزشی آن اشاره کرد.وی 
ادامه داد: سرمایه گذاران و عالقه مندان به سرمایه گذاری در حوزه ورزش به طور مجزا دعوت کرده بودند 
که نشست هایی را در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی در این جزیره داشته باشیم.وزیر ورزش و 
جوانان افزود: سرمایه گذاران ورزشی، نکاتی را مدنظر دارند وعالقه مند به انعکاس و تبیین برنامه ها 
و طرح های شــان بودند، ما هم آماده شنیدن و هم فکری در خصوص توســعه و بهره برداری هرچه 
 بهتر و بیشتر امکانات و زیرســاخت و همینطور برنامه ریزی هایی که از قبل برای جزیره کیش شده 

هستیم.
وی با اشاره به اینکه با وجود پتانسیل ها و ظرفیت های ارزشمند ورزش جزیره کیش آشنایی کامل 
دارد،اظهار داشت: در برنامه های توسعه ای جزیره کیش، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توریسم 

ورزشی جایگاه ویژهای دارد که هر کدام با توجه به اهمیتی که دارند باید مورد توجه قرار بگیرند.

روزنامه پرتغالی:»طارمی« جنجال ها را کنار گذاشت
پس از حواشی پیش آمده میان دراگان اســکوچیچ و مهدی طارمی، مربی کروات تصمیم گرفت تا 
روی نام مهاجم فوق ستاره اش خط قرمز بکشد و بدون برترین گلزن لیگ پرتغال به مصاف لبنان و 
سوریه برود. تیم ملی در اولین دیدار بدون طارمی مقابل لبنان دچار مشکل شد؛ اما توانست با گل های 

ثانیه های پایانی، میزبان خود را مغلوب کند.
پس از پیروزی تیم ملی، مهدی طارمی با انتشــار توئیتی پیروزی ایــران را تبریک گفت. توئیتی که 
مورد توجه روزنامه اوژوگو قرار گرفت و با تیتر »طارمی جنجال را کنار می گذارد و برد ایران را فراموش 
نمی کند« به این موضوع پرداخت و نوشت: مهاجم پورتو پس از پیروزی ایران مقابل لبنان در مرحله 

مقدماتی جام جهانی، در شبکه های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان داد.
اوژوگو در ادامه نوشــت: طارمی از طریق شــبکه های اجتماعی تالش می کند تا ثابت کند که بحث با 
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی به پایان رسیده است. این مهاجم پس از آرزوی موفقیت برای 
همکارانش به پیروزی سخت )۲-۱( ایرانی ها در برابر لبنان واکنش نشان داد؛ دیداری که ایرانی ها با 

دو گل در وقت های اضافه نتیجه را برگرداندند.
در بخش پایانی این گزارش با اشاره به توئیت طارمی آمده است: مهاجم پورتو در توئیتر خود نوشت: 
»به اعضای تیم ملی ایران برای پیروزی و حفظ صدرنشینی تبریک می گویم.« تیم ایران در ۵ بازی 
گروه A در مرحله مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا ۱3 امتیاز دارد و با دو امتیاز بیشتر نسبت به کره 

جنوبی با مربیگری پائولو بنتو، باالتر از این تیم قرار داد.

مستطیل سبز

در قالب ۵۰ تیم صورت گرفت؛

صعود همزمان 800 
کوه نورد سپاه به قلل باالی 

3000متر کشور
صعود همزمان بیش از ۸۰۰ نفــر از کوه نوردان 
پاســدار کشــور در قالب ۵۰  تیــم تخصصی 
کوه نوردی به قلل باالی 3۰۰۰ متر در سراســر 
کشور به مناسبت ســالگرد شهادت سرلشکر 
پاسدار شهید حسن تهرانی مقدم، پدر موشکی 
ایران و رییس ســابق هیئت کوه نوردی سپاه 
انجام پذیرفت.ســرهنگ میرافضل، مسئول 
تربیــت بدنی ســپاه پاســداران در حاشــیه 
صعود۱۸۰ نفر از کوه نوردان سپاه به قله کرکس 
در شهرســتان نطنز گفت: ســازماندهی ها و 
برنامه ها در هیئت کوه نوردی با توجه به پیشرفت 
برنامه ها منســجم تر از قبل در حال برگزاری 
اســت و طی برنامه ریزی های انجام شده به 
طور همزمان ۵۰ تیم تخصصی سپاه در کشور 
به مناسبت ســالروز شهادت شــهید حسن 
تهرانی مقدم به قلل بــاالی 3 هزار متر صعود 
کردند.وی خاطرنشان کرد:۸۰۰ نفر از منتخب 
پایور کل سپاه پاسداران در این برنامه همزمان 
کشوری حضور داشته و برای تمام این دوستان 
شناســنامه و دفترچــه کوه نوردی از ســمت 
معاونت تربیت بدنی سپاه صادر و دفترچه ای 
جهت ثبت تجربیــات در اختیــار کوه نوردان 
پاسدار قرار گرفت.سرهنگ میرافضل افزود: با 
توجه به صعودهای گروه های کوه نوردی سپاه 
در فصل های پاییز و زمستان به کوه های مرتفع 
کشور و با توجه به حرفه ای بودن نیروها، کلیه 
اقدامات ایمنی جهت صعود فراهم شده است و 
معاونت تربیت بدنی سپاه در نظر دارد 3۲ گروه 
امداد و نجات کوهستان از عزیزان سپاه انتخاب 
کند تا در مواقع حساس و بحران در جهت کمک 
به هموطنان یاری رسانی کنند.سردار عظیمی، 
فرمانده قرارگاه نجف در حاشیه سالگرد شهید 
حسن تهرانی مقدم و صعود سپاهیان به قلل 
باالی 3 هزار متر کشور افزود: نیروهای سپاه با 
باور و ایمان راسخ در مقابل توطئه های متعدد 
دشمنان ایران اسالمی و سپاه به عنوان پاسدار 
انقالب اسالمی می بایست خود را برای مقابله 

با تهدیدات آماده کنند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

استقبال گرم هواداران 
فوالد از »نکونام« 

هواداران فــوالد با حضــور در فرودگاه 
اهواز، از جواد نکونام سرمربی این تیم 
به گرمی استقبال کردند.پس از تساوی 
فوالد برابر نفت مسجدسلیمان بود که 
مدیران این تیم تصمیــم گرفتند تا به 
همکاری با عبدا... ویســی پایان داده 
و یک بار دیگر جواد نکونام را به عنوان 

سرمربی تیم خود انتخاب کنند. 

نتایج هفته سوم لیگ والیبال زنان؛

 سایپا کامبک زد، ذوب آهن صدرنشین شد
هفته سوم لیگ برتر والیبال زنان با صدرنشینی تیم ذوب آهن اصفهان به پایان رسید.هفته سوم لیگ برتر والیبال زنان پنجشنبه، ۲۰ آبان با انجام پنج دیدار در شهرهای 
تهران، اصفهان، یزد و شیراز پیگیری شد.در یکی از دیدارهای مهم این هفته ســایپا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی از شکست مقابل باریج اسانس کاشان گریخت. 
شاگردان مریم هاشمی در سایپا ست اول را ۲۶ بر ۲۴ بردند؛ اما در ست دوم و سوم به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ شکست خوردند. سایپا با برتری ۲۷ بر ۲۵ در 
ست چهارم کار را به تساوی کشاند و ست پنجم را هم  ۱۵ بر ۱3 به سود خود تمام کرد تا برنده این دیدار باشد.ذوب آهن اصفهان هم که میزبان مس رفسنجان بود با برتری 
سه بر صفر  مقابل حریف خود، ۹ امتیازی شد و باالتر از سایپا )۸ امتیاز( در صدر جدول قرار گرفت. بانوان والیبالیست ذوب آهن به دنبال کسب قهرمانی در این رقابت 
ها هستند و در قامت یک مدعی فصل جدید لیگ برتر والیبال بانوان کشور را شروع کرده اند. باریج اسانس، هفت امتیازی و ریف هم تنها یک امتیاز کسب کرده است.

مربی تیم ملی هندبال مردان ایران در خصوص حضور 
در تورنمنت چهارجانبه قطر اظهار کــرد: قبل از اردوی 
قطر یک هفتــه ای در تهران اردو داشــتیم که اردوی 
نسبتا خوبی برای تیم بود. تمرینات را پیگیری کردیم 
و بعد به قطر اعزام شدیم. تورنمنت قطر خیلی خوب 
بود از این جهت که اولین تجربه مســابقه بین المللی 
تیم ملی برای ســرمربی جدید بود و ســبب شد تا او 
دید خوبی از بازیکنان کسب کند. به هر حال بازیکنان 
در تمرین و مســابقه خود را نشــان می دهند و مربی 
می تواند بازیکنان را ارزیابی کند. اردوی خیلی خوبی 
بود. همیشه قطر اردوهای خود را خوب برگزار می کند. 
محســن طاهری در مورد عملکرد تیم ملــی در این 
تورنمنت گفت: در قطر سه بازی انجام دادیم؛ بازی اول 

مقابل عربستان بود که با نتیجه خوبی پیروز شدیم. در 
بازی دوم برابر کویت قرار گرفتیم. فکر می کنم بازیکنان 
در این بازی کمی به لحــاظ روحی و روانی دچار غرور 
کاذب شدند و کیفیت بازی اول را ارائه ندادند. از طرفی 
چون تیم کویت هم در بــازی اولش مقابل قطر باخته 
بود می خواســت جبران کند. این دو عامل سبب شد 

مقداری تیم ما کیفیت الزم را نداشته باشد. 
وی در پاسخ به این  سوال که چقدر امید است که ایران 
سهمیه جهانی را کســب کند، گفت: همه تیم ها برای 
کســب ســهمیه تالش می کنند. تیمهای کره، ژاپن، 
قطر، بحرین و عربستان در حال آمادگی برای کسب 
سهمیه هستند. میزبان مســابقات عربستان است 
و قطعا عربســتان با آمادگی دو چندان به مسابقات 

خواهد آمد، کویت بعد از چند سال غیبت برای حضور 
موفق برنامه ریزی کرده و ساختار تیمش را به خوبی 
شکل داده ، ایران هم یکی از تیم های مطرح است. اگر 
بخواهیم حساب کنیم تقریبا ۶ تیم هستند که برای این 
۵ سهمیه می جنگند؛ اما اینکه قرعه چطور رقم بخورد 
خیلی مهم اســت. اگر بیش از ۱۲ تیم باشیم در چهار 
گروه تقسیم می شویم و اگر کمتر باشیم در دو گروه 

تقسیم بندی خواهد شد. 

مربی تیم ملی هندبال:

۶ کشور برای کسب سهمیه جهانی هندبال می جنگند
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 در دیدار معاون شهردار با مدیر کل بهزیستی استان مطرح شد:

بهزیستی و شهرداری؛ همگام در ایجاد شهری زیست پذیر 
برای همه

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان در دیدار با رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، بر زمینه ها و فعالیت های مشترک بهزیستی و معاونت فرهنگی شهرداری و ایجاد شهری 

زیســت پذیر برای همه، تاکید کرد.ولی 
ا... نصر در دیدار با مجتبی شــاهمرادی 
بــا تاکیــد بــر فعالیت های مشــترک 
بهزیستی و شهرداری، گفت: بهزیستی 
و شــهرداری در حوزه هایی چون حمل و 
نقل معلولین، مناسب ســازی اماکن، 
سالمندی، کودکان کار و خیابان، مسائل 
مربوط به حاشیه نشینی و پیشگیری از 
آسیب هایی چون؛ اعتیاد، همواره همراه 
و یار و یاور همدیگر بوده اند.وی تصریح 

کرد: امید است بهزیستی بتواند با کمک مدیریت شــهری، گام های موثری در راه خدمت رسانی به 
جامعه به ویژه جامعه هدف بهزیستی و معلولین شهر اصفهان و  نهادینه کردن باور اجتماعی نسبت به 
توانایی های معلولین، زنان سرپرست خانوار برداشته و شرایط مشارکت اجتماعی این قشر در جامعه 
را فراهم کند.معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: با توجه به زمینه های مشترک کاری 
با بهزیستی به خصوص در رابطه با کودکان کار، آســیب های اجتماعی، معضالت مربوط به حاشیه، 
سالمندان و مناسب سازی شهری تالش بر این است که  در بحث فرهنگ سازی و سیاست گذاری 
هم گام با بهزیستی و در راستای تسهیلگری اجتماعی برای کمک به اقشار مذکور گام برداریم.مجتبی 
شاهمرادی ادامه داد: تالش ما بر این اســت که با فرهنگ سازی و آگاهی رسانی نسبت به مسائل 
اجتماعی و از سویی دیگر قانون گذاری و برنامه ریزی اجرایی در رابطه با هر مسئله ای در عین مدنظر 
قرار دادن پیامدهای آن مسئله، از آسیب های حاصل از تغییرات ایجاد شده بکاهیم.وی در پایان اظهار 
امیدواری کرد امید است بتوانیم با تبدیل ادبیات مناسب سازی به دغدغه عمومی، شهر را برای تمامی 

اقشار جامعه به ویژه کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت زیست پذیر کنیم.

مدیر بهینه سازی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث دو نیروگاه خورشیدی در منطقه دو شهرداری 
مدیر بهینه ســازی معاونت خدمات شــهری شــهرداری اصفهان از احداث و بهره برداری دو نیروگاه 
خورشیدی با ظرفیت های ۲۰ و ۱۰ کیلو وات در شــهرداری منطقه ۲ اصفهان خبر داد. حسینی افزود: 
نیروگاه ۱۰ کیلوواتی در ساختمان خدمات شــهری منطقه ۲ و در راستای افزایش بهره گیری از انرژی 
های تجدید پذیر احداث شده اســت که انرژی تولیدی این نیروگاه، جهت تامین برق بخشی از نیاز 
های این ساختمان و همچنین برای موضوع مهم پدافند غیرعامل و تامین برق اضطراری ساختمان 
در مواقع بحرانی استفاده می شــود.وی ادامه داد: این نیروگاه با اعتبار دویست میلیارد ریال از محل 
اعتبارات منطقه۲ شهرداری اصفهان احداث شده و هم اکنون در حال بهره برداری است.مدیر بهینه سازی 
معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین با توجه به لزوم حمایت از شهروندان 
عالقه مند به نصب نیروگاه خورشیدی بر بام منازل خود، طی فرآیندی مشارکتی و تسهیل گری توسط 
شهرداری منطقه ۲، یک نیروگاه ۲۰ کیلوواتی نیز  به جهت ارتقای سطح  استفاده از انرژی های تجدید 
پذیر شهر اصفهان، احداث شده است.حسینی، از عزم جدی شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان 
برای افزایش ســهم مصرف انرژی های تجدید پذیر در شهرداری اصفهان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
برنامه های مختلفی در این حوزه تعریف شده و در سال جاری و همچنین سال آینده اجرا خواهد شد.

 سرنوشت تلخ خانه های تاریخی اصفهان، این بار نوبت به خانه امام جمعه رسید؛ 

غربت غم بار 

تخریب خانه هــای تاریخی در اصفهان،        نرگس طلوعی
اتفاقی است که هر چند وقت یک بار در 
اصفهان به وقــوع می پیوندد و یکی از خانه ها که بخشــی از هویت و 
فرهنگ مردمان دیار گنبدهای فیروزه ای را در خود جای داده اند، در 
کمال ناباوری عالقه مندان به میراث فرهنگــی از بین می رود بدون 
 اینکــه پاســخ و دلیــل قاطعــی در ایــن باره از ســوی مســئوالن

 داده شود.
این بار قرعــه تخریب به نام خانــه تاریخی امام جمعــه افتاد، خانه 
تاریخی متعلق به قرن ۱۳ که در جانب شمال و در حریم ثبت جهانی  

مسجد جامع عتیق قرار گرفته است.
 این خانه بنا به گفته عموم، به وسیله یک روحانی که در زمان قاجاریه 
ســمت امام جمعه را داشته، بنا شــد. خانه امام جمعه یکی از سالم 
ترین بناهــای دوره قاجار بود کــه از چهار قســمت اندرونی، خلوت، 
آشپزخانه و بیرونی. تشکیل شده و در سال ۱۳4۵ به شماره ثبت ۱۱۵۱ 

در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسید.

شــامگاه چهارشــنبه دیوار شــمالی این خانه تاریخی تخریب شد، 
تخریبی که دل عالقه مندان به میراث فرهنگی را به درد آورد.

 نفیســه حاجاتی یکی از فعاالن میراث فرهنگــی اصفهان در صفحه 
شــخصی اش در ایســنتاگرام در این باره نوشت:» هشــدار، تو را به 
خدا تو را به قرآن و تورا به هرچه می پرستید بافت تاریخی اصفهان را 
نجات دهید شما که مسئولیت و قدرتی دارید کفران نعمت است این 
طور جویدن بافت، قتل عام و نسل کشی اســت این تخریب ها، یک 
 تار موی این بافت را دیگر من و شما و هفت جدو آبادمان نمی توانند 

بسازند.
خانه امام جمعه خراب شــد مثل خانه نائل که دیگر نیســت. تماس 
گرفتم  با فرمانده یگان حفاظــت، گفتند هفت و نیــم صبح خبر دار 
شدیم! مسئول شهرســتان اعزام شــد وفهمیدیم با معاونت میراث 
هماهنگ شده  بود. دیوار خطر فروریختن داشــته گفتند خراب می 

کنیم و دوباره می سازیم. 
ســوال اما این اســت که چرا دیوار را با بولدروز آن هم شــبانه خراب 

کردند؟ چرا داخل خانه آن هم این همه ریش ریش است؟ چرا فوری 
جلوی خانه را پوشــاندند؟ اصال چرا وضعیت خانه ثبت ملی شده این 
طوری است آن هم  در حریم میراث جهانی بشر؟ از خانه ای با قدمت 
صفوی که به نام خانه امام جمعه شــناخته می شود وثبت ملی بوده 
حاال فقط تزییناتی بر جبهه جنوبی و چند طاق از جبهه  شرقی و غربی 

باقی مانده چون بولدورز کارش را تمام کرده است«.
سرپرســت اداره کل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان اصفهان درباره این اتفاق گفت: یگان حفاظت اداره کل میراث 
فرهنگی  به محض اطالع از تخریب ضلع شــمالی خانه تاریخی امام 
 جمعه که در حریم ثبت جهانی مسجد جامع عتیق قرار دارد، در محل 

حاضر  شد.
علی کامیابــی افــزود: تخریب دیــوار شــمالی خانه امــام جمعه 
صورت گرفته که به زعــم عامالن آن ، ایــن اقدام بــرای رفع خطر  و 
بازســازی آن بوده اســت ، اما مجوزی بــه صورت رســمی و کتبی 
از ســوی میــراث فرهنگی به مــا ارائه نشــده و ما در حال بررســی 
ایــن موضــوع هســتیم.کامیابی یادآور شــد: بــرای توقــف  این 
 عملیات به شــهرداری نامه می نویســیم تا تخریب به طور رســمی

 متوقف شود.
وی خاطرنشان ساخت: به یگان حفاظت میراث  فرهنگی گفته شده 
اســت که از طرف مدیریت قبلی میراث فرهنگی اصفهان ،به صورت 
شفاهی اجازه تخریب به آنها داده شده؛ اما هنوز بررسی های ما مبنی 
بر صدور مجوز  از ســوی معاونت قبلی میراث فرهنگی اصفهان محرز 

نشده است.
از ســوی دیگر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و 
صنایع دستی استان اصفهان نیز با انتشار خبری  عنوان کرده است که 
خانه تاریخی امام جمعه اصفهان که به دلیل فرســایش در وضعیت 
مناسبی قرار نداشــت به منظور مرمت کامل و تغییر کاربری به حوزه 

علمیه واگذار شده است.
این روابط عمومی افزوده اســت که برچیدن قســمتی از دیوار خانه 
تاریخی امام جمعه که نگرانی  دوستداران میراث فرهنگی را هم در پی 

داشته ، تنها برای رفع خطر بوده است.
 بدون اغراق، اصفهــان زیباترین خانه های تاریخــی ایران را دارد؛ اما 
تاسف انگیز این است که سال هاست شــمار زیادی از این خانه های 
تاریخی به دالیــل متعــدد در بالتکلیفی و بی توجهی بر ســر هم آوار 
شده اند. توسعه، قســمت های زیادی از بافت تاریخی اصفهان را درو 

کرده و خانه های تاریخی یکی یکی از میان برداشته می شوند.

با مسئولان

 مردمی سازی فرهنگ وهنر با ظرفیت کانون های 
مساجد محقق می شود

معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: رویکرد دولت 
در مردمی سازی فرهنگ و هنر با استفاده از ظرفیت کانون های مساجد محقق می شود.جالل ریزانه 
در نشست مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد شــهر اصفهان در مجتمع صائب 
افزود: دولت به دنبال مردمی سازی فرهنگ وهنر کشور است که تحقق این امر از دریچه کانون های 

مساجد ممکن است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بر این موضوع  تاکید دارد.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور ادامه داد: به دنبال 
ارائه برنامه جامع، دسته بندی شده و علمی در توســعه عملکرد و کیفیت بخشی به مراکز فرهنگی 
مساجد و تحقق برنامه دولت هستیم تا این کار پژوهشی را به رییس جمهوری ارائه دهیم.وی، ایجاد 
درآمد پایدار برای کانون های مســاجد را جزو اولویت های ستاد مرکزی کانون های مساجد عنوان 
کرد و گفت: این اقدام با توزیع اعتبارات حمایتی، انجام فعالیت های تولیدی و بهره گیری از منابع 
توسعه ای تحقق خواهد یافت.ریزانه با اشاره به اینکه منابع مالی دولت محدود است، تصریح کرد: 
کارآفرینی و انجام اقدامات تولیدی در این مراکز نقطه عطف دسترســی به منابع حمایتی است.

وی، مدیران مسئول کانون های مساجد را به ارائه راهکار برای تامین هزینه فراخواند و گفت: عالوه 
بر تامین بودجه، هزینه کرد از اهمیت خاصی برخوردار است تا این هزینه ها تبدیل به اعتمادسازی 
و جذب بودجه از طریق منابع مردمی و دولتی شود.معاون کانون های فرهنگی و هنری مساجد با 
بیان اینکه نباید چراغ مساجد خاموش شود، افزود: تاسیس وزارت مسجد از گذشته تاکنون می 
توانسته عالوه بر هم افزایی بین بخشی در مدیریت فرهنگی کشــور، مانع از هدر رفت منابع مالی، 
نیروی انسانی و امکانات شود.۲ هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان اصفهان تاسیس 

شده است که بیش از چهارصد باب آن در شهرستان اصفهان فعالیت می کنند.

معاون فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسالمی اصفهان خبر داد:

 برگزاری مسابقه کتاب خوانی »کتاب کار باید 
تشکیالتی باشد«

معاون فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: دبیرخانه طرح تحول اجتماعی 
مسجد محور استان اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی مسابقه کتاب خوانی ویژه اعضای 
شبکه امامت استان اصفهان برگزار می کند. حجت االسالم حسین کیانی با برشمردن مزایای مطالعه 
کتاب دراین عصر حاضر و اهمیت تربیت نسل جوان با فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی عنوان کرد: این 
مسابقه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از کتاب »کار باید تشکیالتی باشد« برگزار 
خواهد شد.معاون فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسالمی اصفهان افزود: محتوای کتاب »کار 
باید تشکیالتی باشد« با موضوع »منظومه فکری مقام معظم رهبری درباره تشکیالت« اثر نویسنده 
»محمود زارعی« است.وی یادآور شد: عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند جهت دریافت 
کتاب به صورت نسخه الکترونیکی از درگاه »n.ir/r ۲ https://b ۸۱۶۲۰« و نسخه اینترنتی کتاب 
را از درگاه »https://reader.fidibo.com« اقدام کنند.حجت االســالم کیانی متذکر شد:گروه 
مخاطب این مسابقه کتاب خوانی امام محله، امام روستا، امام پایگاه فرهنگی اجتماعی و همیاران 
تبلیغ خواهند بود.وی توضیح داد: زمان برگزاری مسابقه کتاب خوانی ۲۰ لغایت ۳۰ آبان ماه ۱4۰۰ و 
لینک شرکت در مسابقه به آدرس اینترنتی c ۸ w ۹ https://survey.porsline.ir/s/Aik است.

معاون فرهنگی تبلیغی اداره کل تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه جوایز مسابقه پنج هدیه سه 
میلیون ریالی خواهد بود، اذعان داشت: اعالم برندگان و اهدای جوایز 4 آذر ماه ۱4۰۰انجام خواهد 
گرفت.وی در پایان خاطرنشان کرد: برای هر فرد شــرکت کننده فقط یک بار امکان ورود به صفحه 
آزمون وجود خواهد داشت که این محدودیت اقتضا دارد شرکت کنندگان صرفا پس از تکمیل روند 

مطالعه و مرور کتاب، وارد صفحه آزمون شوند.

خبر روزخبر خوان

ترویج فرهنگ وقف؛ 
رویکرد جدید در سازمان 
آرامستان های شهرداری 

 مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهــان »ترویــج فرهنگ وقــف«، »احیای 
آرامســتان های محلی« و »نرم افزاری شــدن 
ارائه خدمات به شهروندان« را سه رویکرد جدید 
در این سازمان برشــمرد.علی حاجیان با اعالم 
این خبر گفت: در حال حاضر آرامســتان ها به 
بیرون از شــهر منتقل شــده و همین امر باعث 
می شــود در اطراف خود، آرامــگاه افراد رحلت 
شــده  را کمتر ببینیم و از یاد معاد دور باشیم در 
حالی که در روایات معصومین علیهم السالم بر 
حضور در آرامستان ها و یاد مرگ، بسیار سفارش 
شده است.وی با بیان اینکه در گذشته تاریخی 
اصفهان، آرامســتان ها در نزدیکی شــهر و دل 
محالت وجود داشتند و مردم با یاد مرگ، بیشتر 
عجین بودند، افزود: تــالش می کنیم به كمك 
معتمدین محلی و بزرگان مناطق مختلف شهر 
اصفهان، آرامستان های محلی و قدیمی را دوباره 
احیا کنیم.مدیرعامل ســازمان آرامستان های 
شــهرداری اصفهــان، توســعه نرم افــزاری و 
تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان را از دیگر 
برنامه های پیش روی این ســازمان برشمرد و 
تصریح کرد: با راه اندازی ایــن نرم افزار، از یک 
سو شــفافیت در نرخ و عدالت و قانون محوری 
در انتخاب قبور، نهادینه می شــود و از ســوی 
دیگر، حضور مــردم در بخش اداری ســازمان 
آرامستان ها کاهش می یابد.وی، ترویج فرهنگ 
وقف  را از جمله اهداف مهم این سازمان دانست 
و اظهار داشــت: مردم اصفهان نگاه ویژه ای به 
وقف دارند و شــهر اصفهان سرشار از موقوفات 
مختلف و متنوع است از این رو باید تالش کنیم 
فرهنگ وقف به عنوان صدقه ای جاریه، پس از 
رحلت افراد درمیان مردم و بازماندگان متوفیان 
نهادینه شود.حاجیان گفت: هم اکنون در سازمان 
آرامســتان ها این نگاه در قالب وقف نیمکت، 
سقاخانه، سایه بان و ... وجود دارد؛ اما الزم است 
این سنت نیکو، بیشــتر ترویج شود و به کمک 
سایر دستگاه ها و سازمان های متولی، در شهر 
اصفهان، شاهد موقوفات متعددی نظیر احداث 
کتابخانه یا اهدای کتاب، ساخت و تجهیز مراکز 

درمانی، احداث اماکن تفریحی و... باشیم.

بازدید شهردار اصفهان 
از سالن بین المللی 

اجالس
جلسه بررسی پروژه های مهم عمرانی 
شهر  روز چهارشــنبه با حضور شهردار 
اصفهان و جمعی از مدیران شــهری 
برگزار شد. علی قاســم زاده، شهردار 
اصفهان بعــد از پایان این جلســه به 
همراه دیگر مسئوالن شهری از برخی از 
پروژه های عمرانی شهر از جمله سالن 

بین المللی اجالس بازدید کرد.

وز عکس ر

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان منصوب شد
شهردار اصفهان در حکمی ابراهیم مطلبی را به عنوان مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان منصوب کرد.در متن حکم علی قاسم زاده، 
شهردار اصفهان خطاب به مطلبی آمده است آمده است:»در فصلی نو از حکمروایی شهری و در آغازین سال های گام دوم انقالب اسالمی بنا به پیشنهاد معاون محترم 
خدمات شهری و با عنایت به تخصص و سوابق جنابعالی در حوزه آتش نشانی، جنابعالی را به سمت مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
منصوب می  کنم.در این مسیر از شما می خواهم در افق نگاه و اندیشــه رهبر حکیم انقالب با نگاهی تحول آفرین و با تالش هرچه بیشتر برای تامین سالمت و امنیت 
شهروندان و ایجاد فضایی ایمن و آرام در شهر همت گمارید تا اصفهان بیش از پیش شهر زندگی باشد.امید است رضایت خداوند متعال را در امور و تصمیم هایتان در نظر 
بگیرید و با بهره گیری از تجارب همکاران و با استفاده از ظرفیت متخصصان و کارشناسان در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید«.ابراهیم مطلبی پیش از این رییس 
اداره فرماندهی سازمان آتش نشانی بود؛ وی کارشناس مدیریت امداد در سوانح طبیعی است و از سال ۱۳۸۲ با عنوان آتش نشان در سازمان استخدام و شروع به کار 

کرده و از سوابق وی فعالیت در ستاد فرماندهی، رییس ایستگاه، فرمانده بسیج سازمان، رییس هیئت مدیره قرض الحسنه و رییس اداره فرماندهی عملیات است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
با اشــاره به برنامه ریزی های این استان برای هفته 
کتاب، اظهــار کــرد: در مجموع سیاســت گذاری  و 
برنامه ریزی های انجام گرفته تالش شــده است که 
ترویج فرهنــگ مطالعه  به خصوص بیــن کودکان و 
نوجوانان هدف و محور اصلی برنامه ها باشد و در این 
زمینه ها فعالیت هایی انجام شــود. حجت االسالم  
رمضانعلی معتمدی ادامه داد: در این میان طرح هایی 
مانند اهدای کتاب بــه کتابخانه های مدارس و مراکز 
فرهنگی اســتان، معرفی نویســندگان، ناشران، آثار 
چاپ شــده در فضای مجازی و برگزاری نمایشگاه 
کتاب در شــهرهای مختلف برخی از این اقدامات به 
شــمار می آیند. وی با اشــاره به بزرگداشت خادمان 
فرهنگ مکتوب اســتان در این هفته، عنوان کرد: در 
این هفته از نویســندگان، ناشــران، کتاب فروشان و 

کتابــداران شــهرهای مختلف تجلیل خواهد شــد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان 
تاکید کرد: اجرای برنامه های کتاب خوانی در مهدهای 
کودک، خانه های فرهنگ، جلســات کتابخوانی در 
انجمن های ادبی،  بازخوانی تاریــخ، فرهنگ، زبان و 
آداب و رســوم محلی در مراکز تاریخــی و خانه های 
فرهنگی را نیــز در بیســت ونهمین دوره هفته کتاب 
دنبال می کنیــم. وی در ادامه صحبت هــای خود از 
اجرای طرح های دیگر خبر داد و تصریح کرد: رونمایی 
کتاب در فضاهای باز تاریخی و شــهری با محوریت 
تحوالت ادبیات اصفهان در یکصد سال اخیر، برگزاری 
کارگاه های قصه گویی و کتاب خوانی،  خالقیت برای 
کودکان و نوجوانان با موضوع فلسفه و چرایی مطالعه 
و شاهنامه خوانی همراه با نقاشی همزمان ویژه کودکان 
از طرح های جدید ما در هفته کتاب به شمار می آیند. 

وی همچنین اظهار کرد: بزرگداشت دکتر نوش آفرین 
انصاری چهره برتر ادبیات کودک و نوجوان، نشســت 
معرفی سه نویســنده از آلمان،  اتریش و سوئیس با 
همکاری سفارتخانه های این کشــورها را نیز در این 
هفته انجام می دهیم. معتمدی با اشاره به برنامه های 
پیش بینی شده برای کتاب های حوزه دفاع مقدس، 
گفت: آییــن روز ادبیات پایداری با حضــور خانواده 
شهدا و ایثارگران، تجلیل از نویسندگان و ناشران حوزه 
دفاع مقدس و ادبیات مقاومت نیز در این هفته برگزار 
می شود. همچنین کتاب های دفاع مقدس نیز در این 

ایام با ۳۰ درصد تخفیف به فروش می رسند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

اصفهانی ها با شاهنامه خوانی به پیشواز هفته کتاب می روند
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شــهر زاهدان، برخوردار از جغرافیایی مناســب، آب وهوایی 
گرم و خشک بوده و پیرامون آن را کوه های متعددی احاطه 
کرده است. این شهر نیز همانند بســیاری از شهرهای ایران 
جاذبه های گردشــگری تاریخی و طبیعی متعددی دارد که 

می تواند گزینه  مناسبی برای سفر و بازدید گردشگران باشد.
 خانه ایوبی: خانه  ایوبــی، از جاهای دیدنی زاهدان اســت 
که در اوایل قرن 14 هجری و در ســال 1311 به همت استاد 
محمدعلی محمودی ساخته شد. این عمارت امروزه به کارگاه 
هنرهای سنتی زاهدان تغییر کاربری داده و گردشگران پس 

از حضور در این شهر، از این مکان بازدید می کنند.
 کاروانسرای نصرت آباد:در حد فاصل جاده  شهرستان زاهدان 
به شهرســتان بم، بقایای کاروانســرایی قدیمی مشــاهده 
می شود که به کاروانسرای نصرت آباد شهرت یافته است. به 
نظر می رسد که معماری صورت گرفته در این مکان متعلق به 

دوران صوفیه است.
 مسجد زرنج زاهدان: مسجد زرنج، مسجدی است بازمانده 
از قرن اول هجری قمری که توســط عبدالرحمن بن سمره 
از حاکمان وقت عرب، رو به روی زندان زرنج احداث شــده 
است. این مســجد دارای دو مناره که یکی پوشیده از مس 
است و توسط یعقوب لیث صفاری ساخته شده،از جاذبه های 

گردشگری زاهدان محسوب می شود.
 مسجد شاه علی  )مسجد آل علی(: در اواسط قرن نهم هجری 
قمری، ملک شمس الدین علی از امرای وقت، دستور احداث 
مســجدی در زاهدان امروزی را صادر کرد کــه اکنون به نام 
مسجد شاه علی یا مسجد آل علی شهرت یافته است. جالب 
است بدانید دو لوح حکاکی شده وجود دارد که قدمت آن نیز 
به قرن نهم هجری بازمی گردد که روی یکــی از این لوح ها 
نام بانی سازنده  مسجد، شاه علی حک شده و لوح دیگر نیز 
یادبودی برای فوت امیرغیاث الدین محمد کیانی، از خاندان 

ملوک سیستان است.
 روســتا و غار الدیــز: در 100 کیلومتری شهرســتان زاهدان، 
روستایی زیبا با چشم اندازی شــگفت انگیز وجود دارد که از 
آن به نام روستای الدیز یاد می شود. از ویژگی های جالب این 
روستا وجود غاری طبیعی به همین نام است که در دل کوه قرار 
گرفته است. در این غار می توان در کل ایام سال، قطرات آب 
را بر ســقف و نیز جریان دائمی آب را بر کف آن مشاهده کرد 
که منظره ای طبیعی و تحسین برانگیز را به وجود آورده است.

 تاالب هامون زاهدان: در مرز استان سیستان و بلوچستان و 
کشور افغانستان، تاالبی فصلی وجود دارد که به تاالب هامون 
پوزک شــهرت یافته اســت. این پدیده  طبیعی از مساحتی 

حدود 1600 کیلومتر مربع برخوردار بوده که تنها 350 کیلومتر 
آن در خاک ایران است. تاالب بزرگ هامون در دوران ترسالی 
با اتصال ســه تاالب هامون پوزک، هامون صابری و هامون 
کوه خواجه، به وجود می آید. این پدیده  طبیعی یکی دیگر از 

جاذبه های گردشگری زاهدان است.
روستای تمین زاهدان:  روســتای تمین یکی از روستاهای 
زیبا، برخوردار از بافتی تاریخی، طبیعتی بکر و منحصربه فرد و 
آب وهوایی مطبوع و دلپسند است که به یکی دیگر از جا های 
دیدنی سیســتان و بوچستان در شــهر زاهدان تبدیل شده 
است. این منطقه از کشور، به دلیل معماری صخره ای در بین 
گردشگران شهرت یافته که در کمتر روستایی از ایران می توان 

شاهد نمونه هایی از آن بود.
 موزه  منطقه ای جنوب شــرق ایــران:  یکــی از بزرگ ترین 
موزه های کشور در جنوب شرق ایران و در شهر زاهدان است 
که به موزه  منطقه ای جنوب شرق ایران شهرت یافته است. 
این موزه تاریخی، فرهنگی و هنری اســت کــه می توان آثار 
باستانی استان سیســتان و بلوچستان، خوراک های سنتی 
این منطقه از کشور، انواع جانواران استان و لباس های محلی 
آن را مشاهده کرد. بازدید از این مکان برای گردشگران جالب 

و هیجان انگیز خواهد بود.

آشپزی

حلقه های برشته سیب زمینی
مواد الزم: سیب زمینی 3 عدد درشت، خامه 80 میلی لیتر  ، 

کره نرم یک چهارم پیمانه ،پیاز سرخ کرده یک نصفه،پیازچه خرد کرده 
3 قاشق سوپ خوری،نمک و فلفل به میزان الزم،آرد حدود 100 گرم،پودر 

سیر 2 قاشق سوپ خوری،پودر پیاز یک قاشق سوپ خوری،پاپریکا یک قاشق 
سوپ خوری،تخم مرغ همزده 2 عدد، روغن مخصوص سرخ کردن به میزان الزم
مواد الزم برای تهیه سس: سس مایونز 125 میلی لیتر )یک دوم پیمانه(، دوغ 
60 میلی لیتر  ،آبلیمو یک قاشق سوپ خوری،جعفری ریز خرد کرده 2 قاشق 

سوپ خوری،پیازچه حلقه ای خرد کرده یک قاشق سوپ خوری،شوید خرد کرده یک قاشق 
چای خوری،پودر خردل یک دوم قاشق چای خوری،نمک و فلفل به میزان الزم

طرز تهیه: سیب زمینی ها را بپزید، خامه و کره را به آن بیفزایید و پوره کنید. آن گاه پیاز سرخ کرده، 
پیازچه، نمک و فلفل را افزوده و مخلوط کنید. سپس مخلوط فراهم کرده را در سینی مناسبی پهن 

کنید، رویش را بپوشانید و 4-6 ساعت در یخچال نگه دارید. اکنون با برشگری به قطر 4-3 
سانتیمتر دایره هایی از خمیر درآورید و وسط هر کدام با برشگر کوچک تری حفره هایی ایجاد 

کنید تا به شکل دونات درآید.آرد، پودر سیر، پودر پیاز و پاپریکا را در ظرف مناسبی 
بریزید و مخلوط کنید. حاال رینگ های سیب زمینی را ابتدا در مخلوط آرد، 

سپس در تخم مرغ و دوباره در مخلوط آرد بغلتانید. رینگ ها را در 
سینی دارای کاغذ روغنی بچینید و 4-6 ساعت 

در فریزر نگه دارید. 

در سفر به زاهدان از کجا دیدن کنیم؟

»با ضیا«؛ فعالیت تازه علی ضیا در اینترنت فرهادی، بهترین کارگردان آسیا پاسیفیک شد
علی ضیا که بعد از سال تحویل امسال برنامه تازه ای نداشته اخیرا با 
بهره گیری از ظرفیتهای الیو اینستاگرام، »با ضیا« را با همراهی 
سپند امیرسلیمانی طراحی و اجرا می کند که در آخرین برنامه به 
مجموع 60 هزار بازدید رسید. »با ضیا« سر و شکل یک تاک شوی 
واقعی را با فیلمبرداری و دکور یک برنامه حرفه ای تلویزیون دارد و 
الیو اینستاگرامی بودنش باعث نشده سردستی برگزار شود. باید دید 
»با ضیا« تا کجا ادامه پیدا می کند. 

برندگان چهاردهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک اعالم شد 
و فیلم »قهرمان« که در چهار شاخه از این جوایز نامزد بود در نهایت 
موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی از این رویداد شد. »قهرمان« 
در شاخه بهترین فیلم، فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد )امیر جدیدی( 
نیز نامزد کسب جایزه آسیاپاسیفیک بود. در سایر بخش ها فیلم ژاپنی 
»ماشین من بران« ساخته »ریوسوکی هاماگوچی« موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلم از جوایز ساالنه آسیاپاسیفیک شد.

وقوع خشکسالی های اخیر منجر به خشکی 124  حلقه چاه در محدود طرح 
آبرسانی اصفهان بزرگ شــده اســت.معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای 
استان اصفهان، محدوده طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را شامل 57 شهر و 380 
روستا دانســت و گفت: میزان آبدهی 140 حلقه چاه دیگر نیز در این محدوده 
بین 30 تا 70 درصد کاهش یافته است.ناصر اکبری، علت این کاهش را خشکی 
زاینده رود و افت ســطح آب های زیرزمینی عنوان کرد و گفت: در سال 1399 
حجم تولید آب از چاه های فلمن به میزان 700 لیتر در ثانیه بود که امســال به 

صفر رسید.وی، مجموع آب تولیدی از منابع سطحی و زیرزمینی در 98 شهر 
و 949 روستای استان اصفهان در سال گذشته را 14 هزار و 700 لیتر اعالم کرد 
و گفت به دلیل خشکسالی های پی در پی، این رقم در سال 1400 به حدود 13 
هزار و 500 لیتر در ثانیه کاهش یافت. معاون بهره برداری و توســعه آب آبفای 
استان اصفهان سهم چاه ها در تولید آب مورد نیاز در سال گذشته را 2500 لیتر 
در ثانیه اعالم کرد و گفت: این میزان در سال جاری به کمتر از 2000 لیتر در ثانیه 

رسیده است. 

آب، مهم ترین عامل محدودکننده حیات در مناطق خشــک و نیمه خشک از 
جمله ایران به شمار می آید.از عواملی که باعث کم آبی در ایران شدنده اند می 
توان به گسترش شهرنشینی و توســعه صنعت، آلودگی های زیست محیطی 

منابع آبی، عدم توسعه فناوری استحصال و بازیافت آب و... اشاره کرد.
در این بین شرکت های صنعتی به خصوص کارخانه های فوالدی نقش مهمی 
در میزان مصرف آب در شهرهای صنعتی همچون اصفهان داشته و همواره به 
عنوان متهمین اصلی مطرح می شوند. در این بین شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین کارخانه فوالدی کشور نقش بسزایی در مصرف آب زاینده رود دارد.

فوالد مبارکه از واحدهای صنعتی پرمصرف آب اصفهان به  شمار می آید. مصرف 
آب این کارخانه در کمتریــن میزان خود، 1/5٪ از زاینده  رود برابر ســاالنه 23 
میلیون متر مکعب در سال است و خود یکی از عوامل کم آبی زاینده رود شناخته 
می شود.آب کاربردهای زیادی در مجموعه فوالد مبارکه دارد. اولین کاربرد آن 
خنک کاری تجهیزات است و این شاید مهم ترین کاربرد آب در تولید این شرکت 
باشد. دومین کاربرد آب بحث خنک کاری محصوالت و قسمتی از فرآیند تولید 
محصوالت است؛ زیرا دمای مذاب به عدد 1600 درجه سانتیگراد می رسد و در 
تبدیل مجدد به تختال و نورد مجددا از آب استفاده می شود. سومین کاربرد آب 
استفاده در مصارف شرب و بهداشتی در شهر 20 هزار نفری و 24 ساعتی فوالد 
مبارکه است. آخرین مصرف آب در فوالد مبارکه هم استفاده در آبیاری فضای 
سبز این شرکت بوده تا به شرایط محیط زیستی کمک شود.این واحد شامل 
سد آبگیر و تصفیه خانه، خط انتقال آب تصفیه شده، منابع ذخیره و تجهیزات 
توزیع و انتقال داخلی و برج های خنک کننده است که با برداشت آب از رودخانه 
زاینده رود آب مورد نیاز مجتمع را تامین می کند.صنایعی مانند فوالد مبارکه در 
مسیر باد قرار دارد و آلودگی ناشی از این کارخانه، هوای شهر اصفهان را تحت 
شعاع قرار می دهد.فوالد مبارکه به تولید محصوالت گرم نوردیده ازجمله  تولید 

فوالد و آهن اسفنجی و اسیدشویی شده مشغول است.

نگاهی به مصرف آب در تولید ذوب آهن
برای هر کیلوگرم محصول تولیدی این شرکت حدود 11 لیتر آب مصرف می شود 

که مشــکل کم آبی بر تولید ذوب  آهن بسیار اثرگذار اســت. در مکان هایی که 
حرکت های مکانیکی و تولیدی صنعتی وجود داشته باشد آالیندگی نیز وجود 
دارد و ایــن فرضیه که صنعت، آالیندگی به وجود نمی آورد نادرســت اســت. 
صنعت سبز به این معناست که در مقابل انتشار 2co، اکسیژنی تولید شود تا 
آن را خنثی کند.ذوب آهن اصفهان، نخستین و بزرگ ترین کارخانه تولیدکننده 
فوالد ســاختمانی و ریل در ایران و بزرگ تریــن تولیدکننده محصوالت طویل 
در خاورمیانه است.این شــرکت با ظرفیت ســه میلیون و 600 هزار تن فوالد، 
انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.معاون بهره  برداری 
ذوب  آهن اصفهان  گفــت: در برنامه هــای بلند مدت خود بــرای تامین آب 
کارخانه، انتقال پساب شــهرها و تصفیه آن را با هدف صرفه جویی در مصرف 
آب درنظرگرفته ایم. هم زمان با شــرکت مپنا قرارداد دوجانبه ای برای احداث 
یک تصفیه خانه فاضالب شهری منعقد کردیم تا مقداری از آب مورد نیازمان 
را از ناحیه تصفیه پساب شهرها تامین کنیم. این پروژه های برنامه ریزی شده 
درسال 1401 به نتیجه می رسد و فعال سال 1400 را با برنامه فعلی طی می کنیم. 
مهرداد توالئیان افــزود: جزو برنامه هــای بلندمدت کاهــش مصرف آب را 
داریم،برنامه تعویض برج های خنک کننــده که غالبا برج های خنک کننده َتر 
هســتند، با برج های خنک کننده  هیبریدی که تقریبــا 30 درصد مصرف آب 

کمتری دارند.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، از مصرف 78 میلیون و 115هزار متر 
مکعب گاز طبیعی طی یک روز خبر داد و افــزود: مصرف گاز طبیعی در هفته 
جاری با توجه به سرد شدن هوا با روند افزایشی مواجه شده که استمرار این 

موضوع می تواند منجر به افت فشار گاز شود.
ســید مصطفی علوی، با اشــاره به اینکه مصرف گاز طبیعی در این روزها در 
بخش خانگی به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که اخیرا در بخش خانگی 
بیش از 39 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده، گفت: در بخش صنایع عمده 
و نیروگاه ها نیز 38 میلیون و 908هزار مترمکعب گاز به مصرف رسیده است.

علوی، بیان داشــت: با مشــارکت خوب مردم عزیز در مصرف منطقی گاز و 
خاموش کردن حداقل یک شعله اضافی و رعایت دمای رفاه ) 18- 21 درجه 
سانتیگراد در روزهای سرد( می توان مصرف گاز در سطح استان را مدیریت 
کرد تا برای تامین مستمر بخش خانگی در روزهای سرد پیش رو ناگزیر به 

اعمال محدودیت مصرف در برخی صنایع نباشیم.
مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان گفت: مشــترکین می توانند با رعایت 
نکات ســاده ای همچون؛ اســتفاده از عایق های حرارتی، پوشــیدن لباس 

گرم، بســتن منافذ خروجی انرژی گرمایی از خانه، استفاده از پرده ضخیم 
و پوشــیده برای پنجره ها و...با رعایت نکات ایمنــی مربوطه در مصرف گاز 

صرفه جویی کنند.
علوی تاکیــد کرد: بســیاری از ادارات روزهــای پنجشــنبه و جمعه تعطیل 
هستند،بنابراین باید در این روزها و سایر روزهای تعطیل ،شیرهای گاز وسایل 
گاز سوز بسته شــود و چناچه در بازدید بازرســین این شرکت سیستم های 
گرمایشی در روزهای مذکور روشن باشد با اعالم اخطار و در صورت عدم توجه، 

گاز مشترک قطع خواهد شد.
وی بیان داشت: مصرف بهینه گاز در اســتان اصفهان به لحاظ تعداد صنایع 
عمده موجود در این استان، تراکم جمعیت، ترافیک شهری و حجم آلودگی 
زیست محیطی اجتناب ناپذیر است،  از تمامی مشترکین عزیز تقاضا داریم 

در مصرف منطقی و بهینه گاز دقت و حساسیت زیادی داشته باشند.
در اســتان اصفهان بیش از یک میلیون و نهصد هزار مشــترک از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند هســتند و ســاالنه 22 میلیارد متر مکعب گاز در سه بخش 

خانگی، صنعتی و عمومی توزیع می شود.

 با استقرار نظام آراســتگی در 15 منطقه از 38 منطقه خودگردان آبفای استان 
اصفهان، در حدود 20 درصد بهبود بهره وری در محیط کار حاصل شده است. 

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان افزود: طی 
چند سال اخیر  اقداماتي در قالب طرح استقرار نظام آراستگی محیط کار به منظور 
مرتب سازی، پاكيزه سازی و سامان دادن محيط كار به اجرا درآمده که زمینه بهبود 
بهره وری بین کارکنان را مهیا کرده است.   سعید ابوطالبیان ، اقدامات انجام شده 
در زمینه پیاده سازی نظام آراستگی را شامل دو  محور سخت افزاری و  نرم افزاری 
عنوان کرد و افزود: هدف از اجرای این نظام، حفظ، نگهداری و استانداردسازی 
محیط کار در قالب  پاک سازی، نظم و ترتیب، نظافت، استاندارد سازی و انضباط 
اســت .وی با بیان این که رعایت این نکات در نهایت باعث پیشگیری از اتالف 
هزینه و سرمایه می شود، اظهار داشت: کاهش چشمگیر خطاها و اشتباهات، 
افزایش عالقه کارکنان به محیط، باال رفتن ســطح خالقیــت افراد، بهبود وضع 
ظاهری محیط، ارتقای روحيه كاری و رضايت مندی شغلي از جمله دستاوردهای 

مهم اسقرار این نظام است.
مدیر دفتر توســعه مدیریت و تحقیقات آبفای استان اصفهان گفت: هم اکنون 
با نصب عالئم حسی در راه پله ها و ایجاد رمپ استاندارد، فضای مناسبی  برای  

سهولت دسترسی جانبازان و معلولین به خدمات آبفا صورت گرفته است. 
ابوطالبیان گفت: نظام آراستگی محیط کار سیستم بســیار ساده ای است که 
اساس آن را نظم و انظباط تشکیل می دهد و در نهایت افزایش رضایت مندی 

متقاضیان را به همــراه دارد.وی افــزود: در حال حاضر فرآيند اســتقرار نظام 
آراستگی در 8 منطقه خودگردان دیگر نيز آغاز شده است و پیش بینی می شود تا 
انتهاي سال 1402 همه 38 منطقه خودگردان آبفای استان اصفهان تحت پوشش 

نظام آراستگي محيط كار)s 5( قرار گیرند. 
استقرار نظام آراســتگی در آبفای مناطق خودگردان نجف آباد، لنجان، مبارکه، 
فالورجان، گلپایگان، بهارستان، نایین، تیران و خمینی شهر به طور کامل اجرا شده 
و در مناطق اردستان، برخوار، جرقویه، دهاقان، سمیرم، شاهین شهر، شهرضا و 

فوالدشهر  نیز آغاز شده است.

معاون بهره برداری و توسعه آب آبفای استان: 

124  حلقه چاه در محدوده طرح آبرسانی اصفهان بزرگ خشک شده است

برنامه های بلندمدت شرکت های فوالدی برای تامین آب

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف 78میلیون متر مکعب گاز در سطح استان اصفهان طی یک روز

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات آبفای استان اعالم کرد:

بهبود بهره وری با استقرار نظام آراستگی در محیط کار
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