
سرنوشت تلخ تشنگی زاینده رود به قلب تاالب بین المللی گاوخونی رسید؛

پنجه در پنجه بی تدبیری
5

 »اما«،»اگر«،»ایهام«،»ابهام«،»شاید«، »به شرط«!
 از وعده دو ساله وزیر تا کاسه لبریزِ صبر کشاورزان؛ احیای دائمی زاینده رود عملی می شود؟ 
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی:

پیگیر جوابیه توقف طرح بن-
 بروجن از سازمان بازرسی 

کل کشور هستیم

رقابت های لیگ برتر در ایستگاه پنجم؛

مصاف گاندوها با تیم 
قعرنشین در مشهد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان:

برای ترک اعتیاد متجاهران به 
اندازه کافی مکان نداریم
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سرپرست اداره مطالعات و برنامه ریزی معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

رضایت دوچرخه سواران از 
مسیرهای دوچرخه سواری

7

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
استان خبر داد:

افزایش تعداد گردشگران 
خارجی در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

لزوم استفاده 
حداكثری از 
ظرفیت های 

موجود،افزایش 
بهره وری و رفع 

8موانع تولید

دولت قبل، 
مقصر صفوف 
مردم برای 
کاالهای 
اساسی

تصمیم به بازگشــایی تجمعات و مراکز آموزشــی نشان می دهد ماهیت 
کرونا را نشناخته ایم و هنوز فکر می کنیم شیب های نزولی، نشان دهنده 
کنترل بیماری است، در حالی  که این اشتباه اســتراتژیک بزرگی است. 
سابقه و روند بیماری و سازوکارهایی که در ارتباط با واکسیناسیون و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی وجود دارد به وضوح قطعی است که در نیمه اول 
بهمن شاهد پیک ششم کرونا خواهیم بود، درحالی که این بار بیشتر افراد 

جوان و کم سن و سال را درگیر می کند.
رییس دانشکده بهداشت و مدیر گروه اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان بابیان این مطلب اظهار کرد: واقعیت این اســت که هم اکنون در 

شرایط خوبی از نظر اپیدمی کرونا قرار نداریم.
محمدرضا مراثی،  با اشاره به اینکه گفته می شود پنج پیک کرونا را در کشور 
پشت سر گذاشته ایم، گفت: اگرچه درشیب نزولی پیک پنجم کرونا قرار 
داریم، اما واقعیت این است که شیب نزولی پیک پنجم نباید این غفلت 
را در ما ایجاد کند که بر بیماری تسلط پیدا کرده ایم و در حال کنترل است.

مدیر گروه اپیدمولوژی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان افزود: اگر به 
پیک های قبلی کرونا در اســتان و کشــور و روند و نمودارهای صعودی و 
نزولی آن توجه کنیم می بینیم که ما بعد از هر پیک کرونا، شیب صعودی 
پیدا کردیم، به قله رسیدیم و بعد شیب نزولی پیدا کردیم، سپس بار دیگر 
بیماری فعال شده و شیب صعودی می گیرد چرا که ساز و کارهای کنترل 

بیماری به خوبی اجرا نشده است.

شواهد علمی مبنی بر کنترل بیماری وجود ندارد
وی بابیان اینکه روند بیماری و آمار و ارقام نشــان می دهد هم اکنون در 
وضعیت کنترل بیماری قــرار نداریم، افزود: هنوز شــواهد علمی متقن 
و دقیقی مبنــی بر کنترل بیمــاری وجود نــدارد. در شــرایطی که هنوز 
واکسیناســیون به حــد مطلوب نرســیده و از طرف دیگــر پروتکل های 
بهداشــتی در جامعه رعایت نمی شــود، نباید به کنترل بیمــاری امیدوار 

باشیم.
مراثی تصریح کرد: این ماهیت اپیدمولوژیک بیماری های پیش رونده و 
نوظهور است که یک شــیب صعودی طی کرده و به قله می رسند، سپس 
وارد شیب نزولی می شوند، بعد از آن ویروس منتظر فرصت هایی است تا 

دوباره افراد مستعد را درگیر کند.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون وضعیت اپیدمی کرونا در کشــور بدتر از 
استان اصفهان اســت، اعالم کرد: تا کنون در اســتان حدود ۶۰ درصد از 
افراد نوبت اول و ۴۰ درصد نوبت دوم واکســن کرونا را دریافت کرده اند، 
در حالی  که اگر بخواهیم قضاوتی راجع به بیماری و ایمنی گله ای داشته 
باشیم، تزریق واکســن نوبت اول مالک نیســت و واکسیناسیون کامل 
مالک است، بر این اساس می توان گفت حدود ۴۰ درصد از افراد جامعه 

واکسینه شده اند.
این اپیدمولوژیست به مقاالت علمی که به تازگی در مجالت معتبر علمی 
در جهان منتشر شده اشــاره و تصریح کرد: برای رسیدن به ایمنی گله ای 
در مقابل بیماری کووید۱۹، واکسیناسیون باید به حدود ۹۰ درصد و حتی 

باالی ۹۰ درصد برسد، بنابراین می بینیم که فاصله ۴۰ تا ۹۰ درصد واکسینه 
شــدن افراد زیاد است و با واکسیناســیون که موضوع بسیار مهمی برای 

کنترل شدت بیماری در جامعه است، فاصله زیادی داریم.
وی با تاکید بر اینکه میــزان کنونی واکسیناســیون در جامعه نمی تواند 
تضمین کند با پیک ششــم کرونا مواجه نشــویم، افزود: از ســوی دیگر 
می بینیم زندگی عــادی در جامعه به خصوص زمانی که شــیب بیماری 
منفی می شــود شروع  شــده و این درحالی اســت  که آمار رسمی اعالم 
می کند میزان رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم کاهش چشمگیر 

پیداکرده و به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

یک اشتباه استراتژیک بزرگ
مراثی بابیان اینکه تمام متخصصان و پزشــکان در دنیا بر واکسیناسیون 
جمعیت و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت کنترل بیماری تاکید دارند، 
گفت: متاســفانه از برخی مســئوالن کشور می شــنویم که بیماری تحت 
کنترل است و نوید تجمعات بیشــتر را می دهند، در حالی  که این اشتباه 

استراتژیک بزرگی است و نباید غافل باشیم.
وی با تاکید بر اینکه برای بازگشایی تجمعات و مراکز آموزشی باید احتیاط 
کنیم، توضیح داد: مراکز آموزشــی، مدارس و دانشگاه ها به مرور در حال 
شروع آموزش حضوری هستند و همه چیز به سمت عادی شدن می رود، 
این تصمیمات نشــان می دهد هنوز ماهیت بیماری را نشناخته ایم و فکر 
می کنیم شیب های نزولی، نشــان دهنده کنترل بیماری است. متاسفانه 
تجربیات گذشته نشان می دهد وقتی بیماری وارد شیب صعودی می شود 
فراموش می کنیم چه گفتیم و چه کردیم و نسبت به پیشگیری از بیماری 

کم توجهی کردیم.
وی بابیان اینکه پیش بینی از وضعیت موجود این اســت که در نیمه اول 
بهمن ماه شــاهد یک قله دیگــری از بیماری خواهیم بــود، تصریح کرد: 
مدارک گذشته، روند بیماری و سازوکارهایی که در ارتباط با واکسیناسیون 
و رعایت پروتکل های بهداشــتی وجود دارد به وضوح قطعی است که این 

پیک را خواهیم داشت.

مدیر گروه اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد: پیش بینی پیک ششم کرونا در بهمن ماه؛ 

موج بدتری در پیش است

سنا
 ای

س:
عک

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران واجد شرایط 
واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال (مبلغ برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

۴۰۰-3-۱75/2

انجام خدمات 

مشترکین 

منطقه مبارکه

2۰.535.5۰8.8257۴۶.۰۶5.۰۰۰جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292: تاساعت : ۱3:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱3
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  3۶۶8۰۰3۰-8- ۰3۱

)داخلی 33۴ (

آگهی مزایده عمومی

حسین حفیظی- شهردار کوشک 

روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: زاینده رود

تاریخ انتشار: 1400/08/26

م الف:1224729

شهرداری کوشک به استناد بند دو صورتجلسه شماره ۱۴/ ش مورخ ۱۴۰۰/۰8/۰8 شورای اسالمی شهر کوشک در نظر دارد نسبت به فروش الوار حاصل 
از قطع اشجار خشکیده سطح شهر از طریق مزایده عمومی موضوع ماده ۱3 آیین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید.

شرایط شرکت در مزایده: 
واریز مبلغ 5 درصد  کل اعتبار به شماره حساب ۰۱۰۶۰۶5۰۰۰۰۰7 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توســط برندگان اول و دوم و سوم مزایده، ســپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 
خواهد شد. 

شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

لذا متقاضیان شــرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشــتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شــهرداری مراجعه و نسبت به ارائه 
پیشنهادات، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱3 به واحد دبیرخانه حراست شهرداری کوشک مراجعه نمایند.

نوبت اول

نوبت اول
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رویترز:

 کره جنوبی در ماه گذشته از ایران هیچ نفتی نخریده است
به گزارش رویترز، آمار های اولیه گمرک کره جنوبی نشان داد کره جنوبی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته هیچ نفتی از ایران وارد نکرد. بر اساس این آمار، پنجمین واردکننده نفت در جهان ماه گذشته 
میالدی در مجموع ۱۱.۴ میلیون بشکه نفت خام وارد کرده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۱ 
میلیون بشکه بوده است. بر اســاس این آمار، پنجمین واردکننده نفت در جهان ماه گذشته میالدی در 
مجموع ۱۱.۴ میلیون بشکه نفت خام وارد کرده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۱ میلیون بشکه 
بوده است.آمارهای نهایی واردات نفت خام این کشور طی ماه گذشته در اواخر ماه جاری میالدی توسط 
شرکت ملی نفت این کشور منتشر خواهد شد.بدهی کره جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات گازی در 
دو بانک این کشور، در مجموع به ارزش هفت میلیارد دالر است که از سپتامبر ۲۰۱۸ میالدی )شهریورماه 
۱۳۹۷( به بهانه تحریم های آمریکا پرداخت نشده است. از آن زمان تاکنون سفرهایی بین مقامات دو 
کشور انجام و رایزنی هایی صورت گرفت که آخرین سفر در این خصوص در سطح نخست وزیر کره جنوبی 
انجام شد، ولی پس از آن هم هیچ تحولی رخ نداد.روزنامه یونهاپ کره جنوبی در مهر ماه خبر داد وزیر 

دارایی کره جنوبی و آمریکا توافق کردند تا در زمینه دارایی های بلوکه شده ایران در سئول همکاری کنند.

نشنال اینترست: 

ایران می تواند هزینه های سنگینی را به نیروی دریایی آمریکا 
تحمیل کند

یک نشریه آمریکایی نوشت، ایران توانسته است با هزینه کم، نیروی دریایی آمریکا را در خلیج فارس 
گرفتار کند. نشریه »نشنال اینترست« در بخش هایی از این گزارش به قلم »جیمز هولمز« از اعضای 
اندیشکده رزم دریایی آمریکا نوشت، به نظر می رسد که تهران توانسته است با به کارگیری نیروهای 
دریایی سبک با هزینه کم، آمریکا، ابرقدرت پیشروی جهان را در عرصه ای که مایل به تقابل نیست، 
به مخمصه بیندازد. نشنال اینترست در بخش دیگری نوشت،مقام های ایران چه از روی محاسبات 
راهبردی، چه از روی شور ایدئولوژیک و چه از روی ظرافت آشکار، مقید و مصمم به نظر می رسند که 
نگذارند شیطان بزرگ حیاط خلوت آنها را ببندد.به نوشــته این نشریه، جای تردید نیست که تهران 

می تواند هزینه های سنگینی را بر آمریکا تحمیل کند و در حال حاضر این کار را انجام می دهد.

گزافه گویی وزیر خارجه صهیونیست ها علیه ایران
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در دیدار با نماینده آمریکا در امور ایران مدعی شد که تهران قصدی 
برای بازگشت به توافق هسته ای سال ۲۰۱5 ندارد.»یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی روز 
دوشنبه با »راب مالی« نماینده آمریکا در امور ایران دیدار کرد. به گزارش »یدیعوت آحارونوت«، الپید 
در این دیدار بار دیگر ادعای رژیم صهیونیستی درباره ایران را تکرار کرده و گفت که ایران با مذاکرات 
درباره برنامه هسته ای خود به دنبال خرید زمان بوده و موضوع پیوستن مجدد به توافق هسته ای 
سال ۲۰۱5 دیگر مطرح نیست. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ایران هیچ قصدی برای 
بازگشت واقعی به توافقی که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از آن خارج شد را ندارد.

درخواست رییس جمهور پیشین افغانستان از ایران
حامد کرزای، رییس جمهور پیشین افغانستان طی سخنانی در وبینار بین المللی علمای جهان اسالم و تحوالت 
جدید افغانستان اظهار داشت: به دلیل تاثیر متقابل اوضاع سیاسی افغانستان و منطقه به ویژه در عرصه اقتصاد 
و امنیت ما نیازمند همکاری بیشتر و همراهی بهتر کشور های منطقه هستیم. بدون تردید مشکالت اقتصادی 
و امنیتی افغانستان بر منطقه و به خصوص در کشورهای همسایه تاثیر ناگواری خواهد داشت و تا زمانی که بی 

ثباتی در افغانستان ادامه یابد کشورهای همسایه و منطقه نیز از آن به شدت متاثر خواهند شد. 

دومین گزینه آموزش و پرورش هم رد شد؛ مجلس به »فیاضی« رای اعتماد نداد

وزارت آموزش و پرورش همچنان بدون وزیر

مسعود فیاضی، گزینه پیشنهادی آموزش و پرورش با ۱۱5 
رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ 
رای ماخوذه، از رسیدن به صندلی این وزارتخانه بازماند.فیاضی، دومین وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم است. پیش از او حسین 
باغ گلی به عنوان گزینه پیشــنهادی تصدی آموزش و پرورش به مجلس 
شورای اسالمی معرفی شد که او هم نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش طی یک هفته گذشته با مخالفت ها و 
حواشــی بســیاری روبه رو شــده بود که از جمله آنها می توان به نسبت 
فامیلی اش با »علیرضا زاکانی« شهردار تهران، نحوه طی مدارج تحصیلی، 
مخالفتش با موسیقی، ممیزی های مجله رشد و مطرح شدن نامش در 
طرح صیانت از فضای مجازی اشاره کرد که وی موفق شد برای برخی از آنها 
پاسخ قانع کننده ای ارائه دهد و در برخی موارد نیز ابهامات و پرسش هایی 
باقی ماند.فیاضی تالش کرد با برگزاری جلسات و نشست هایی با جمعی از 
فرهنگیان، نمایندگان مجلس، متخصصان تعلیم و تربیت، اصحاب رسانه 
و فعاالن فضای مجازی و ... برنامه چهارساله خود را تشریح و نظر موافق 
برخی اقشار و تشکل ها را برای حمایت و کسب رای اعتماد جلب کند؛ این در 
حالی است که شماری از فعاالن صنفی و نمایندگان مجلس وی را به عنوان 
بهترین گزینه پیشــنهادی برای وزارت آموزش و پرورش تلقی نکرده و از 
رییس جمهور خواسته بودند در این زمینه تجدید نظر کند.پس از گذشت 
هفته ای پردغدغه برای دستگاه تعلیم و تربیت، در نهایت دیروز، سه شنبه، 
۲5  آبان جلسه رای اعتماد به وزیر پیشــنهادی با حضور رییس جمهور در 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

رییس جمهور: با بررسی دغدغه نمایندگان به فیاضی رسیدیم
رییس جمهور در جلسه رای اعتماد به مسعود فیاضی، به فرآیند معرفی 
وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش اشــاره و بیان کرد: محــور انتخاب، 
شایستگی است و رفاقت، قرابت و فشار آوردن رسانه ای هم موجب معرفی 
فردی نمی شود. برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش کار گروهی انجام شد 
و با بیش از ۲۰ نفر مصاحبه کردند. فسادستیزی، داشتن روحیه انقالبی، 
کارآمدی، روحیه تحول از شرایط همه وزراست. طی بررسی های انجام شده 
در کارگروه ها مشخص شد فیاضی از کسانی است که از جایگاه قابل قبول 
و ممتازی برخوردار اســت. من چند بار با او مصاحبه کردم، دوستان مورد 
اعتماد هم با او مصاحبه داشتند.رییسی افزود: فیاضی کالس، مدرسه و 
تعلیم و معلم را می شناسد. وی همچنین آمادگی اجرای سند تحول را دارد. 
من با او هم حزب و هم گروه نبودم و نمی دانم به چه کسی رای داده است، 
اما مهم در انتخاب افراد این است که روحیه انقالبی داشته و با شاخص های 
دولت تطابق داشته باشــند. ما دغدغه های نمایندگان در زمینه آموزش و 

پرورش را بررسی کردیم و به فیاضی رسیدیم.

از جمله نظرات مخالف مطرح شده از ســوی نمایندگان مجلس 
می توان به این موارد اشاره کرد:

حجت االسالم محمد باقری، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی با 

بیان اینکه فردی که حتی یک روز هم مدیریت یک مدرسه را برعهده نداشته و 
حتی سابقه مدیرکلی هم ندارد چگونه می تواند وزیر آموزش وپرورش باشد، 
گفت: امروز بعد از ۴۰ سال از انقالب چگونه از بین یک میلیون فرهنگی یک 
وزیر پیدا نمی شود؟ آقای فیاضی حتی یک روز هم مدیر یک مدرسه نبوده 
حتی ســابقه مدیرکلی هم ندارد. آیا با انتخاب ایشان جامعه فرهنگی از ما 
دلسرد نمی شــود؟ این امر نوعی توهین و دهن کجی به آموزش و پرورش 
است.احمد محرم زاده یخ فروزان، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس 
شورای اسالمی تحصیالت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را غیرمرتبط 
دانست و گفت: در مدرک شما جز فقه چیزی دیده نمی شود. بنده از لحاظ 
تخصصی، کارشناسی و از روی دلســوزی مخالفت می کنم. فیاضی هفت 
سال مدیر آموزش و پرورش یا مدیر کدام مدرسه بوده است؟ مدرک دکتری 
ایشان از یک نهاد قانونی تحت پوشش وزارت علوم نیست. آیا نهاد نخبگان 
صالحیت صدور مدرک دکتری دارد؟ســیدکاظم دلخوش، نماینده مردم 
صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی نیز با بیان اینکه آقای وزیر یک جزوه 
آوردند که برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوب اســت. شما 
چطور می خواهید رتبه بندی معلمان را حل کنید؟ گفت: آقای رییس جمهور 
ما می خواهیم شما سربلند باشید، آیا شأن آموزش و پرورش این است که 

بعد از انقالب اینگونه با جامعه بزرگ آنها برخورد کنیم؟

موافقان درباره وزیر پیشنهادی چه گفتند؟
از جمله نظرات موافق مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس نیز می توان 
به این موارد اشــاره کرد:حجت االسالم موســی غضنفرآبادی، نماینده 
مردم بم در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه هنگام معرفی وزیر 
پیشنهادی شبکه های معاند و مروجین ســند ۲۰۳۰ قصد تخریب وی 
را داشــتند، گفت: به عقیده اینجانب ایشــان می تواند یک مدیر اگرچه 
ناشناخته ولی تحول آفرین باشد، وزیر آموزش و پرورش باید شخصی 
باشد که به اهمیت آموزش و پرورش باور قلبی داشته باشد که در ایشان 
به خوبی قابل مشاهده اســت. رهبری معظم انقالب بارها نسبت به به 
کارگیری جوانان انقالبی و جهادی تاکید داشتند اکنون نیز فردی جوان، 
جهادی و متدین به عنوان وزیر پیشــنهادی معرفی شده است.عباس 
گودرزی، نماینده بروجرد در مجلس شــورای اســالمی نیز با اشاره به 
انتقاداتی از نبود ســابقه فیاضی در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: 
فیاضــی در بدنه آموزش و پرورش نبــود؛ اما در این دســتگاه مامور به 
خدمت بوده، او فردی مومن و معتقد و آشنا و متعهد به وظایفش است 
و معتقد به عدل و عدالت و مقابله با ظلم بوده، فیاضی ذهن فعالی دارد. 
 امروز مشکالت آموزش و پرورش سیاست پژوهی است، فیاضی ذهن

 برنامه ریز دارد.

خبر روز

روزنامه آرمان: 

تیم مذاکره در خارج، نرمش نشان داده است
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم علی بیگدلی، تحلیلگر مسائل بین الملل نوشت: باالخره با سفر آقای 
گروسی به ایران موافقت شد تا از دوربین ها به ویژه دوربین هایی که در کرج هستند، بازدید کند. چنانچه 
این اتفاق نمی افتاد، ظرف هفته آینده که شورای حکام تشکیل می شد، قطعنامه صادر و پرونده ایران راهی 
شورای امنیت می شد. دیپلماسی ما دچار بالتکلیفی و چندوجهی عمل شده که از یکطرف نشان دهنده 
ضعف کادر دیپلماتیک و از طرف دیگر تاثیرپذیری اســت که کادر دیپلماتیک ما از فضای داخلی دارد.

درحقیقت از آنجا که دیروز مذاکرات را بد می دانستند و امروز خودشان وارد میدان دیپلماتیک شده اند، 
واقعیت را از مردم پنهان می کنند که چه تصمیمی دارند. ولی به خاطر اینکه فضای داخلی را از دست ندهند، 
ناچارند که بازیگری های اینچنینی داشته باشند. هیچ راهی وجود ندارد و اگر مذاکرات با شکست مواجه 
شود، آن وقت باید منتظر دالر ۴۰ هزار تومانی باشیم و از طرف دیگر با این فشار اقتصادی، جامعه به شرایط 
سخت تر نزدیک می شود . درواقع برخالف اینکه گفته می شد شش دور مذاکره قبلی را قبول ندارند، باز هم 
غربی ها نپذیرفتند و مذاکرات دور هفتم خود را آغاز خواهند کرد. در داخل نغمه مخالفت خوانده می شود 
ولی در خارج نرمش بیشتری نشان می دهند، برای اینکه فضای داخلی را تا حدودی از التهاب بیندازند.

حمله تند روزنامه اصول گرا به »نوروزی«: 

بار اول نیست که از این حرف ها می زنی
روزنامه جوان نوشت:یک اظهارنظر از حسن نوروزی، نماینده مجلس در مورد دادگاه کذایی انگلیسی در 
مورد وقایع آبان ۹۸ طی روزهای اخیر جنجال هایی را ایجاد کرد.آنچه از قول وی منتشر شد، این بود که در 
ابتدای گفت وگو به طعنه و کنایه می پرسد که » دادگاه لندن کشته شده ها را محکوم می کند یا قاتلین را؟« 
و در واکنش به پاسخ خبرنگار می گوید: »یکی از آن هایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حاال 
چه کسی می خواهد ما را محاکمه کند؟« وی می خواهد بی اعتبار بودن آن دادگاه نمایشی را که عروسک 
گردانش مسیح علی نژاد است، نشان دهد؛ حرفی نیست، خیلی هم خوب؛ اما با این عبارات؟!نوروزی در 
پایان صحبت هایش می گوید که »شوخی کردم«! شوخی با چنین ادبیاتی در موضوعی که دو سال است 
عملیات روانی و رسانه ای و سیاسی غرب و رسانه های فارسی زبان غربی بر آن متمرکز شده تا هزار و یک 
دروغ نامربوط را به جمهوری اسالمی بچسباند؟ آیا این شوخی هم بخشی از این چسب نخواهد شد؟! اما 
آنچه بیشتر جای تامل دارد، اظهارات شاذ دیگر از او در موضوعاتی همانند همین موضوع، مهم و خاص است.

 به دولت سابق افغانستان در تهران بازداشت شد
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعالم کرد که »نظام الدین قیصاری« از سیاسیون نزدیک 
به دولت سابق افغانستان به دلیل جعل اسناد بازداشت شد.»مهدی محمودی« از دستگیری »نظام الدین 
قیصاری« از سیاسیون نزدیک به دولت سابق افغانستان در تهران خبر داد.محمودی در رابطه با این خبر 
اظهار داشت: این مقام نزدیک به حکومت سابق افغانستان خود به صورت غیرقانونی وارد کشورمان شده 

و در ایران نیز اقدام به برخی امور خالف قانون در رابطه با مدارک هویتی مهاجرین افغانستانی کرده بود.

واکنش »محمود صادقی« به اظهارات اخیر ائمه جمعه
یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: در شــرایط فعلی اگر ائمه جمعه راجع به مسئله روز صحبت 
می کنند، بهتر است به نوعی حکم مرهم روی زخم مردم را داشته باشند و با مردم هم صدا باشند. سعی 
در توجیه رفتارهای نابه جای مسئوالن، مردم را ناراحت می کند.محمود صادقی در خصوص اظهارات 
اخیر ائمه جمعه و توجیه برخی مشکالت معیشتی و انداختن بار همه مشکالت بر گردن مردم، بیان 
کرد: نماز جمعه ماهیت سیاسی دارد؛ اما به نظر می رســد که قبل از ماهیت سیاسی، بیشتر رسالت 

عبادی و اخالقی دارد و توصیه به تقوا از لوازم خطبه های نماز جمعه است.

کافه سیاست

 ادعای امارات برای 
کاهش تنش با ایران

مشاور دیپلماتیک رییس دولت امارات مدعی 
شده ابوظبی گام هایی برای کاهش تنش ها با 
ایران برداشته است.انور قرقاش که در »نشست 
راهبــردی ابوظبی« ســخنرانی می کرد مدعی 
شــد که اقدامات امارات در جهت اعتمادسازی 
و اجتنــاب از درگیری با ایران بوده اســت. انور 
قرقاش، در ادامــه ادعاهای خــود گفت: »ما 
کماکان درباره دخالت ایران در عراق، ســوریه و 
یمن نگرانی های جدی داریم و گام هایی برای 
تنش زدایی برداشته ایم.  هیچ نفعی در درگیری 
نداریم چون منطقــه بهــای آن را در دهه های 
پیش رو پرداخت خواهد کرد.«وی اضافه کرد: 
» می توانیم با یکدیگر اعتمــاد ایجاد کرده و به 
سمت یک وضعیت پایدارتر حرکت کنیم. برای 
ایران بهتر خواهد بود با همسایگانش همکاری 
داشته باشد.«انور قرقاش اضافه کرد: »درگیری، 
مسیر سازنده ای نیست و در عوض، دیپلماسی 
و تعامل بهترین گام رو به جلو است. ما سخت 
در تالشــیم با همه کشــورها، حتی کشورهایی 
که با آنها اختالف داریم پــل بزنیم.«وی گفت: 
»ترجیح دادن دیپلماســی و تعامــل به تقابل 
در توافقات ابراهیم و تعامل هــای متعاقب ما 
با اسراییل هم مشهود اســت.«امارات یکی از 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس است که طی 
ماه های گذشته خواســتار مشارکت کشورهای 
عربی در مذاکــرات ایران با گــروه ۱+۴ درباره 
رفع تحریم های غیرقانونی شده است.»خلیفه 
شاهین المرر« وزیر مشــاور دولت امارات در 
امور خارجه چند ماه پیش طی سخنرانی خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: »مسئله 
دســتیابی به یک توافق مشــترک با ایران که 
تمامی نگرانی های منطقه ای و بین المللی را حل 
کند همچنان یک درخواست اساسی است. هر 
توافقی با ایران در آینده باید کاستی های موجود 
در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را حل 
کند و کشورهای منطقه در آن مشارکت داشته 
باشند.«امارات شهریور ماه سال جاری انتخاب 
ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور ایران را 
تبریک گفته بود. در پی ارسال این پیام، »خلیفه 
بن زاید آل نهیان« رییس این کشــور پیامی از 

رییس جمهور ایران دریافت کرد.

بین الملل

وز عکس ر

وزیر خارجه ترکیه 
 با »رییسی« 

دیدار کرد
وزیر امــور خارجه ترکیه که 
پیش از ظهر دیروز به تهران 
سفر کرده، با  سید ابراهیم 
رییسی رییس جمهور دیدار 

و گفت وگو کرد.

وزیر امور خارجــه در گفت وگوی تلفنــی با همتای 
ایتالیایی با بیان اینکه برای رســیدن به یک توافق 
خوب آماده ایم، گفت: این امر مستلزم بازگشت کامل 

طرف های مذاکراتی به تعهدات شان است.
حسین امیرعبدالهیان با »لوییجی دی مایو« وزیر امور 
خارجه و همکاری های بین المللی ایتالیا در خصوص 
وضعیت روابط دوجانبه، تحــوالت منطقه ای و بین 

المللی گفت وگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان روابط دیپلماتیک صد و 
شصت ساله ایران و ایتالیا را پشــتوانه خوبی برای 
توسعه روزافزون مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توصیف و تصریح کرد 
که دولت جدید ایران مصمم است در فضایی مبتنی 

بر احترام متقابل و با تکیه بر ظرفیت ها و فرصت های 
نهفته در مناسبات، همکاری خود با کشورهای دوست 
از جمله ایتالیا را توســعه دهد. وی با ابراز خشنودی 
از فراهم بودن بســترهای همکاری دو کشور به ویژه 
در حوزه صنعت،کشاورزی ، پزشکی، علم و فناوری 
و ... با توجه به پیوندهای قدیــم، بر حفظ و تقویت 
آن تاکید کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین 
ارسال واکسن در قالب کوواکس به ایران را از جمله 
نکات قابل توجه در همکاری های دوستانه دو کشور 
برشمرد.امیرعبدالهیان با اشاره به موضوع مذاکرات 
پیش رو در وین، تاکید کرد که تمامی طرف ها به این 
درک مشــترک رســیده اند که آمریکا مقصر اصلی 
و مســئول وضعیت فعلی اســت و  برخی طرف ها 

در رفتاری غیر مسئوالنه با ســکوت در مقابل زیاده 
خواهی آمریکا، در پیش  آمدن شرایط غیر قابل قبول 

فعلی نقش داشته اند.
وزیر امور خارجه کشــورمان تاکید کرد: دولت جدید 
ایــران دولتــی عمل گــرا و نتیجه محور اســت. ما 
دیدگاهمان را با اطراف مذاکره به اشــتراک گذاشته 
ایم و برای رسیدن به یک توافق خوب آماده ایم.  این 
امر مستلزم بازگشــت کامل طرف های مذاکراتی به 

تعهدات شان است.

وزیر امور خارجه خطاب به همتای ایتالیایی:

 برای رسیدن به یک توافق خوب آماده  ایم

نماینده زاهدان در مجلس:

با عامالن آشوب های سال 98 برخورد جدی صورت نگرفت
نماینده زاهدان در مجلس با اشاره به سوءاستفاده  عده ای آشــوبگر از اعتراضات بحق مردم به دولت سابق در آبان ۹۸ گفت: هیچ حکومتی با اراذل و گروه هایی که 
می خواهند به اموال عمومی و انبارهای آذوقه مردم آسیب بزنند، تساهل و تسامح ندارد.حسینعلی شهریاری با اشاره به گذشت دو سال از فتنه بنزینی در کشور گفت: 
قطعا آشوب های خیابانی ناشی از غافل گیر کردن مردم و سوءمدیریت مسئوالن دولت قبل نسبت به افزایش قیمت بنزین آبان ۹۸ بود و شاید یک سری عوامل 
هم بدشان نمی آمد که به آشوب بکشند.نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: وقتی تعدادی افراد مسلح آماده اند که پس از افزایش قیمت 
بنزین به خیابان ها بریزند و بانک ها را به آتش بکشند و به اموال عمومی آسیب بزنند و یک عده بی گناه را بکشند، خود، اثبات کننده بی تدبیری دولت تدبیر و امید 
در نحوه آگاه  کردن مردم از زمان اجرای سهمیه بندی بنزین است.شهریاری خاطرنشان کرد: متاسفانه برخورد جدی با عامالن آشوب ها در آبان ۹۸ که بر اعتراضات 
مسالمت آمیز مردم سوار شدند، صورت نگرفت و این درحالی اســت که هیچ حکومتی با گروه هایی که در پوشش معترض می خواهند به اموال عمومی و انبارهای 

آذوقه مردم آسیب بزنند، تساهل و تسامح ندارد.
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دادستان کاشان:

 سازمان صمت اصفهان مجوز بهره برداری از معدن جدید
 در کاشان را صادر نکند

دادستان عمومی و انقالب کاشان گفت: از مسئوالن ســازمان صمت استان اصفهان خواسته ایم 
مجوز معدن جدید در کاشان صادر نشــود.روح ا... دهقانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
یکی از مطالبات جدی مردم برخی از روستاها و مناطق اطراف در خصوص کنترل فعالیت معادن 

بود، اظهار داشت: چند معدن هم که ضوابط را رعایت نمی کردند به صورت موقت تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه به مباحث معادن نمی شــود به صورت صفر و یک نــگاه کرد، گفت: معادن طبق 
قانون جمهوری اسالمی بعد از دریافت مجوز می توانند شروع به کار کنند ولی این نباید باعث شود 
که ضوابط اســتفاده از معادن که برای بهره برداران آن تعریف شــده است، نقض شود.دادستان 
عمومی و انقالب کاشــان با اشــاره به اینکه پروانه بهره برداری از معادن تهران با موافقت استان 
اصفهان صادر می شود، تصریح کرد: متاسفانه در این فرایند هیچ استعالمی از شهرستان نمی شود 
که این باعث برخی از مشکالت برای مردم و بهره برداران از معادن می شود.وی با اشاره به اینکه از 
مقامات استان اصفهان خواسته ایم دیگر مجوز معادن جدید در کاشان صادر نشود، گفت: حدود 
۲۵ درصد از معادن اســتان اصفهان در شهرستان کاشــان وجود دارد که این باعث شده  ظرفیت 

معادن کاشان کامل شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 پیگیر جوابیه توقف طرح بن-بروجن از سازمان بازرسی 
کل کشور هستیم

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: پیگیر جوابیه سازمان بازرسی کل کشور به نامه طرح توقف 
بن-بروجن هستیم ؛اما با توجه به تغییر رییس ســازمان الزم است جلسه جدیدی در این ارتباط 
برگزار شــود.مهدی طغیانی در ارتباط با پیگیری بازگشــایی زاینده رود اظهار کرد: بنده عضو کمیته 
تخصصی که قرار اســت بررســی های فنی در زمینه بازگشایی زاینده رود داشــته باشد، نیستم و 
نمی توانم در این زمینه اظهار نظر کنم.وی افزود: در جلسه کمیته سازگاری با کم آبی در استانداری 
اصفهان با حضور وزیر مقرر شد که کمیته ای تخصصی به ریاست استاندار اصفهان برگزار شود و نتیجه 
آن با حضور ذی نفعان تصمیم گیری و اعالم خواهد شــد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی در ارتباط با پیگیری جوابیه سازمان بازرسی کل کشور به نامه طرح توقف بن-بروجن گفت: 
مشکلی که وجود دارد این پیگیری با تغییر رییس سازمان بازرسی کل کشور همراه شده است و در 

آینده ای نزدیک با رییس جدید در این ارتباط جلسه ای برگزار خواهیم کرد.

کشف انبار الستیک های احتکاری در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف یک هزار و ۵۷۶ حلقه الستیک احتکار شده 
به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان خبر داد.کامران ریاحی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان 
با انجام اقدامات اطالعاتی از احتکار محموله الســتیک در یک فروشگاه الستیک فروشی مطلع و 
بررسی موضوع را در دســتور کار قرار دادند.وی افزود: پس از هماهنگی های الزم از محل مورد نظر 
بازرسی شد که ۷۵۶ حلقه انواع الســتیک ایرانی و ۸۲۰ حلقه انواع الستیک خارجی احتکار شده 
فاقد مدارک قانونی و مجوزهای مربوطه کشف شد.رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان 
از دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده خبر داد و گفت: ارزش الستیک های کشف شده توسط 
کارشناسان مربوطه ۱۶۰ میلیارد تومان اعالم شده است.ریاحی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با 
محتکران کاال و افرادی که کاالهای اساسی و ارزاق عمومی مردم را برای سود بیشتر احتکار می کنند 

برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد.

از وعده دو ساله وزیر تا کاسه لبریِز صبر کشاورزان؛ احیای دائمی زاینده رود عملی می شود؟

»اما«، »اگر«، »ایهام«، »ابهام«، »شاید«، »به شرط«!

بیش از یک هفته از درخواست های کشاورزان  ریحانه سجادی
اصفهان می گذرد، آنها خواهان حقابه خود از 
زاینده رود هستند. اگرچه روز جمعه همزمان با سفر وزیر نیرو به اصفهان، در 
این تجمع نیز اصفهانی ها به همراهی کشاورزان خواستار احیای دائمی این 
رودخانه شــدند.به اعتقاد کارشناســان، خشــکی زاینده رود نه به دلیل 
خشکسالی بلکه به دلیل برخی سوء مدیریت ها و برداشت های غیرمجاز از 
زاینده رود و بارگذاری های بیش از اندازه از این رودخانه اســت، که موجب 
شده این رودخانه دائمی در فالت مرکزی ایران به رودخانه ای نه دیگر فصلی 
بلکه مقطعی براساس فشارهای اجتماعی و تصمیمات مدیران تبدیل شود.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گفت و گو با یکی 
از شبکه های خبری تهران، درباره احیای زاینده رود، توضیح داد: در این راستا 
یک سری پروژه های سریع با موفقیت را دنبال می کنیم که در کوتاه مدت 
مردم نتیجه آن را خواهند دید.محمد صادق خیاطان افزود: بازه زمانی اجرای 
این پروژه ها دو ساله است یعنی طی دو سال پروژه هایی را اجرا خواهیم کرد 

که مردم در مدت دو سال نتیجه آن را خواهند دید.

وعده وزیر به کشاورزان: اعتماد کنید
وزیر نیرو همچنین روز جمعه در بازدید از پهنه شرق اصفهان، به کشاورزان 
اصفهانی اطمینان داد که به مطالبات آنها رسیدگی و عدالت در تقسیم آب 
رعایت می شود.علی اکبر محرابیان از کشاورزان اصفهان خواست به دولت 
و وزارت نیرو اعتماد کنند و برای حل مشــکالت زمان دهند و امیدواریم تا 
دو ســال آینده همه کشاورزان از بهبود شــرایط خود رضایت پیدا کنند.وی 

در ساعات پایانی سفر خود در جمع خبرنگاران، گفت: سالی که پشت سر 
گذاشته ایم طی ۵۲ سال گذشته سال بسیار خشکی بود و امیدواریم سال 
آبی جاری پر از نعمت الهی باشد.به گفته وزیر نیرو، برخی طرح های نیمه 
تمام باعث شده که ورودی ها کاهش یابد و سعی داریم با سرعت بخشی این 
پروژه ها باعث افزایش ورودی های اصفهان و استان های همجوار شویم، 
متاسفانه رکود اجرای پروژه ها به کشور صدمه زده است و در طول سال های 
گذشته شاهد بودیم که برخی پروژه ها بیش از ۱۰ سال متوقف بوده اند و در 
حالی که نیازهای مردم روز به روز بیشتر شده، این طرح ها متوقف مانده اند.

اما محرابیان در جلسه سازگاری با کم آبی استان در جمع کشاورزان اصفهان، 
از واگذاری مدیریت اســتانی آب در اصفهان خبر داد و گفت: در این زمینه 
تمام مسئوالن و مدیران استان اصفهان را مکلف می کنم طبق نظر استاندار 
عمل کنند، همچنین ساز و کاری برای مدیریت استانی آب پیشنهاد بدهید 
تا همان را به اجــرا بگذاریم.وزیر نیرو، اما زمان بازگشــایی زاینده رود برای 
کشت پاییزه را مشروط به رسیدن ذخیره ســد به ۳۲۰ تا ۳۵۰ میلیون متر 
مکعب دانســت که کشــاورزان با این طرح مخالفت کردند.در این جلسه، 
سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در پاسخ به درخواست کشاورزان برای 
رهاسازی ۱۰۰ میلیون لیتر از ۱۷۵ میلیون لیتر آب ذخیره در پشت سد، اظهار 
کرد: متاسفانه سال های گذشته که ۷۰۰ میلیون لیتر ذخیره آب داشتیم، بی 
تدبیری رخ داد و زمانی که ما باید آب را در پشت سد ذخیره می کردیم این 
کار را نکردیم و این فاجعه که امروز با آن روبه رو هستیم اتفاق افتاد و امروز 
که ذخیره آب ۱۷۴ میلیون لیتر است و در شرایطی که معلوم نیست تا پایان 
ســال چه اتفاقی بیفتد و چقدر بارش داشته باشــیم، این کار، تکرار همان 

اشتباه اســت.حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب در این 
نشست پیرامون صحبت های یکی از کشاورزان یادآوری کرد: در سال ۹۳ که 
گفتید ذخیره آب پشت سد به ۹۰ میلیون لیتر رسید و آب جاری بود، همان 
موقع هم ما با مشکل طعم و بوی آب مواجه بودیم و به این نتیجه رسیده ایم 
که تصفیه خانه های ما زیر۱۲۰ میلیون لیتر را نمی توانند با کیفیت تصفیه کنند.

هنوز نیت وزارت نیرو مشخص نیست
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان نیز درباره خواسته برخی 
نمایندگان برای پایان تحصن کشاورزان بعد از جلسه وزیر نیرو ، گفت: قرار 
است جلسه ای با نمایندگان کشاورزان برگزار و در این باره تصمیم گیری شود.
احمدرضا جعفری توضیح داد: با تشکیل کمیته ای، زمان دقیق باز شدن آب را 
بررسی کنیم و نتیجه این جلسه را امروز و یا فردا در تهران به وزیر نیرو تحویل 
دهیم و در آن جلسه قول بازگشایی آب زاینده رود و زمان دقیق آن را از وزیر 
نیرو گرفته و به اطالع مردم برسانیم.به گفته این نماینده کشاورزان، تنها وعده 
ای که تا به امروز وزیر نیرو به کشاورزان اصفهان داده، همین اعالم نظر نهایی 
در مورد نتیجه نهایی این کمیته در اصفهان است.وی در مورد نتیجه سفر وزیر 
نیرو به اصفهان گفت: معتقدم وزیر نیرو نمی تواند به کشاورزان قول دهد، 
چراکه در مقطعی قرار گرفته که اگر به ما وعده ای دهد، استان مجاور طلبکار 
اصفهان و وزارتخانه می شود و برعکس، اما آنچه مهم است باید براساس 
قانون یا عرف و یا پیشنه برداشت از زاینده رود، تکلیف حقابه ها مشخص 
شود.به گفته جعفری، هنوز نیت و برنامه وزارت نیرو مشخص نیست که برچه 
اساسی و چگونه می خواهند آب را تحویل دهد.وی درباره ذخیره بسیار اندک 
سد زاینده رود، گفت: معتقدم با وجود ذخیره ۱۷۵ میلیون مترمکعبی سد 

زاینده رود امکان تحویل آب به کشاورازن وجود دارد.

باید خسارت کشاورزان پرداخت شود
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی اصفهان درباره سفر وزیر نیرو ، 
گفت: زمانی که ۱۷۵ میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود است، این 
سفرها تنها به نوعی هزینه بر است.محمد صادقی افزود: زمانی که آب موجود 
نیست مسئوالن و مدیران کشور باید میزان خســارت کشاورزان را برآورد و 
بخشی از آن را تقبل کنند نه اینکه تمام خسارات را گردن کشاورزان بیندازند.
وی با تاکید بر اینکه طی ۲۰ سال گذشته کشاورزان تاوان سوء مدیریت در 
حوضه زاینده رود را داده اند، گفت: متاسفانه تنها بخشی که از بی آبی آسیب 
ندیده بخش صنعت است، امروز پول صنایع به خزانه دولت ریخته می شود 
و آلودگی و سرطان ناشی از آن به اصفهان بر می گردد. صادقی گفت: هر سال 
وضعیت کشــاورزان و زاینده رود نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم می شود و 
تا زمانی که طرز فکرمان در مدیریت منابــع آبی تغییر نکند امیدی به بهبود 

شرایط فعلی نخواهیم داشت.

خبر روز

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان :

 موانع فعالیت 19 واحد تولیدی استان اصفهان
 برطرف شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از رفع مشکالت ۱۹ واحد تولیدی استان خبر 
داد و گفت: این واحدها در مســیر فعالیت خود با موانعی مواجه بودند که در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید، بررســی و گره از مشکالت 

آنها باز شد.
سیدحسن قاضی عســگر در یک صد و 
چهل و هشتمین جلسه کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استان افزود: بیشتر 
مباحث جلسه اخیر به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، محیط  زیست، شرکت 
شــهرک های صنعتی، میراث فرهنگی، 
اداره کل امــور مالیاتی و دامپزشــکی 
اختصاص داشت که در این نشست به 

صورت جداگانه با حضور مسئوالن، مشکالت صنعتگران رسیدگی و برطرف شد.
وی با بیان اینکه پرونده ۱۹ واحد تولیدی در جلسه امروز رسیدگی و به مشکل آنها رسیدگی شد، 

ادامه داد: جلسه کارگروه ستاد تسهیل استان ۱۷ مصوبه برای رفع مشکالت تولید داشت.
به گفته وی،مشــکالت فعاالن اقتصادی استان در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید به صورت 
هفتگی مورد رســیدگی قرار می گیرد در حالی که آنان طی ۲ ســال گذشــته باید ماه ها پشت در 
کارگروه انتظار می کشیدند تا مشــکالت شان مطرح شــود و نوبت به آنها برسد که در نهایت هم 

مصوبه ای دریافت نمی کردند.
معاون اســتاندار اصفهان بابیان اینکه این کارگروه بیشــتر به مشــکالت واحدهــای تولیدی و 
صنوف تولیدی رســیدگی می کند، اظهار داشــت: هر کدام از این واحدها که مشکل حل  نشده با 
دستگاه های اجرایی دارند، می توانند به این ستاد مراجعه کنند و این ستاد هم موظف به بررسی 

و رفع مشکالت آنهاست.
مسئول ستاد تسهیل استان اصفهان نیز در حاشــیه برگزاری یک صد و چهل و هشتمین جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشــت: این ستاد وظیفه رسیدگی به مشکالت و 
رفع موانع واحدهای تولیدی را بر عهده دارد و با توجه به نام گذاری ســال ۱۴۰۰ به عنوان »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، تالش ما بر این اســت که بتوانیم مشکالت این واحدها را در این 

کارگروه تخصصی برطرف کنیم.
ناهید سلیمی با بیان اینکه هر هفته سه جلســه این کارگروه در استان برگزار می شود، افزود: هر 
هفته حدود چهل نفر از تولیدکنندگان اســتان مراجعه می کنند و تمام تالش مسئوالن در راستای 

رفع مشکالت  واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه در هر جلســه به مشــکالت حدود ۲۰ واحد تولیدی اســتان رسیدگی می شود، 
خاطرنشان کرد: فعالیت ســتاد تسهیل از ســال ۹۴ راه اندازی و تاکنون بیش از پنج هزار جلسه 

آن برگزار شده است.
در یک صد و چهل و هشتمین کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان که روز دوشنبه با حضور 
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان در استانداری برگزار شد، ۱۹ مورد از مسائل 
حوزه شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صمت و محیط  زیست استان بررسی و به مشکالت 

آنها رسیدگی شد.
تشــکیل کارگروه تســهیل و رفــع موانع تولیــد در اســتان ها یکــی از برنامه هــای اقتصادی 
 دولت برای خــارج کــردن واحدهای تولیــدی از رکــود و حل مشــکالت آنهــا در بخش های 

مختلف است.

کافه اقتصاد

اقدام جالب میوه فروش نجف آبادی برای ترویج کتاب خوانی؛خبر خوان

 طرح طالیی خرید میوه با کتاب رایگان
فکرش را نمی کردیم با خرید شلغم، پرتقال و ســیب یک کتاب هم به خانه مان بیاید. عالقه دو برادر خوش ذوق به کتاب و کتاب خوانی باعث شد تا پای کتاب به 
میوه فروشی آن ها باز شود.میو ه فروش نجف آبادی تنها دغدغه اش را گرانی کتاب و حذف آن از خانه ها بیان کرد و ابراز داشت: حدود ۱۱ سال است که با تاسیس یک 
انتشاراتی از همان ابتدا با کمک خیرین و مردم فهمیم شهرستان توانستیم کتاب ها را با قیمت بسیار مناسب در اختیار کتاب خوانان قرار دهیم.عباسی، تخفیف 
دائمی را نقطه قوت انتشاراتی خود اعالم کرد و گفت: با کمک خیرین توانستیم تا ۷۵ درصد تخفیف بدهیم و حتی در شرایط کرونا که تعدادی انتشاراتی ها با رکود 
۱۰۰ درصد مواجه شدند، به کار خود ادامه دهیم.میوه فروش دوستدار کتاب در ادامه ابراز داشت: به خاطر گرانی کاغذ کتاب هم گران شد از این رو ما با راه اندازی 
میوه فروشی سعی کردیم همراه با میوه که یکی از مایحتاج روزمره است کتاب را به مردم هدیه دهیم.وی در پایان گفت: استقبال مردم خوب بوده چون می توانند 
با خرید ۲۰۰هزار تومان میوه ۵۰ هزار تومان کتاب هدیه بگیرند ضمنا آن ها می توانند هدایای خود را جمع کرده و ماهیانه چندین کتاب دریافت کنند. دوســتداران 

کتاب می توانند از میوه سرای کتاب باز دیدن کنند.

صید میگو در آب های دریای 
عمان و خلیج فارس

فصل صید میگو در هرمزگان از اواسط مهرماه 
آغاز می شود و پس از ۴۵ روز به اتمام می رسد. 
میزان صید میگو در ســال جاری در آب های 
دریای عمان و خلیج فارس به واسطه تغییرات 
آب و هوایی، صید بی رویه، استفاده از روش ها 
و ادوات صید مخرب، عدم رعایت فصل صید 
و آلوده شدن دریا و خوریات به فرآورده های 
نفتی کاهش پیدا کرده است. از این رو در ایام 
صید ماهی بیشتر از میگو در تور صیادان قرار 

می گیرد.

عکس روز

رییس مجمع نمایندگان استان 
مطرح کرد:

دولت قبل، مقصر صفوف 
مردم برای کاالهای اساسی 
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان 
اینکه برای لمس نتیجــه ارز ۴۲۰۰ تومانی که در 
بودجه سال ۱۴۰۰ است در سفره مردم باید دقت 
ویژه  ای شــود، گفت: دولت قبلی خیلی در این 
موضوع نظــارت نکرد و بعضــا ارز ترجیحی را در 
اختیار افرادی قرار داد که به جای واردات کاالهای 
اساسی  و دارو، رفتند و لوازم آرایشی، خودروهای 
لوکس، موبایــل و امثال چنین مــواردی را وارد 
کردند.حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی 
در خصوص صحنه هــای تحقیرآمیز دولت قبل 
همانند صفوف مردم برای کاالهای اساسی اظهار 
کرد: اگر  بخواهیم مشــکالتی که برای معیشت 
مردم و به خصوص برای کاالهای اساسی پیش 
آمده، بر طرف شود الزم اســت که دولت نظارت 
جدی بر فروشــندگان کاالهای اساسی داشته 
باشــد.رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان  
افزود: با توجه به اینکه مــا هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را برای تهیه کاالهای اساسی در اختیار دولت قرار 
می دهیم، دولــت قبلی  خیلــی در این موضوع 
نظارت نکرد و بعضا ارز ترجیحی را در اختیار افرادی 
قرار داد که به جای واردات کاالهای اساســی  و 
دارو، رفتند و لوازم آرایشی، خودروهای لوکس، 
موبایل و امثال چنین مــواردی را وارد کردند.وی 
بیان کرد: برای اینکه نتیجــه ارز ۴۲۰۰ تومانی که 
در بودجه سال ۱۴۰۰ است سر سفره مردم بیاید، 
به نظر من باید دقت ویژه  ای شود بر اینکه به چه 
کسانی ارز داده می شود، چراکه بعضی از کسانی 
که ارز ترجیحی دریافت می کنند شاید با صورت 
وضعیت های تقلبی و فاکتور سازی و…. نشان 
می دهند که کاالیــی را وارد کردنــد در حالی که 
کاالیی وارد نشده است.حجت االسالم موسوی 
الرگانی تصریح کرد: گمرک هــای ما باید در این 
موضوع یعنی کسانی که با ارز ترجیحی کاال وارد 
می کنند دقت ویژه ای داشته باشــند،  سازمان 
تعزیرات و وزارت صمت باید نظارت های ویژه ای 
بر فروشــندگان و فروشــگاه های زنجیره ای و 
کوچک داشــته باشــند تا در حق مردم اجحاف  
نشود و و صفوف طوالنی که مردم برای کاالهای 

اساسی تشکیل دادند از بین برود.

ستاد تنظیم بازار استان اصفهان قیمت برخی اقالم 
ضروری مورد نیاز مردم را اعالم کرد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره 
به اینکه قیمت نان در اســتان نســبت به اســتان 
پایتخت پایین تر اســت، گفت: قیمــت نان طبق 
مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان اعالم شده است 

که به همین سبب تمام واحد های نانوایی موظف 
هســتند تا نســبت به قیمت های ابالغ شده پای 

بند باشند.
اسماعیل نادری با بیان اینکه مبحثی تحت عنوان 
مرغ آزاد و دولتی نداریم، افزود: قیمت مرغ تازه ۳۱ 
هزار تومان اســت و مرغ منجمد خارجی ترکیه ای 
کیلویی ۲۰ هزار تومان، تخم مرغ شانه ای ۴۳ هزار 
تومان و به صــورت کیلویی ۲۲ هــزار و ۵۰۰ تومان 
اســت که اگر غیر از این مبالغ به فروش برســد، 

تخلف محسوب می شود.
سخنگوی ســتاد تنظیم بازار اســتان اصفهان در 
خصوص قیمت سایر محصوالت، اظهار کرد: قیمت 

شــیر خام در دامداری ۶ هزار و ۴۰۰ تومان، شــیر 
نایلونی کم چرب ۷ هزار و ۴۰۰ تومان، پنیر یو اف ۴۰۰ 
گرمی ۲۰ هزار تومان، ماست دبه ای ۲.۵ کیلویی با 

۱.۵ درصد چربی ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان است.
نادری با اشــاره به اینکه قیمت برنــج تحت تاثیر 
عرضه و تقاضا قرار دارد، خاطرنشــان کرد: قیمت 
برنج هنــدی ۱۸ هــزار و ۵۰۰ هزار تومــان، برنج 
تایلندی ۱۲ هزار و ۵۰۰ هزار تومان و برنج پاکستانی 
۲۰ هزار و ۵۰۰ هزار تومان برای مصرف کننده است.

وی تصریح کــرد: اگر فروشــگاهی خالف قیمت 
های ذکر شده موادغذایی را به دست مصرف کننده 

برساند تخلف کرده و با او برخورد می شود.

ستاد تنظیم بازار اصفهان تکلیف قیمت اقالم ضروری را روشن کرد؛

گران فروشی ممنوع

عکس: ایسنا
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عضو هیئت امنای موسیقی چهارمحال و بختیاری:

موسیقی محلی چهارمحال، پیشینه ای غنی دارد
ویژگی مناطق زاگرس ایران،كوهســتانی بودن آن و وجود آب و هوای 
سرد و نیمه معتدل اســت كه همین مولفه ها باعث شده موسیقی در 
استان چهارمحال و بختیاری بخشــی از زندگی مردم منطقه باشد و با 
شرایط موجود عجین شود. موسیقی در استان چهارمحال و بختیاری 
جایگاه خاصی دارد.آوازهاى محلى روستاهاى چهارمحال و بختیارى 
با لهجه  هاى مخصوص به خودشــان جالب توجه است . عضو هیئت 
امنای موسیقی چهارمحال و بختیاری گفت: بسیاری از آوازهای قدیمی 
استان برگرفته از اتفاقات، جنگ ها، تحوالت اجتماعی زمان و... بوده و 
حتی بسیاری از آوازها مربوط به زمان کار، کشاورزی و دامپروری است. 
آوازهای برزگری، صیادی، شوخی، نامدارخان، مندنی، ابوالقاسم خان، 
دهکردی، حیدرآقا، هفشــجانی و... هرکدام در یک قسمت از زندگی 
جامعه دخیل بودند. فرشاد پورحسینی  اظهار کرد: با توجه به جوامعی 
که از دیرباز در چهارمحال و بختیــاری زندگی می کردند همواره زندگی 
در این استان با موســیقی همراه بوده و درحقیقت موسیقی با زندگی، 
فرهنگ و آداب و رسوم مردم عجین شده، همچنین موسیقی مقامی 
و محلی در تمامی نقاط استان و به خصوص در زندگی ایلیاتی عشایر 

کوچ نشین وجود داشته است. 
عضو هیئت امنای موسیقی چهارمحال و بختیاری افزود: سازهای کرنا، 
سرنا، نیشیت و دهل از نمونه سازها و لوازم نوازندگی کهن در این استان 
اســت و این موضوع را به وضوح بیان می کند که موسیقی قرن هاست 
که در زندگی جوامع و طوایف این منطقــه حضور دارد، همچنین مردم 
استان در لحظات مختلف زندگی خود مانند بزم ها، شادی ها، شادیانه ها 
و لحظات عاشــقانه  موســیقی های متفاوت مانند موسیقی شادی، 
تغزلی، عــزا، کار و... دارند که تمامی این موارد نشــانگر حضور پررنگ 
شعر و موسیقی در بین مردم استان اســت. وی ادامه داد: بسیاری از 
آوازهای قدیمی چهارمحال و بختیاری برگرفتــه از اتفاقات، جنگ ها، 
تحوالت اجتماعی زمان و... بوده و حتی بسیاری از آوازها مربوط به زمان 
کار، کشاورزی و دامپروری است. آوازهای برزگری، صیادی، شوخی، 
نامدارخان، مندنی، ابوالقاسم خان، دهکردی، حیدرآقا، هفشجانی و... 
هرکدام در یک قسمت از زندگی جامعه دخیل بودند. پورحسینی عنوان 
کرد: به عنوان مثال در گذشته بخشی از زندگی مردم کشاورزی و بخش 
دیگر دامداری بود، زمانی که هوا به سمت گرم شدن حرکت می کرد به 
دلیل اینکه دام ها توان تحمل گرمای شدید را نداشتند عشایر تصمیم به 
کوچ می گرفتند و به مناطق ییالق و سردسیرکوچ می کردند؛ اما در همین 
زمان باید تمام محصول کشاورزی برداشت و ذخیره می شد، بنابراین 
کشاورزان به دلیل برداشــت محصول از کوچ ایل و زن و فرزندان خود 

دور می ماندند و بنابراین آواز برزگــری می خواندند. عضو هیئت امنای 
موسیقی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: آواز صیادی برای زمان شکار 
استفاده می شــد، آواز نامدارخان و ابوالقاســم نیز از جنگ و اتفاقاتی 
که بین طوایف بختیاری رخ می داد سرچشمه گرفته ، همچنین آواز و 
تصنیف دهکردی نیز مربوط به منطقه دهکرد و شــهرکرد فعلی است. 
وی یادآور شــد: بنابراین آوازها و مقام ها، قطعات ضربی و تصنیف ها 
به صورت سینه به ســینه دربین عالقه مندان و پیشکسوتان موسیقی 
محفوظ مانده تا زمانی که شــرایط ثبت و ضبط آن ها در دهه های اخیر 
فراهم شد و در حال حاضر می توان گفت آثار بسیاری از اساتید موسیقی 
مقامی چهارمحال و بختیاری به صورت رســمی ثبت و محفوظ شــده 
است. پورحسینی تاکید کرد: این عالقه و دلدادگی مردمان چهارمحال 
و بختیاری مانند سایر مردمان ایران به موســیقی در نسل های جوان 
و امروزی نیز هم چنان وجود دارد و نمــود پیدا کرده و گاهی این عالقه 
نسبت به گذشته نیز بیشتر شده است، همچنین امروزه باوجود مراکز 
معتبر دانشگاهی در زمینه موسیقی عالقه مندان بسیاری در حوزه های 
مختلف موســیقی دستگاهی، مقامی و رشــته های آهنگ سازی و... 
وجود دارد و افراد بســیاری در این زمینه ها فعالیت دارند. عضو هیئت 
امنای موسیقی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سیستم فرهنگی 

و هنری کشور اقبال و مســاعدت فراوانی نسبت به موسیقی مقامی و 
محلی مناطق مختلف دارد و افــراد فعال در این حوزه به انجام کارهای 
بزرگ تشویق می شوند، در میان نســل جوان نیز ذوق و عالقه فراوانی 
نسبت به موسیقی وجود دارد. وی بیان کرد: حضور نظارتی دستگاه های 
فرهنگی و هنری اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با محوریت مرکز 
آموزشگاه های آزاد هنری که شامل آموزشگاه های موسیقی نیز می شود 
موجب شده است در مرکز استان ها عالوه بر مراکز دانشگاهی موسیقی 
مانند دانشگاه هنر و دانشگاه علمی کاربردی موسیقی، آموزشگاه های 
آزاد موسیقی نیز وجود داشــته باشد که در این آموزشــگاه ها اساتید 
مجرب و با تجربه که دارای قابلیت تدریس هستند، فعالیت می کنند. 
پورحسینی خاطرنشان کرد: جوانان بسیاری وجود دارند که به دلیل میل 
ذاتی به موسیقی محلی و مقامی چهارمحال و بختیاری خود تحصیالت 
دانشگاهی و علمی خود را نیز در زمینه موسیقی پیگیری کرده و در سطح 
کشور دارای نام و نشان هستند. موسیقی مقامی چهارمحال و بختیاری 
نیز به برکت تالش و پشتکار اســاتید و پیشکسوتان این حوزه و وجود 
اسناد معتبر و ضبط شده در این خصوص راه و روزنه تحقیق و پژوهش 
برای هنرمندان جــوان را باز کرده و این موضــوع نویدبخش آینده ای 

خوش برای موسیقی است.

 کسب پنج عنوان برتر کشوری توسط کتابداران 
چهارمحال و بختیاری

سرپرست امور کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: پنج عنوان برتر بیست و نهمین 
دوره هفته کتاب جمهوری اســالمی ایران به کتابداران و انجمن کتابخانه های عمومی این استان 
تعلق گرفت. احمد فرهادی با اشاره به برگزاری مراسم بزرگداشت بیست و نهمین دوره هفته کتاب 
جمهوری اسالمی ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در تهران افزود: در این مراسم، انجمن 
کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری به همراه انجمن های کرمانشاه و مرکزی به عنوان سه 

انجمن برتر استانی معرفی و تجلیل شدند.
فرهادی اضافه کرد: در بخش کتابداران برتر، زهرا عظیمی از کتابخانه شهید جعفر زاده سامان و کبری 
حیدری خراجی از کتابخانه مولوی شهرکرد موفق شدند در زیر مجموعه کتابداران کتابخانه درجه ۶ 

و 7 و همچنین کتابداران کتابخانه درجه مرکزی و استاندارد حائز رتبه شوند.
وی ادامه داد: در بخش صفحات مجازی کتابخانه های نهادی نیز زهره کریمی، مســئول کتابخانه 
عالمه طباطبایی وردنجان توانست با ارائه مطلوب شــاخص های ارزیابی همچون ظاهر و زیبایی 
صفحه، اطالعات حقوقی صفحه، کیفیت محتوای تولیدی و رعایت اصولی کپشــن نویسی و درج 

هشتگ به عنوان برتر این بخش دست یابد.
فرهادی از سمیرا قاسمی به عنوان رابط برتر فرهنگی این رویداد ملی نام برد و یادآور شد: این رابط 
فرهنگی در کتابخانه شهید آیت شهر جونقان مشغول به فعالیت است که خدمات شایسته وی در 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی طی یک سال اخیر موجب قرار گرفتن در جمع برگزیدگان این 
بخش شــد. فرهادی تجلیل از کتاب خوانان، کتابداران، خیرین کتاب و دیگر فعاالن برتر استانی 
حوزه کتاب و کتاب خوانی، اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد و پویش اهدای کتاب را از جمله 
برنامه های در نظر گرفته شده برای اجرا در هفته گرامیداشت کتاب و کتاب خوانی بیان و تصریح کرد: 
عالقه مندان به عضویت در کتابخانه های عمومی نیز می توانند به همین مناسبت در روز های ۲۴ تا 

۲۶ آبان از طرح رایگان عضویت برخوردار شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد:

شهرکرد، رتبه اول تولید شیر را در چهارمحال و بختیاری دارد
مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد اظهار داشت: با توجه به اینکه این شهرستان دارای مقام نخست تولید 
شیر و رتبه دوم تولید گوشت استان اســت، نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و رشد اقتصادی 
استان دارد. فرهاد رفیعی افزود: این شهرستان دارای ۹ مجتمع دامپروری فعال است که حدود ۶۰ 

درصد مجتمع های دامی استان را شامل می شود.
رفیعی اضافه کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر، کمبود و باال بودن هزینه تامین نهاده های دامی و 
به منظور شناسایی مسائل و مشکالت دامداران و ارائه راهکار، تشویق و حمایت آنان، بازدید از واحد 
۲۵۰ رأسی دام ســنگین مجتمع حاج کهوای جنوبی صورت گرفت و مسئوالن از نزدیک در جریان 

مشکالت دامداران قرار گرفتند.

آغاز برداشت بادام زمینی در خانمیرزا
 سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی خانمیرزا گفت: حدود ۲۰۰ متر از اراضی کشاورزی در روستای 

مرادان برای اولین بار به صورت آزمایشی به زیر کشت بادام زمینی رفت و برداشت شد.
مهدی عالی افزود: بادام زمینی اوایل اردیبهشت ماه کاشــت و اواخر آبان ماه برداشت می شود و 

آبیاری این کشت ۲۰ روز یک بار و آبیاری اول آن ۶ روز بعد از کاشت کشت انجام می شود.
عالی اضافه کرد: کشاورزان خانمیرزا استعداد های خوبی در زمینه تولید محصوالت کشاورزی دارند 
و عزم جدی مدیریت جهادکشاورزی حمایت و پشتیبانی از کشــاورزان و بهره برداران شهرستان 

خانمیرزاست.

اخبار
چهار شنبه  26   آبان 1400 / 11  ربیع الثانی 1443 / 17  نوامبر  2021 / شماره 3396

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
8/213  برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 28202-1399/12/06 هيات دوم آقای جواد نصر 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 91 کدملي 1290207224 صادره اصفهان 
فرزند محمد در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 142/36 متر مربع 
قسمتي از پالک شماره 53 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 446 دفتر 533 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26 
م الف: 1214846 شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان
مفاد آراء

8/214 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1630 مورخ 1400/05/25 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
مالکيت آقای علی ملک محمد دســتگردی به شناســنامه شماره 16088 
کدملی 1282630164 صادره اصفهان فرزند محمد در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 140/96 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
131 فرعی از 4483 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای علی مقدس 

)مالک رسمی( خريداری شده است.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
 بــه صــدور ســند مالکيــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26 
م الف: 1215425 مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان
مفاد آراء

8/215 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف اراضی وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکــه برابر آراء شــماره هــای 139960302033000044 مورخ 
1399/08/22 و اصالحــی شــماره 140060302033000031 مــورخ 
1400/07/27 و هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليــف اراضی تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت آقای اســکندر ابراهيمی نژاد فرزند 
ابوالقاسم کد ملی 1239710887 شماره شناسنامه يک در يک دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 32/35 متر مربع پالک ثبتی 2383 
فرعی از شماره 1- اصلی واقع در روستای طار جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز 
خريداری عادی از مالک رسمی خانم سيده اشــرف  مير محمد علی طاری 

فرزند سيد سيف اله  محرز گرديده است. 
لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز و به منظور 
اطالع عموم از طريق روزنامه کثيراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه 
شخص يا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشــند از تاريخ انتشار 
آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تســليم و رسيد 
اخذ نمايد و معترض بايســتی ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت در مراجــع ذيصالح قضايی 
نموده و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد بديهی است در 
صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد يا معترض گواهی تقديم 
دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
 مالکيت خواهد نمود صدور ســند مالکيت مانع از مراجعــه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/26 
م الف: 1215224  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نطنز 
مفاد آراء

8/216  برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 7262-1400/06/14 هيات اول آقای سعيد کلوشانی 
به شناسنامه شماره 1901 کدملي 0052795578 صادره تهران فرزند حسن 
در ششدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 221/60 متر مربع قسمتی 
از پالک شــماره 67  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت حسينعلی ابوطالبی از ســند شماره 89322 مورخ 

1351/11/1 دفترخانه شماره 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 
م الف: 1223928 شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان

مفاد آراء
 8/217  برابــر آرا صــادره هيــات هــاي موضوع قانــون تعييــن تکليف
 وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد 
 ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضيان محرز
 گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير 
 به منظور اطــالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي مي شــود در
 صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
 داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
 خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم 

نمايد.
رديف 1- راي شماره 7081-1399/04/18 هيات دوم آقای فتح اله عباسی 
ولدانی  به شناســنامه شــماره 36 کدملي 1290006253 صادره اصفهان 
فرزند حسن در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 97/33 متر مربع 
قسمتي از پالک شماره 135 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبــت صفحه 222 دفتر 568 امالک

 )پس از اصالح ثبت دفتر امالک برابر مقررات و اعاده مالکيت به وی نسبت 
به کسر اقدام گردد(

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 

م الف: 1223949 شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
8/218  برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است 
لذا مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي صمي 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 تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديــف 1- راي شــماره 8395-1400/07/08 هيات چهــارم خانم اعظم 
باقرصاد رنانی  به شناسنامه شــماره 1814 کدملي 1290601798 صادره 
اصفهان فرزند محمد حســن در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 174/28 متر مربع قسمتي از پالک شماره 3646 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان  از 

مورد ثبت صفحات 343 و 340 دفتر 513 امالک 
رديف 2- راي شــماره 8394-1400/07/08 هيات چهارم آقای سعيدرضا 
عابدی رنانی  به شناســنامه شــماره 360 کدملــي 1290289001 صادره 
اصفهان فرزند  علی در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب ساختمان 
به مساحت 174/28 متر مربع قسمتي از پالک شــماره 3646 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت 

صفحات 343 و 340 دفتر 513 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 

م الف: 1223957 شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
8/219 آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول  هيــات   1400 /08 /10 مــورخ   2350 شــماره  رای  بــر   برا
موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
 مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای مرتضی نادريان به شناســنامه
 شــماره 674 کدملی 1199251811 صادره شــهرضا فرزنــد عين اله در 
ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 130/75 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 341 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز ثبتی 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 
م الف: 1224010 مهدی شبان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان
مفاد آراء

8/220 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره   2620 14006030200700 مورخ  08 / 07 / 1400  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضی آقای حســين نصرآزادانی فرزند محمدرضا بشــماره 
شناســنامه  4  وکدملی 1290414841 صادره از اصفهان درششدانگ  يک 
باب خانه به مســاحت 57 / 149 مترمربع پــالک 418 و 419 فرعی از يک 
اصلی ) به استثنای بهای ثمنيه اعيانی ( واقع در کارالدان اصفهان خريداری 
رسمی ازمالک رسمی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 
م الف: 1222322 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک 

فالورجان
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 آزادی 36 زندانی از زندان های اصفهان با تالش شوراهای 
حل اختالف 

رییس شورا های حل اختالف اســتان اصفهان از آزادی ۳۶ زندانی از زندان با تالش شورا های حل 
اختالف استان اصفهان خبر داد و گفت: مقامات قضایی شورا های حل اختالف اصفهان و برخی قضات 
شورای حل اختالف با هدف رسیدگی به پرونده قضایی مددجویان در زندان حاضر شدند و با بیش از 
۸۰ مددجو از نزدیک دیدار و گفت وگو کردند. موسویان ادامه داد: با رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال زمینه 
آزادی ۳۶ تن از زندانیان جرائم غیر عمد و محکومین مالی با میزان بدهی کمتر از ۳۵ میلیون تومان 
فراهم شد.وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری شاهد آزادی بالغ بر ۱۳۰۰ زندانی از زندان با 
تالش شورا های حل اختالف اصفهان بوده ایم، گفت: امیدواریم با تالش مجدانه اعضای شورا های حل 

اختالف در استان اصفهان شاهد آزادی هر چه بیشتر زندانیان از زندان ها باشیم .

طرح ویژه و دائمی مرکز تحقیقات معلمان اصفهان با هدف 
رشد فرهنگی خانواده ها

معاون فناوری و پژوهش مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان گفت: با توجه به حضور دانش آموزان 
در فضای مجازی و مشکالت ایجاد شده برای آنها، مرکز تصمیم گرفت وبینار و جلساتی را با طرحی ویژه 
برای برطرف کردن این موضوعات برگزار کند. مهدی امیدوار افزود: در این جلسات که با حضور بسیاری 
از روانپزشکان استانی و خارج از استان برگزار می شود، مسائل مربوط به دانش آموزان و آشنایی آنها با 
مطالعه و رفع مشکالت ناشی از پایین بودن سطح فرهنگی خانواده ها مورد بررسی قرار می گیرد.معاون 
فناوری و پژوهش مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان اظهار کرد: باال بردن سطح فرهنگی خانواده 
و دانش آموز به مراتب بهتر از باال بردن سطح اطالعات عمومی است و با ارتقای این سطح می توانیم 

بسیاری از مشکالت روانی، شخصیتی و اجتماعی دانش آموزان را شناخته و آن را برطرف کنیم.

فعالیت 19 واحد اورژانس اجتماعی در شهرستان های اصفهان
معاون اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: در حال حاضــر ۱۹ واحد اورژانــس اجتماعی در 
شهرســتان های اســتان، فعالیت می کنند.عبدالرضا اســماعیلی افزود: از مجموع ۱۹ مرکز اورژانس 
اجتماعی، دو مرکز در شــهر اصفهان قرار دارد و در شهر هایی همچون بهارســتان، کاشان، آران و بیدگل، 
شاهین شــهر، مبارکه، شهرضا، خمینی شــهر، زرین شــهر، فوالد شــهر، نجف آباد، گلپایگان و دیگر 
شهرستان ها، یک مرکز فعالیت می کند.وی افزود: دو مرکز اورژانس اجتماعی اصفهان در مناطق مصلی و 
عاشق آباد قرار دارند همچنین چهار خودروی اورژانس اجتماعی، در شهر فعالیت می کند.معاون اجتماعی 
بهزیستی استان اصفهان در خصوص تماس های گرفته شده با اورژانس اجتماعی گفت: روزانه حدودا ۱۰۰ 
تماس در بخش های مختلفی همچون همسر آزاری، کودک آزاری، سالمند آزاری و اقدام به خودکشی 
دریافت می شود.اسماعیلی در خصوص هزینه ها گفت: میزان هزینه ها به تعداد مراجعه کنندگان بستگی 
دارد و در ماه، حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه صرف می شود.وی در خصوص افزایش مراکز اورژانس گفت: 

در حال حاضر توسعه اورژانس جزو سیاست های کشور نبوده و تقویت اورژانس ها، در دستور کار است.

 جبران خسارت سه میلیارد تومانی حوادث منازل
مددجویان اصفهانی

کمیته امداد استان اصفهان بیش از سه میلیارد تومان خسارت ناشی از بالیای طبیعی منازل مسکونی 
به مددجویان خسارت دیده این استان پرداخت کرد.معاون حمایت و سالمت خانواده اداره کل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: از پارسال تاکنون ، حدود ۳۰۰ خانواده از بیمه حوادث خود 

استفاده و ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای جبران بخشی از خسارات بهره مند شدند.

سرنوشت تلخ تشنگی زاینده رود به قلب تاالب بین المللی گاوخونی رسید؛

پنجه در پنجه بی تدبیری

عضو مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس شــورای اسالمی، درمورد 
ورود پساب ها به تاالب گاو خونی گفت: خشکی زاینده رود به بی آبی 
تاالب گاوخونی رســیده است؛ سرنوشــت تلخی که از تشنگی زاینده 
رود به قلب تاالب بین المللی گاوخونی رســید، این تاالب با ۴۷ هزار 
هکتار در نقطه پایانی زاینده رود در جنوب شرقی استان اصفهان و ۲۰ 
کیلومتری شهر ورزنه قرار دارد. متاسفانه روند خشکی تاالب گاوخونی 
از سال ۷۸ شروع شد و طی دو دهه اخیر به دلیل نبود آب بسیاری از 
زیســت مندان تاالب گاوخونی از جمله وحوش، ماهی ها، خزندگان و 
انواع پرندگان بومی از بین رفته اند.سید ناصر موسوی الرگانی افزود: 
هشــدارها و اخطارهای متفاوتی طی ســال های اخیر برای خشکی 
تاالب گاوخونی داده شده اســت که اگر این اتفاق رخ دهد این تاالب 
بین المللی به کانون خطرناک ریزگردهای ســمی مبدل خواهد شد 
که تا اطراف استان های دیگر کشــور خواهد رسید، گاوخونی عروس 
تاالب های کشــور همچنان پنجه در پنجه بی تدبیری چشم در انتظار 
آب است، آبی که از قلب زاینده رود باید جاری شود و متاسفانه دیر یا 
زود سرنوشت تلخ خشک شدن در انتظار آن است.وی ادامه داد: ورود 
پساب ها به این تاالب بین المللی و معضلی که امروز شاهد آن هستیم 
و پساب های صنعت و کشاورزی، سرنوشت تلخی را برای پایتخت رقم 

خواهد زد. خشک شــدن صد درصدی این تاالب و گرد و غباری که به 
همراه دارد تا تهران هم خواهد رسید، بر همین اساس باید فکر چاره ای 

اساسی برای این تاالب صورت پذیرد. 

در جلسات وزرای پیشنهادی که هر یک از آنها از وزیر میراث فرهنگی 
و گردشگری تا وزیر کشور موضوع خشکی زاینده رود و بی آبی اصفهان 

مطرح شده؛ باید وعده های داده شده جامه عمل بپوشند
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در جلسات وزرای 
پیشنهادی که هر یک از آنها از وزیر میراث فرهنگی و گردشگری تا وزیر 
کشور موضوع خشــکی زاینده رود و بی آبی اصفهان مطرح شده؛ باید 
وعده های داده شده جامه عمل بپوشند. موســوی الرگانی با اشاره به 
تقسیم بندی سهم زاینده رود از حقابه که باید تعلق بگیرد، گفت: شیخ 
بهایی طرز تقســیم بندی جریان آب زاینده رود را با توجه به محاسبات 
خیلی دقیق به ۳۳ سهم تقسیم کرد که هر ســهم معادل ۵ شبانه روز 
قسمتی از آب رودخانه است که باید آب موجود در رودخانه به هر محله 
سرازیر شود. امروزه با نصب دستگاه های مختلف آب سنج ها ، در نقاط 
زاینده رود به   همان نتیجه رسیده اند که او طی ۴۲۰ سال قبل رسیده بود  
؛اما متاسفانه همین حقابه هم  امروز به این رودخانه تعلق نمی گیرد و 

شاهد خشکی گاوخونی هستیم. 

بی آبی، بیماری های  مختلفی را به همراه دارد
رییس مجمع نمایندگان اصفهان در پایان خاطر نشــان کرد: مســئله 
آب و نبود آن از همه جهات زندگی مردم را درگیر کرده اســت، نبود آب 
بیماری های متعدد جسمی و روحی را به همراه داشته که جبران هریک 
از آنها بسیار ســخت اســت. بارها در مقوله های متفاوت عنوان شده 
است که پیشگیری بهتر از درمان است، امروز این پیشگیری مشکالت 
اصفهان را باید در قالب زاینده رود پیاده کنیم تا شــاهد تبعات دیگر از 
مشکالت اجتماعی، بهداشــتی و درمانی زیست محیطی، اقتصادی و 

حتی تفریحی و گردشگری نباشیم.

حقابه زاینده رود صرف کاشت درختان هلو و بادام روی کوه ها شده 
است

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در تشریح تصمیماتی اخذ شده 
در جلسه ای که با رییس جمهور داشــتند،تاکید کرد: مقرر شد ستادی 
برای احیای زاینده رود تشــکیل شــود؛ این ســتاد اجرایی و عملیاتی 

خواهد بود.

مسئله آب و نبود آن از همه جهات زندگی مردم را درگیر 
کرده است، نبود آب بیماری های متعدد جسمی و روحی 
را به همراه داشته که جبران هریک از آنها بسیار سخت 

است

با مسئولان جامعه

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
در خصوص روند واکسیناســیون شــهروندان در 
استان اصفهان، اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۵ درصد 
جمعیت باالی ۱۲ ســال یک نوبــت و قریب به ۶۰ 
درصد هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

رضا فدایــی اضافه کرد: در مجمــوع تاکنون قریب 
به شــش میلیون دوز واکسن در ســطح استان به 
جمعیت باالی ۱۲ سال تزریق شــده ، اما همچنان 
حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت استان 
هنوز برای دریافت واکسن کرونا مراجعه نکرده اند.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
تاکید کرد: در نوجوانان هم حــدود ۳۵۰ هزار نفر از 
افراد ۱۲ تا ۱۸ سال واکسن کرونا را دریافت کرده اند 
که مطابق محاسبات به عمل آمده حداقل ۷۰ درصد 
جمعیت دانش آموزی را پوشــش می دهد.فدایی 
در مورد نوع واکسن های تزریقی تاکید کرد: بیش 
از ۸۲ درصد واکســن ها »ســینوفارم«، ۱۰ درصد 
»آســترازنکا«، هفت درصد »برکت« و مابقی نوع 
دیگر واکسن ها برای واکسیناسیون همشهریان در 
مراکز تجمیعی واکسیناسیون را تشکیل می دهند.

وی در مورد واکسینه شــدن مادران باردار، تصریح 
کرد: از تعــداد ۳۴ هزار مادر بــاردار ۱۲ هفته به باال 
تاکنون نصف این جمعیت معادل ۱۷ هزار نفر برای 
تزریق واکسن کرونا به مراکز واکسیناسیون مراجعه 
کرده اند و اکثر مادران باردار واکســن سینوفارم را 

تزریق کرده و برای موارد خاص که در کمیته مطرح 
می شود در صورت نیاز برای این تعداد اندک واکسن 
دیگری تزریق می شود.مسئول بیماری های واگیر 
مرکز بهداشت اصفهان، افزود: برای واکسینه کردن 
کودکان هنوز  برنامه ای نداریم و این روند وابســته 
بــه تصمیم گیری وزارت بهداشــت اســت. تزریق 
واکســن »فخرا« هم در مرحله آزمایش است و به 
شــهروندان اصفهانی هم برای تعدادی به صورت 
آزمایشــی تزریق شده و هنوز به اســتفاده عمومی 
نرسیده اســت.فدایی در خصوص تزریق دوز سوم 
واکسن کرونا در استان، گفت: برای افراد ۶۰ سال به 
باال که در نوبت های یک و دو واکسن »سینوفارم« 

را دریافت کردند، این افراد بعد از گذشت چهار ماه از 
تزریق نوبت دوم واکسن کرونا باید برای تزریق دوز 
سوم مراجعه داشته باشند و در حال حاضر ۱۰۰ هزار 
نفر دوز سوم را به اشکال مختلف دریافت کرده اند.

وی در مورد تزریق واکســن آنفلوآنزا، خاطرنشان 
کرد: شــیوع بیماری آنفلوآنزا در فصل ســرما امر 
بسیار طبیعی است تاکنون موارد نادری از آنفلوآنزا 
در استان اصفهان شناســایی کرده ایم و این موارد 
انگشت شمار است. واکســن آنفلوآنزا برای تزریق 
به شهروندان در داروخانه ها توزیع می شود و مرکز 
بهداشت هم برای کادر پزشــکی و برخی گروه های 

آسیب پذیر واکسن آنفلوآنزا را توزیع کرده است.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان خبر داد:

 شناسایی  موارد نادر آنفلوآنزا

اعزام 70 خادم شهدای 
دانش آموز دختر به 

مناطق عملیاتی جنوب
۷۰ تن از خادمان شــهدای دانش آموز 
دختر برای اجرای اردو های غیر حضوری 
راهیان نور بــه یادمان هــای عملیاتی 
جنوب کشور اعزام شدند.مستندسازی، 
برپایی نمایشگاه، روایت گری و اجرای 
برنامه ها در بستر فضای مجازی دستور 
کار خادمــان در یادمان های عملیاتی 

جنوب کشور است.

کالهبرداری با شگرد اسکن کارت بانکی در اصفهان
کالهبرداری با شگرد اســکن کارت های عابر بانک در یکی از پارکینگ های کالن شهر اصفهان به دام 
پلیس فتا افتاد.رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان به 
شهروندان هشدار داد: مراقب شگرد جدید اسکن کارت عابر بانک خود باشید.سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی گفت: به تازگی کالهبرداری دستگیر و بازجویی شــد که از طریق دستگاه اسکن در یکی از 
پارکینگ های کالن شهر اصفهان با شگرد کپی غیرقانونی کارت های عابر بانک شهروندان حساب های 
کاربران را به صورت کامل تخلیه کرده است.وی افزود: شهروندان برای جلوگیری از سوء استفاده های 
احتمالی یک کارت عابر بانک مخصوص برای امور روزمره با حساب اندک داشته و هیچ گاه رمز کارت 
خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: متاسفانه برخی از شهروندان هنگام ورود به سامانه های خرید اینترنتی به صحت 
سایت دقت نکرده و در خرید های اینترنتی خود دچار اشــتباه می شوند و تمامی اطالعات شخصی 
و کارت خود را در اختیار صاحبان این ســایت ها قرار می دهند که باعث سوء استفاده هایی می شود.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان به سامانه های اعالم شده مراجعه و از مراجعه 
به دیگر سایت ها و دانلود نرم افزار های مختلف جدی خودداری کنند، چرا که ثبت کردن اطالعات در 
سایت های متفرقه می تواند زمینه ساز سرقت اطالعات هویتی و برداشت غیر مجاز از حساب را فراهم 
کند، همچنین در صورت ورود به درگاه های جعلی هرچه سریع تر برای تغییر رمز دوم کارت اقدام کنند.

کشف 38 دستگاه ماینر قاچاق در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد گفت: پلیس آگاهی این شهرســتان  بــا انجام اقدامات 
اطالعاتی از راه اندازی یك مزرعه اســتخراج ارز دیجیتال در یكی از شــهرك هــای صنعتی این 
شهرستان مطلع و بررســی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. ســرهنگ میثم گوهری آرانی  
افزود: در این رابطه ماموران پس از تکمیل تحقیقات خود طی هماهنگی با مقام قضایی و در معیت 
كارشناســان اداره برق از محل بازدید کردند که در نتیجه ۳۱ دستگاه ماینر که به صورت مخفیانه و 
غیرمجاز راه اندازی شــده و در حال تولید ارز دیجیتال بودند را کشف کردند.این مقام انتظامی از 
كشف ۷ دستگاه ماینر دیگر توسط ماموران كالنتری ۱۱ این شهرستان از یك منزل مسكونی خبر 
داد و گفت: در مجموع ۳۸ دستگاه ماینر قاچاق طی این ۲ عملیات كشف و ۲ نفر نیز در این ارتباط 
دستگیر كه پس از تشــكیل پرونده به مقام قضایی معرفی شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
نجف آباد، ارزش دســتگاه های مذکور قاچاق را برابر نظر كارشناســان ۶ میلیارد ریال برآورد و در 
پایان با بیان اینکه مبارزه با استخراج ارزهای دیجیتال غیر مجاز به صورت مستمر در دستور کار این 
فرماندهی قرار دارد، از شهروندان درخواست کرد: چنانچه از فعالیت غیرمجاز اشخاص در این زمینه 

مطلع هستند می توانند موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعالم کنند.

كشف 7کیلو تریاک به همراه یک قبضه کلت جنگی در 
خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر گفت: با پیگیری های اطالعاتی ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان، سرنخ هایی از فعالیت یکی از ســوداگران مرگ به دست آمد.سرهنگ 
غالمرضا براتی افزود: ماموران انتظامی این فرماندهی با انجام یک سری اقدمات اطالعاتی و پس 
از هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات منسجم وهماهنگ وارد مخفیگاه متهم شده وضمن 

دستگیری متهم در بازرسی از این محل موفق به کشف ۷ کیلو  مواد مخدر از نوع تریاک شدند.
سرهنگ براتی بیان داشــت: ماموران در ادامه بازرســی از مخفیگاه متهم موفق شدند یك قبضه 
سالح کلت جنگی كشف كنند. فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر در پایان ضمن بیان اینکه 
متهم پس از تشكیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد از شهروندان 

خواست، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشكوك مراتب را بالفاصله به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان:

برای ترک اعتیاد متجاهران 
به اندازه کافی مکان نداریم

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان اصفهان در رابطه با ســاختمان ترک 
اعتیادی کــه در نزدیکی باغ فــدک از طرف 
شهرداری در حال ساخت اســت، اظهارکرد: 
شــهرداری دوره قبل اعالم کرده بــود تا آخر 
مهر ماه این ســاختمان به بهــره برداری می 
رســد ولی با توجه به تغییر مدیریت شهری 
امیدواریم این موضوع با ســرعت بیشتری 

تکمیل شده و به بهره برداری برسد.
محســن یارمحمدیــان عنــوان کــرد: دو 
ساختمان ماده ١۶ در استان در حال فعالیت 
هستند یکی از ســاختمان ها در منطقه قلعه 
شور و ساختمان دیگر در منطقه سپاه مبارکه 
است که هر کدام از ساختمان ها به اندازه ٢٠٠ 

نفر و در مجموع برای ۴٠٠ نفر ظرفیت دارند.
یارمحمدیان بیان کرد: وضعیت مراکز ماده ١۶ 
مطلوب است، فنی وحرفه ای برای معتادان 
در این مراکز کالس برگزار کرده و همچنین در 
کالس های ورزش شــرکت می کنند، روزی 
ســه وعده غــذای اصلی برای شــان درنظر 
گرفته شــده و وضعیت ترک و درمان شــان 
زیرمجموعه پزشــک و روانپزشک پیگیری 
می شود. عالوه بر آن دســتگاه های مسئول 
نیز در ایــن زمینه همکاری مــی کنند تا روند 
درمان با سرعت بیشــتری پیش رود.وی با 
بیان اینکــه در مراکز مــاده ١۶ تزریق دو دوز 
واکسیناســیون معتادان انجام شده است، 
افزود: تعداد معتادانی که در استان اصفهان 
وجــود دارند نســبت به میانگین کشــوری، 
کمتر از نصف میانگین کشــوری که مشخص 
شــده، اســت ولی سرشــماری متجاهرین 
امکان پذیــر نیست.محســن یارمحمدیان 
ابراز داشــت: در خصوص تعداد متجاهر در 
استان در بین دستگاه ها اختالف نظر وجود 
دارد ؛اما مشکل اصلی و مهم ما این است که 
برای تمام متجاهرین به انــدازه کافی مکان 
نداریم تا برای بازپروری و تــرک اعتیاد آنها 

اقدام کنیم.
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ایتالیای مانچینی؛ آویزان از ریسمان! 
عدم صعود مستقیم تیم ملی ایتالیا به جام جهانی 2022 قطر واکنش های بسیاری را در این کشور 
به دنبال داشته است.تیم ملی ایتالیا دوشنبه شب در زمین ایرلند شمالی به مصاف این تیم رفت 

تا آخرین بــازی مرحلــه انتخابی جام 
جهانی را برگزار کرده و با کسب پیروزی 
به صورت مستقیم به جام جهانی 2022 
قطر صعــود کند.اما تســاوی بدون گل 
در این بازی و پیــروزی مقتدرانه 4-0 
سوئیس در دیدار برابر بلغارستان باعث 
شد که شاگردان روبرتو مانچینی در رده 
دوم جدول گروه خود قــرار بگیرند و به 
این ترتیب شــانس صعود مستقیم به 
جام جهانی را از دست بدهند.ایتالیا حاال 

باید برای کسب سهمیه حضور در قطر راهی رقابت های پلی آف شود تا در رقابت با 11 تیم دیگر بتواند 
یکی از سه سهمیه صعود به جام جهانی را به خود اختصاص دهد.روزنامه مطرح گاتزتا دلو اسپورت 
ایتالیا پس از تساوی این تیم برابر ایرلند و عدم صعود به جام جهانی تیتر زد:» عجب کابوسی )و هنوز 
هم به پایان نرسیده است(«.آنها همچنین به مصاحبه مانچینی در صفحه اول خود اشاره کردند که 

گفته بود ایتالیا قطعا به جام جهانی رفته و قهرمان خواهد شد.

پشت پرده خروج »آالبا« از بایرن مونیخ
یکی از پر سروصدا ترین مسائل فوتبالی سال گذشته در بایرن مونیخ، موضوع تمدید و یا خروج 
داوید آالبا از این تیم بود. طبق گفته کریســتین فالک و نشــریه بیلد، اولی هوینس و حمله او به 
مدیر برنامه های داوید آالبا در فضای عمومی عامل اصلی خروج این بازیکن از بایرن مونیخ بوده 
است.باواریایی ها راضی شده بودند به اندازه رئال مادرید به مدافع اتریشی خود دستمزد بدهند، 
اما در این قرارداد خبری از حق کمیســیون برای زهاوی مدیر برنامه هــای او نبود! پس از باخبر 
شــدن زهاوی از این موضوع او آالبا را به مادرید منتقل می کند و در مســیر این انتقال ۵ میلیون 

یورو به جیب می زند.

یک مقصد عجیب در انتظار ستاره آبی ها
در  ساعات پایانی بازار نقل و انتقاالت تابستانی بود که اخباری در مورد احتمال جدایی سائول نیگز 
از اتلتیکومادرید و انتقال او به چلسی مطرح شد. این هافبک اسپانیایی خود مدعی شد این انتقال 
تنها سه دقیقه مانده به پایان پنجره نهایی شده و او در نهایت موفق به حضور قرضی در لیگ برتر و 

باشگاه چلسی شده است.
با این حال اوضاع ستاره اسپانیایی در چلسی هرگز مطابق انتظار پیش نرفته و سائول در این فصل 
یک نیمکت نشــین محض بوده اســت. در واقع این هافبک جنگنده که با امیدهای فراوان راهی 
استمفورد بریج شده بود، تا به این جا تنها در دو بازی لیگ برتر انگلیس برای آبی ها به میدان رفته و 

به نظر می رسد که توماس توخل حسابی روی این بازیکن باز نمی کند.
این وضعیت ناامیدکننده سائول باعث شــده که او در آســتانه جدایی از جمع آبی های لندن قرار 
بگیرد. در همین راستا موندو دیپورتیوو گزارشی منتشر کرده و مدعی شده که هافبک اسپانیایی برای 
بازگشت به فرم خوب خود به بازی کردن مداوم احتیاج دارد و به همین خاطر ممکن است مجبور به 

حضور لیگ حرفه ای آمریکا )MLS( و یا حتی فوتبال آمریکای جنوبی شود. 
این در حالی است که از بارسلونا نیز به عنوان یکی از تیم های عالقه مند به جذب سائول نام برده شد؛ 

اما بعید به نظر می رسد که او در صورت حضور در این تیم نیز فرصت چندانی برای بازی پیدا کند.

رقابت های لیگ برتر در ایستگاه پنجم؛

مصاف گاندوها با تیم قعرنشین در مشهد

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشور روز پنجشنبه با برگزاری سه دیدار 
آغاز می شود که در یکی از این دیدار ها تیم ذوب آهن در ورزشگاه امام 

رضا )ع( به مصاف تیم پدیده مشهد می رود.
ذوبی ها در شــرایطی آماده برگزاری این بازی می شــوند که جمعه 
هفته گذشته در دیدار عقب افتاده از هفته سوم مسابقات لیگ مقابل 
تیم پیکان تهران با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند. سبزپوشان 
اصفهانی که در ایــن دوره از رقابت ها بازی های خوبــی را از خود به 
نمایش گذاشته اند، تهران را بدون کسب امتیاز ترک کردند تا بهترین 
فرصت برای بهبود جایگاه خود در جدول رده بندی را از دست بدهند. 
ذوب آهن در 4 بازی قبلی خود 2 پیروزی و 2 شکست به دست آورده 

و با 6 امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.
شــاگردان تارتار در فصل جاری تالش دارند با ارائه یک بازی بسته 
و پرفشار، در گام نخســت دروازه تیم شان را بســته نگاه دارند و با 
ضدحمالت پرسرعت دست به موقعیت سازی بزنند. ذوبی ها در فاز 
دفاعی نیز در شرایط خوبی هستند. دفاع تیمی و منظم، کنار حضور 

دروازه بان مطمئن و مدافعان باتجربه، ذوب آهن را در بخش دفاعی 
جزو تیم های خوب لیگ قرار داده است.

 سبزپوشــان اصفهانی که در فصل جاری شرایط خوبی دارند و روند 
رو به رشدی را آغاز کرده اند، به دنبال آن هستند که با شکست پدیده 
این روند را حفظ کرده و جایگاه شــان را بهبود بخشــند. در آن سو، 
پدیده مشهد برابر تیم هوادار به میدان رفت و شکست خورد تا روند 
ناکامی های این تیم وارد چهارمین هفته خود شود. پدیده در 4 هفته 
قبلی بردی به دست نیاورده و در تالش اســت در این بازی خانگی 
نخستین 3 امتیاز خود را کسب کند. تیم پدیده از 3 بازی قبلی خود 
یک مساوی و 2 شکست پیاپی به دست آورده و با یک امتیاز در قعر 

جدول رده بندی قرار گرفته است.
 تیم مشهدی در شــرایطی فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور را شروع کرده اســت که  آنها پیش از شــروع فصل، بسیاری 
از ستاره های خود از جمله قاســمی نژاد، نعمتی، حسین مهربان و 
یوسف وکیا  را از دست داده و اتفاقات عجیب و غریبی را تجربه کردند 
و همین امر باعث شده برخالف فصول گذشته لیگ را بسیار بد شروع 

کرده و شرایط اسفناکی داشته باشــند. این تیم به اندازه ای  درگیر 
حاشیه شــده که بازیکنان  آن در هفته دوم مسابقات حاضر نشدند 
مقابل مس رفســنجان به میدان بروند و کمیته انضباطی هنوز رای 

خود را درباره آن بازی صادر نکرده است. 
میثاقیان در طول چند هفته اخیر تــالش زیادی کرده تا تیمش را از 
بحران خارج کند و تعطیلی لیگ نیز فرصت خوبی در اختیار وی قرار 
داد تا تیمش را بازســازی کند. پدیده اگرچه از نظــر روحی و روانی 
شــرایط مناســبی ندارد؛ اما پیروزی در این بازی خانگی می تواند 
برای آنها به منزله شــروع دوباره باشــد و همین امر باعث شده تا با 
انگیزه زیادی مقابل ذوب آهن حاضر شــوند. پدیده در فاز هجومی 
شــرایط خوبی ندارد و بازیکنان این تیم طی 3 هفته گذشته گلی به 
ثمر نرسانده اند. شاگردان میثاقیان در فاز دفاعی نیز عملکرد چندان 
خوبی نداشــته و دریافت 3 گل در 3 بازی قبلی نشان دهنده ضعف 

این تیم در خط دفاعی است.
  به نظر می رسد با توجه به نیاز هر دو تیم به پیروزی دیدار ذوب آهن 

و پدیده، یک دیدار جذاب و نفس گیراز کار در بیاید.

سرمربی تیم ملی کبدی در خصوص آغاز اردوهای 
تیم ملی جهت آماده سازی برای بازی های آسیایی 
2022 اظهار کرد: اردوهای اولیه آغاز شــده و تعداد 
نفرات حاضر در اردو زیاد اســت. ما سعی کرده ایم 
از تمامی پتانسیل استان ها اســتفاده شود. حتی 
از اســتان ها خواســته ایم نفراتی را هــم که خیلی 
شانس ملی پوش شدن ندارند؛ اما مستعد هستند 
را به اردو بفرســتند. در این اردوها هنــوز بازیکنان 
شــاخص را در اختیار نداریم چون آنها در مسابقات 
پروکبدی)کبــدی حرفه ای( هســتند. مازندرانی 
افزود: دو سه اردوی اول بیشتر جنبه آشنایی دارد تا 
بازیکنان با شرایط اردو و نوع تمرینات آشنا شوند. 
فعال شرایط این است و نمی توانیم خیلی تمرینات 
تخصصــی کار کنیم چــون تعداد زیــادی بازیکن 

)حدود ۵0 نفر( در اردوها حضور دارند. به امید خدا 
از اردوی ســوم به بعد ریزش قابل توجهی خواهیم 
داشت و تعداد بازیکنان را به 2۵ نفر می رسانیم. باید 
این شــرایط را تا بعد از عید حفظ کنیم تا بازیکنان 
لژیونر هم با اتمام مسابقات شان به تیم اضافه شوند 

و ادامه کار را پیش ببریم.  
سرمربی تیم ملی کبدی در ادامه در خصوص حضور 
لژیونرها اضافه کرد: لژیونرها تا عید درگیر مسابقات 
لیگ ستارگان هســتند. ما اردوها را همین طور و با 
همین بازیکنان ادامــه می دهیم. دو اردوی دیگر تا 
عید داریم که اگر مشکلی پیش نیاید و طبق برنامه 
جلو برویم اردوی اول اواخــر آذر و اردوی بعدی در 
اواخر بهمن برگزار خواهد شــد. البته این اردوها با 
تعداد نفرات کمتری انجام می شود. وی در خصوص 

پیش بینی اش از کســب مدال طــالی بازی های 
آسیایی گفت: به کســب طالی مجدد امیدواریم و 
طبق برنامه هــا جلو می رویم. به هر حال مســابقه 
را نمی توان از قبل پیش بینی کــرد و گفت مطمئنا 
مدال طال می گیریم ؛اما هــدف و رویکرد مجموعه 
فدراســیون، کادر فنی و ورزشــکاران تکــرار مدال 
طالســت. چیزی هم کم نداریم، شرایط مهیاست 
و بازیکنان در شرایط خوبی هســتند. امیدوارم که 
حوادث آتــی جوری رقم بخورد کــه ما مدال طالی 

آسیا را تکرار کنیم.

سرمربی تیم ملی کبدی:

 هدف، قهرمانی مجدد در بازی های آسیایی است

آخر هفته گذشته بود که خانواده یک فرد به هالل احمر و امداد و نجات اعالم می کنند که عضوی از خانواده آنها پس از صعود قله توچال به پایین بازنگشته است. 
این فرد تا ایستگاه ۵ توچال عکس ها و ویدئوهایی را هم از خود منتشر و تاریخ پنجشنبه 20 آبان را هم اعالم می کند، اما ماجرا چیزی نبوده که امدادگران تصور 
می کردند.پس از اعالم مفقودی تیم های امدادی هالل احمر، در گروه های مختلف سه شبانه روز برای یافتن این فرد در ارتفاعات تهران به جست وجو می پردازند، 
اما روز  دوشنبه اعالم می شود که همه چیز یک دروغ بوده و فرد مورد نظر صبح جمعه از کشور خارج شده است.دکتر حمید مساعدیان، مسئول کارگروه امداد و 
نجات فدراسیون کوه نوردی در این باره گفت: اعالم مفقودی این فرد اصال صحت نداشته و پس از پیگیری از نیروی انتظامی مشخص شد که او صبح جمعه از 
کشور خارج شده است.وی در پاسخ به این سوال که آیا خانواده این فرد، دانسته این اعالم مفقودی را انجام دادند یا ندانسته، عنوان کرد: به نظرم می دانستند و 
نحوه بیان مفقودی طوری نبود که انگار فردی گم شده باشد و خیلی راحت این موضوع را بیان کردند و هیچ گونه اضطراب و نگرانی در گفتارشان وجود نداشت. 

ظاهرا این فرد بدهی 8 میلیاردی هم داشته و با این وجود از کشور خارج شده است.

داستان عجیب یک مفقودی در توچال
تعطیلی ادامه دار تیم ملی 

فوتسال زنان

خبر روز

وز عکس ر

ستاره  پاریسن ژرمن، 
معلم زبان فرانسه شد!

مارکــو وراتــی اخیرا با یــک دختر 
ال  فرانســوی ازدواج کــرد و حــا
می توان گفت که فرانسه کشور دوم 
این هافبک خالق محسوب می شود. 
در واقع او فردی بوده که به بازیکنان 
ایتالیایی کــه به پاری ســن ژرمن 
آمده اند کمک کرده تا زبان فرانسوی 
را یاد بگیرند و حاال این اتفاق در مورد 
جان لوئیجی دونارومــا نیز رخ داده 

است.

واکنش اردن به درخواست غرامت میلیون دالری »کودایی«
فدراسیون فوتبال اردن در نامه ای رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده جنسیت دروازه 
بان تیم ملی فوتبال بانوان ایران مورد بررسی قرار گیرد. اشاره اردنی ها مشخصا به زهره کودایی دروازه 
بان اول تیم ملی فوتبال بانوان ایران اســت که در بازی با اردن با مهار چند ضربه پنالتی تیم حریف 

اردنی ها را در صعود به جام ملت های آسیا ناکام گذاشت. 
فدراسیون فوتبال اردن نســبت به این خبر که دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان ایران درخواست 
غرامت یک میلیون دالری از آنها به خاطر اتهامی که به وی وارد کرده اند، داشته است واکنش نشان 
داد. یک منبع درفدراسیون فوتبال اردن در این باره به  خبرنگار ســایت الکوره گفت: » فدراسیون 
فوتبال هیچ درخواستی برای پرداخت غرامت به بازیکن ایران دریافت نکرده و بر خالف شایعاتی 
که در فضای مجازی و رســانه ای مطرح شــده مکاتبه ای در این خصوص با این فدراسیون انجام 

نشده است. 
آنچه ما انجام دادیم ارسال درخواست رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا جهت تعیین و اعالم رسمی 
جنسیت دروازه بان تیم ملی ایران بوده که تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایم. این اولین بار نیست 
که جنسیت بازیکنان تیم ملی بانوان ایران مورد بررسی قرار می گیرد و پیش از این در سال 201۵ هم 

برخی از فدراسیون های دیگر چنین درخواستی را مطرح کرده بودند.«

»مجیدی«؛ مصمم برای ادامه صدرنشینی
سرمربی استقالل انگیزه زیادی دارد تا بتواند با کسب چهارمین برد فصل تیمش را در صدرجدول رده 
بندی نگه دارد.استقالل شروع بسیار خوبی در رقابت های لیگ برتر داشته است؛ شاگردان فرهاد 
مجیدی از 4 بازی گذشته خود 3 برد و یک تساوی کسب کردند و در صدرجدول رده بندی قرار گرفته 
اند.بی تردید صدرنشینی آبی ها در هفته های اول اتفاقی اســت که هواداران این تیم را امیدوار به 
آینده می کند. آنها قطعا دوست دارند تیمشــان تا پایان فصل در صدرجدول باقی بماند و درنهایت 

بعد از سال ها جام قهرمانی را به آغوش بکشد.
در این شرایط فرهاد مجیدی نیز در تمرینات با انگیزه باال حضور دارد. وی در کنار دستیارانش سعی 
می کند آیتم های تمرینی را به خوبی طراحی کند و بازیکنان در سطح باالی آمادگی جسمانی برای 
هر مسابقه قرار بگیرند. در آستانه دیدار با نساجی مازندران نیز مجیدی با اراده خوب و بسیار مصمم 

تیمش را هدایت می کند.
سرمربی استقالل امیدوار است که در بازی هفته پنجم مقابل نساجی نیز یک برد دیگر را به دست 
آورد و بتواند با کسب یک سه امتیاز دیگر در صدرجدول باقی بماند و به روند خوبی ادامه بدهد. حاال 
که سرمربی و کاپیتان نساجی)ساکت الهامی و مسعود شجاعی( هم از بازی با استقالل محروم 
هســتند، مجیدی فرصت خوبی در اختیار دارد تا تیمش را برای کسب چهارمین پیروزی فصل به 

زمین بفرستد. اتفاقی که شروع خوب آبی ها را رویایی تر خواهد کرد.

سرمربی سابق نساجی؛ دستیار »سولدو« در تراکتور
وحید فاضلی به عنوان مربی به کادرفنی تیم تراکتور اضافه شد.فاضلی که شنیده می شد قرار است 
همراه با مهدی رحمتی هدایت تراکتور را برعهده بگیرد، به رغم منتفی شدن حضور رحمتی، به جمع 
سرخ پوشان تبریزی پیوست.وی  که سابقه کار در تیمهای مختلف را دارد، به عنوان دستیار سولدو 

در تیم تراکتور حضور خواهد داشت تا دستیار ایرانی وی باشد.
مهمترین دوره کاری وحید فاضلی فصل گذشته به عنوان سرمربی در نساجی رقم خورد. وی یک 
دوره کاری در پدیده هم داشــت.همچنین چلبیانی دارای مدرک مربیگری B آسیاست که سابقه 
حضور در کادرفنی تیم های پتروشیمی تبریز، ماشین سازی تبریز، فوالد یزد، نفت مسجد سلیمان، 
ایران جوان بوشهر، تراکتور و مبل محتشم تبریز را در کارنامه دارد و در مقطعی نیز به عنوان سرمربی، 

هدایت تیم مبل محتشم را برعهده داشت.

مستطیل سبز

انتخاب سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران 
به گره کوری تبدیل شده که فدراسیون هنوز 
نتوانسته آن را باز کند. هیچ کدام از وعده هایی 
که در مورد انتخــاب کادر فنی داده شــده، 
محقق نشــده است و مســئوالن هم حاضر 
به پاسخگویی نیســتند.پیش از این اسامی 
شهناز یاری، فاطمه شــریف و نیلوفر اردالن 
به عنوان گزینه های سرمربیگری مطرح بود 
و نقش علی صانعی به عنوان مشاور فنی در 
انتخاب کادر فنی فوتسال حواشی مختلفی 
را به وجود آورد. در نهایت صانعی از تیم ملی 
کناره گیری کرد و اردالن هم سرمربی گری تیم 
پیکان را برعهده گرفت تا از لیست گزینه ها کنار 
برود، چرا که اعالم شده سرمربی ملی نباید 
هدایت تیمی لیگ برتری را برعهده داشــته 
باشد.از طرفی نام دیگر گزینه ها هم کمرنگ 
شد.آن چیزی که این روزها از شهره موسوی، 
نایب رییس زنان فدراســیون فوتبال دیده 
می شود، مصاحبه هایی است که گاهی روی 
خروجی سایت فدراســیون فوتبال منتشر 
می شود. وعده اش در مورد انتخاب سرمربی 
فوتسال قبل از لیگ عملی نشد و اکنون هم 

در دسترس نیست.
از طرفی نــادره درودیان، دبیــر کمیته زنان 
فدراســیون فوتبال همچون گذشته حاضر 
بــه گفت وگو با رســانه ها نیســت و در مورد 
اقداماتی که در این کمیته نسبت به فوتسال 
انجــام می شــود، شفاف ســازی نمی کند. 
هرچند بازی های داخل سالن آسیا که قرار 
بود 1۹ اسفند 1400 برگزار شــود، لغو شد اما 
جام ملت های آســیا در پیش است و ایران 
به عنوان قهرمان دو دوره اخیر این مسابقات 
هنوز در مرحله انتخاب کادر فنی مانده و تیم 
ملی تعطیل است. عالوه بر فرصت کم برای 
آماده سازی، مسئله ضرورت جوان گرایی در 
تیم ملی هم مطرح است که تعلل در تعیین 
کادر فنی و تشــکیل اردوهــای ملی فرصت 
این کار را می گیرد و باعث می شود که مربی 
به انتخاب ملی پوشان ســابق اکتفا کند که 
پیش از این هم در ترکیب با هم کار کرده اند و 

هماهنگ کردن آنها راحت تر است.

سبزپوشان اصفهانی که در فصل جاری شرایط خوبی 
دارند و روند رو به رشدی را آغاز کرده اند، به دنبال آن 
هستند که با شکست پدیده این روند را حفظ کرده و 

جایگاه شان را بهبود بخشند

فوتبال جهان
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عضو شورای شهر مطرح کرد:

افزایش ردیف بودجه بازگشایی گلوگاه ها
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در ابتدای 
فعالیت کمیسیون عمران و شهرسازی شورای ششم شهر اصفهان بعضی موضوعات مهم عمرانی و 
شهری را در اولویت قرار دادیم و شهرسازی الکترونیک، شفافیت و مبارزه با فساد از جمله اولویت ها 
بودند. رسول میرباقری  افزود: با اتفاقی که در شهرسازی الکترونیکی می افتد کرامت ارباب رجوع، 

شفافیت و مبارزه با فساد تحقق می یابد.
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: یکی دیگر از 
اولویت ها مباحث مربوط به بافت فرســوده، بافت تاریخی و مناطق کم برخوردار است زیرا بافت 

تاریخی را یکی از سرمایه های بزرگ شهر اصفهان می دانیم.
میرباقری با بیان اینکه رونق بافت تاریخی اصفهان ســبب مانع زدایی در اشــتغال و پیشــرفت 
اقتصادی می شــود، تصریح کرد: در مرکز شــهر کوچه های باریکی وجود دارند که به عنوان بافت 
فرسوده کمتر مورد توجه قرار گرفته و به دلیلی ایمنی کم این مناطق ساکنان آن به جای دیگری نقل 
مکان کرده اند.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
اینکه خانه های محالت فرسوده در مرکز شهر به تدریج مورد تخریب قرار گرفته و به محل آلودگی و 
آسیب های اجتماعی تبدیل شده، افزود: در جلسات مختلف طرح هایی بررسی شده تا به واسطه 
آن، پروژه های محرک توسعه در مناطق یک و سه اصفهان که تراکم بیشتر بافت تاریخی آن دارند، 
اجرا شود. وی تصریح کرد: گلوگاه ها یکی از مشکالت آزار دهنده بافت تاریخی است، عالوه بر این 
نبود دسترسی و بن بست بودن بافت فرسوده تاریخی موجب از بین رفتن رونق آن مناطق می شود.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: جدا از تاریخی یا 
غیر تاریخی بودن بافت شهر، مشارکت و حضور شهروندان می تواند طرح های شهرسازی و توسعه 
عمرانی را به موفقیت برساند. میرباقری افزود: بررسی بافت فرسوده همت آباد با اعتماد مردم آغاز 

شده و همکاری معتمدان آن محله موجب پیشرفت شد.

رضایت دوچرخه سواران از مسیرهای دوچرخه سواری
سرپرست اداره مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
طبق آیین نامه طراحی مسیرهای دوچرخه و با توجه به معابر موجود، انواع مختلفی از مسیرهای 

دوچرخه احداث می شود و برخی خطوط نیاز به جدا کننده ندارد. 
جمشید لقایی افزود: طبق آخرین آمار حدود ۱۲۰ کیلومتر مسیر جدا شده ویژه دوچرخه احداث 
شــده و در برخی مســیرها نیز با رنگ، خطوطی برای عبور دوچرخه ســواران در کنار پیاده  روها، 
مشخص شــده است.سرپرســت اداره مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان در خصوص طول مسیرهای ویژه دوچرخه گفت: طبق برنامه ای که اعالم شده 
است ۷۷۷ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه، احداث خواهد شــد که البته تمام مسیرهای جدا شده، 

فیزیکی نیستند.
لقایی در خصوص افزایش ایمنی دوچرخه سواران گفت: این مسیرها، قطعا ایمنی دوچرخه سواران 
را افزایش خواهد داد و ما از جانب افراد دوچرخه ســوار، پیام های زیادی در خصوص احساس 
راحتی و امنیت دریافت کرده ایم البته از جانب خودرو سواران نیز پیام هایی مربوط به کوچک شدن 
مسیر، دریافت شده است.وی در خصوص هزینه ساخت مسیرها گفت: امسال برای هر منطقه 
با توجه به مسیرهایی که در نظر گرفته شــده، بین ۷۰۰ میلیون تا یک و نیم میلیارد تومان، هزینه 

خواهد داشت.
سرپرســت اداره مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در 
خصوص هدف ساخت مسیر دوچرخه گفت: اکنون در موقعیتی هستیم که ۴ درصد از سفرهای 
شهری، با دوچرخه انجام می شود و اگر بخواهیم مانند کشورهای پیشرو در دنیا این میزان را به ۱۰ 

تا ۱۵ درصد برسانیم، باید چنین سرانه ای را در معابر شهری به دوچرخه اختصاص دهیم.

اقدامات شهرداری اصفهان برای مقابله با یخ زدگی معابر؛

نبرد با فصل سرد

یخ زدگی راه ها در معابر و خیابان های شهر  نرگس طلوعی
با آغاز فصل سرما و برودت هوا، مشکالت 
متعددی را در عبور و مرور شهری و بین شهری به وجود می آورد. بدین 
منظور شهرداری ها با توجه به وظایف خود در شهرها باید با پیش بینی 
و تدارک تجهیزات مناســب آمادگی الزم را برای مواجهه با آن داشته 
باشند. در این خصوص تشکیل ستادی در سطح شهرداری های کشور 
جهت کنترل و مقابله با مشکالت ناشی از نزوالت آسمانی امری الزم 
به نظر می رسد که در دستور کار مدیریت شهری اصفهان نیز قرار گرفته 
است. در همین راستا مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان  از آماده باش تجهیزات و امکانات الزم برای رفع آب گرفتگی 
و برودت هــوا و مکاتبات الزم با خدمات شــهری مناطــق ۱۵ گانه 

شهرداری جهت مقابله با شرایط نامساعد جوی خبر داده است. 
حسن نظام  زاده در تشریح اقدامات الزم در این رابطه گفت:در سطح 
شــهر مخازنی تعبیه و با شن و ماشــه پر شــده تا در سراشیبی  ها، 
بزرگراه ها و مکان هایی که ممکن اســت جاده یخ زده باشــد، مورد 

استفاده قرار گیرد. 
 به گفته مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان؛ در 

حال حاضر همه ماشــین آالتی که در اختیار مناطق قرار گرفته، آماده 
به کار اســت و در صورت لزوم برای پاشــیدن نمک و شن و ماسه از 

کامیون کمپرسی نیز استفاده خواهد شد.
وجود سه دســتگاه نمک پاش در ســازمان خدمات موتوری که دو 
عــدد آن روی بنز ۱9۲۱ و یک عــدد دیگر روی بنز 9۱۱ قــرار گرفته از 
جمله امکانات این سازمان اســت که آن طور که نظام زاده می گوید 
در تابســتان ها این کامیون ها به کمپرســی تبدیل شــده و مصالح 
ساختمانی با آن جابه جا می شود؛ اما با شروع فصل سرد سال برای 
مقابله با یخ زدگی معابر مورد اســتفاده قــرار می گیرد چرا که هنگام 
بارش برف و لغزندگی معابر و بزرگراه  های شهر، پخش ترکیب نمک و 
شن توسط دستگاه نمک پاش به صورت مکانیزه و با سرعت مطلوب 

انجام می  شود. 
مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
در صدد هســتیم برای فصل زمستان، سه دســتگاه نمک پاش را در 
بزرگراه دو طبقه امام خمینی )ره(، تقاطع غیر هم سطح شهید سردار 
سلیمانی و جنوب شهر مستقر کرده تا در صورت لزوم مورد استفاده 

قرار گیرند. 

وی با اشــاره به  گریدرهای ســازمان خدمات موتوری گفت: سعی 
کردیم گریدرهای سازمان آماده به کار باشند تا در صورت بارش برف، 
برف روبی را انجام دهند. در همین زمینه ۵ تیغه برف روب نیز سفارش 
و اعتبارات آن در نظر گرفته شده ، همچنین تمام تجهیزات مثل بیل ها 

و کامیون ها نیز آماده خدمت  رسانی به شهروندان است.
نظام زاده با اشــاره به کمبــود امکانات و تجهیزات گفــت: اعتبارات 
الزم برای جبران کمبود امکانات و تجهیزات در نظر گرفته شــده و  در 
صورت وقوع حادثه در سطح شــهر آمادگی کامل داریم که نسبت به 
رفع آن مشــکل اقدام کنیم . در همین رابطه یک دســتگاه جرثقیل 
۱۵ تنی خریداری و به تجهیزات این ســازمان اضافه شده است تا در 
صورت وجود مشکالتی همچون چپ کردن کامیون در بزرگراه ها مورد 

استفاده قرار گیرد.
اصفهان سال گذشته پاییز خشــکی را پشت سر گذاشت؛ اما امسال 
شاهد بارش رحمت الهی بوده و به نظر می رسد که فصل سرما در سال 
جاری سردتر از سال های اخیر باشــد و همین موضوع باعث شده تا 
سازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان بر میزان  آمادگی اش 

برای مقابله با یخ زدگی معابر بیفزاید. 

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان  گفت : 
طی یک ماه اخیر دستورالعملی با توجه به موافقت 
ستاد ملی مقابله با کرونا و در چارچوب برنامه های 
وزارتخانه های میراث فرهنگی و امور خارجه ابالغ 
شد که بر اساس آن صدور روادید برای گردشگران 
خارجی با شــرایط خاص و رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی با همــکاری آژانس های مســافرتی و 
تعیین محل اقامت انجام می شود. حیدر صادقی 
با تاکید بر اینکه بــا اجرای این دســتورالعمل در 
یک ماه اخیر شــاهد افزایش ســفر گردشــگران 

خارجی به اصفهان بودیم، خاطرنشان کرد: عمده 
آن ها از کشــور های منطقه ازجمله عراق و ترکیه و 
تعدادی نیز از روسیه یا ســایر کشور های اروپایی 
هستند.صادقی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمار 
دقیقی از تعداد گردشــگران خارجی یک ماه اخیر 
ندارد، خاطرنشان کرد: این دســتورالعمل توسط 
آژانس های مسافرتی و دفاتر خدمات گردشگری 
مجوز دار و در قالب ســفر ایمن و با داشتن کارت 
واکسیناســیون و آزمون کرونا )PCR( و اقامت 
در مکان هــای مورد تاییــد ازنظر بهداشــتی اجرا 
می شــود. وی با بیــان اینکه صنعت گردشــگری 
اصفهان در یک ماه گذشــته متحول شده و بخش 
خصوصی مشــارکت خوبی در این زمینه داشــته 
اســت، اظهارکرد که در پاییز امســال بــا توجه به 
دســتورالعمل جدید و شــرایط موجود، گشایش 

خوبی در صنعت گردشگری کشــور به ویژه جذب 
گردشــگران خارجی صورت بگیرد.وی ادامه داد: 
طی چند ماه گذشته اقدامات خوبی برای استقبال 
از گردشــگران با ارتقای ســطح کیفی اقامتگاه ها 
متناسب با شــیوه نامه های بهداشــتی و در قالب 
ســفر های ایمن و هوشــمند در اســتان اصفهان 
انجام و آموزش های مناسبی نیز در این زمینه ارائه 
شد.صادقی پیش  از این از آمادگی استان اصفهان 
برای پذیرش گردشــگران خارجی به منظور ســفر 
ایمن و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی خبر داد 
و گفت: بخش های مختلف گردشــگری در استان 
ازجمله حدود ۴۲۰ آژانس مسافرتی آمادگی کامل 
بــرای پذیرش گردشــگران خارجی را بر اســاس 
پروتکل های تعریف شده توسط ستاد ملی مقابله 

با کرونا و وزارتخانه میراث فرهنگی دارند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان خبر داد:

افزایش تعداد گردشگران خارجی در اصفهان

به گفته مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان؛ در حال حاضر همه ماشین آالتی که در اختیار 
مناطق قرار گرفته، آماده به کار است و در صورت لزوم 
برای پاشیدن نمک و شن و ماسه از کامیون کمپرسی نیز 

استفاده خواهد شد

»چند قطره آبان« روایتگر صحنه های ناب حماسه و ایثار
فیلم سینمایی »چند قطره آبان« به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد اسماعیلی و جواد اسماعیلی، 

اولین فیلم داستانی با موضوع عملیات محرم و »حماسه ۲۵ آبان« رونمایی شد.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس اصفهان در آیین رونمایی  
فیلم چند قطره آبان، اظهار کرد: ما باید 
به خود ببالیم که تاریخی چنین سرشار 
از حماســه و ایثار داریم که تا ســال ها 
می توانیــم روایتگر صحنه هــای ناب و 
زیبای آن باشیم و بیش از آن باید به خود 
ببالیم که جوانان دهه ۶۰ ما حماسه ۲۵ 
آبان سال ۶۱ را رقم زدند و امروز جوانان 
دهه ۷۰ و ۸۰ با تولیــد کار های هنری و 
فرهنگی حماســه دیگری می آفرینند و 
روایتگر روز های حماسه ایثار اصفهان هستند و به این وسیله آن روز ها را برای نسل جدید و نسل های 
آینده ماندگار می کنند. سرهنگ محمد رضایی ادامه داد: برای تولید یک اثر هنری، گروه های مختلف 
زحمات زیادی می کشند و امیدواریم که این کار هنری برای مردم اصفهان و نسل های آینده ماندگار 
باشد. امروز با رونمایی اولین فیلم سینمایی با موضوع حماسه ۲۵ آبان بعد از ۳9 سال برگ زرینی 
در تاریخ هنر اصفهان رقم خواهد خورد و امیدواریم که این مسیر در فرهنگ و هنر اصفهان ادامه دار 

باشد.

تالش برای حاکمیت نگاه فرهنگی
در ادامه این مراسم مدیر روابط عمومی فوالدمبارکه اصفهان نیز اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه عالوه 
بر حوزه صنعتی که در آن فعالیت می کند در حوزه مســئولیت اجتماعی همواره پیش قدم بوده که 
در حال حاضر عالوه بر حمایت از این کار فیلم سینمایی شــهید خرازی را در دست تولید داریم که 
کار بزرگی با همکاری صداوسیما خواهد بود همچنین دو مســتند داستانی پیرامون زندگی شهدا 
با حمایت مجتمع صنعتی فوالد مبارکه در دســت تولید هســتند. هادی نباتی نژاد بابیان اینکه در 
حوزه های مختلف مسئولیت اجتماعی تالش کرده ایم که نگاه فرهنگی حاکم باشد، افزود: ما حضور 
فعال در جریانات و اتفاقات فرهنگی شهر را رسالت خود می دانیم و در انجام این کار هنری نیز در کنار 
عوامل بوده ایم و تالش می کنیم در دیگر برنامه های فرهنگی که سند هویتی شهر اصفهان هستند، 
همکاری داشته باشیم و هنرمندانی که در حوزه ارزشی و هنر اصیل فعالیت می کنند را حمایت کنیم. 
فیلم »چندقطره آبان« در هفته گرامیداشت روز حماسه و ایثار اصفهان،در دو اکران ویژه توسط حوزه 
هنری استان اصفهان، ابتدا روز یکشنبه در پردیس سینمایی ساحل به نمایش درآمد و همچنین 
صبح روز جمعه ۲۸ آبان ماه در ســینما ســپاهان اصفهان نیز به نمایش درخواهد آمد که پردیس 

سینمایی ساحل و سینماسپاهان هردو جزو سینما های زیرمجموعه حوزه هنری کشور هستند.

همایش روز جهانی فلسفه در اصفهان برگزار می شود
همایش روز جهانی فلسفه به همت خانه حکمت اصفهان با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
مرتضی جوادی آملی در شهر اصفهان برگزار می شود.حجت االسالم و المسلمین مرتضی جوادی 
آملی در این همایش سخنرانی خود را با موضوع »قلمرو فلســفه« ایراد خواهد کرد.گفتنی است 
همایش روز جهانی فلسفه به همت خانه حکمت وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان و با عنوان » فلسفه و زندگی« در روز شنبه ۱۴۰۰/۸/۲9 در محل کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان واقع در اصفهانـ  خیابان باغ گلدسته، ســالن همایش های کتابخانه مرکزی، 

ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷ برگزار می شود.

با مسئولان

خبر خوان

عضو شورای شهر:

بودجه 1401 شهرداری بر 
مسائل زیست محیطی 

متمرکز است

خبر روز

رییس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و ورزشی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان در هفدهمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: در شورای فرهنگ عمومی شاهد ثبت روز 
حماســه و ایثار اصفهان در تقویم رسمی کشور 
هستیم که اتفاق بســیار خوبی است.منوچهر 
مهروی پور با اشاره به روز کتاب، کتاب خوانی و 
کتابدار گفت: شــاهد حذف تدریجی کتاب از 
سبد خانوارهای ایرانی هستیم و باید به دنبال 
این باشیم که سرانه مطالعه را ارتقا دهیم.وی با 
بیان اینکه امروز با آسیب های اجتماعی فراوانی 
از جمله حاشیه نشینی ، طالق، اعتیاد و کودکان 
کار در اصفهان روبه رو هستیم، تصریح کرد: این 
موضوعات در حال رصد است، پیشنهاد می کنم 
شهرداری نسبت به مسئولیت اجتماعی سند یا 
الیحه ای جامع را تهیه کند تا به تصویب برسد و با 
یکنواختی در مدیریت این مسائل روبه رو شویم.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: در شــهرداری نیروهای کارآمد 
فراوانی داریم که خوب است در پست های ویژه 
استفاده شــوند. از نقاط قوت انتصابات اخیر، 
انتصــاب نیروهای جوان بــود، البته نقدهایی 
داریم هرچند که شــورا دخالتــی در انتصابات 
ندارد. وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری 
اصفهان بر مسائل زیســت محیطی، آلودگی 
هوا، بحران آب و خشکســالی متمرکز است، 
گفت: نگاه به فرهنگ و گردشگری نیز موضوعی 
جدی است؛ اما محرومیت زدایی از مناطق کم 
برخوردار نباید در بودجه مورد غفلت قرار گیرد. 
مهروی پور تاکید کرد: تیم مدیریت شهری باید 
به بررسی بودجه های محرومیت زدایی ورود کند 
تا مشخص شود که چه میزان از بودجه محقق 
شده و گزارش کاملی در این باره داشته باشیم 
تا در حوزه محرومیت زدایی گام های جدی در 
تدوین بودجه ســال آینده برداریم. وی با بیان 
اینکه شهرداری نسبت به درآمد پایدار نیز باید 
دقت داشته باشد، افزود: سهم درآمد ناپایدار در 
بودجه ها زیاد است و باید به سمت سیاست های 

دقیق در کسب درآمدهای پایدار برویم.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان با اشاره به نصب شــیرهای هیدرانت در این منطقه اظهار کرد: شیر هیدرانت از جمله تجهیزات ثابت اطفای حریق است که در معابر و 
خیابان های شهر و محوطه اماکن اشتعال زا، بازارها، مراکز تجاری، مسکونی و ... به منظور آبگیری خودروهای آتش نشانی نصب می شود.  حسین کارگر افزود: خروجی 
شیر هیدرانت عمدتا یک انشعاب اصلی چهار اینچی است که با پمپاژ قابل نصب در کمترین زمان ممکن تانکر خودروهای آتش نشانی را در مواقع بحران و حادثه، آبگیری 
می کند. مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان با اشاره به تهیه و نصب شیرهای هیدرانت در محدوده منطقه سه تصریح کرد: طی سال های گذشته تعداد قابل توجهی از این 
شیرها در نقاط حادثه خیز بازار اصفهان نصب شده که این رویه در سال های بعد از آن نیز ادامه داشته و تعداد ۳۰ شیر هیدرانت طی یک و نیم سال گذشته با هزینه ۱۰ میلیارد 
ریال تهیه و نصب شده است. وی افزود: طی بازدیدهای به عمل آمده از راسته بازار که شیرهای هیدرانت نصب شده بود متوجه شدیم که کسبه با سد معبر، این شیرها را 
پوشش داده بودند، متاسفانه این امر باعث عدم به کارگیری شیرها در مواقع بحران می شود، بنابراین توصیه می شود کسبه از هر نوع پوشش این شیرها خودداری کنند.

تامین ایمنی بافت تاریخی و بازار در حوادث

نمایشگاه عکس 
»حماسه حضور«

نمایشــگاه عکس »حماســه 
حضور« از مجموعه عکس های 
مهدی جانی پور، عکاس دوران 
دفاع مقدس به مناســبت ۲۵ 
آبان، روز حماســه و ایثار مردم 
اصفهان در عمارت هنرمند برپا 

شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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برای حل شدن مشکالت زندگی و برآمدن از پس سختی ها 
نیازمند عمل و تفکر هستیم تا بتوانیم به آرامش در زندگی و 
موفقیت دست یابیم.سختی ها و مشکالت، عضو جداناپذیر 

زندگی بوده و همه را به خود درگیر می کنند. 
معموال کســانی که ســنی از آن هــا گذشــته در مواجه با 
سختی های روزگار برخورد های آرام تر و منطقی تری دارند 
چرا که با گذر زمان دریافته اند که این نوع نگرش انســان به 
مشــکالت اســت که روند و تاثیر گذاری آن ها بر زندگی را 

رقم می زند.
راهکار هایی وجود دارد برای این که از شدت غم ها و مشکالت 
در زندگی کاست و به دنیایی وارد شد که محور آن برنامه ها و 
شادی انسان است که می تواند آن را مدیریت کند، نه دنیایی 

که همه  افکار انسان را به مشکالت و غم ها سوق می دهد.
شروع کنید:  برای داشتن زندگی خوب و به دور از سختی 
الزم اســت بخواهید و آغاز کنید!تا زمانی که انسان تصمیم 
نگیرد که حال خــوب، آرامش و برنامه ریزی را در لیســت 
برنامه های زندگی اش قرار دهد، این غم ها هستند که او را 

مدیریت می کنند.
انتخاب کنید: از میان کار هایــی که در طول زندگی انجام 

می دهید، بگردید و انتخاب کنید که کدام یک از آن ها شما را 
با توجه به شرایط فعلی که در زندگی دارید، کمتر دچار تنش 

و مشکل می کند و آن راه را در پیش بگیرید.
یادداشت کنید: معجزه  قلم و کاغذ را نادیده نگیرید! وقتی 
همه افکار منفی و مثبت، راه ها و اصولــی که برای مبارزه با 
مشــکالت زندگی به کار می گیرید را می نویسید، به نقشه  
راهی خواهید رسید که شما را به مسیر مناسب هدایت کرده 

و از پرداختن بیهوده به مشکالت مصون می دارد.
خودتان را ســخت ارزیابی نکنید: نه تنها در مسئله حل 
شدن مشــکالت، بلکه در تمامی وجوه زندگی، باید ارزیابی 
وجود داشته باشد، اما ارزیابی سختگیرانه به خود و زندگی 
باعث می شــود موفقیت های روزانه که تکرار آن ها ســبب 
می شود فرد از پس مشــکالت بر بیاید دیده نشود و دائما 

منتظر اتفاق بزرگی برای رهایی از سختی ها باشد.
مدیریت کنیــد: در صورتی که برای حل یک مشــکل از 
راه های متفاوت بهره گرفته و نتوانسته اید مشکل تان را حل 
کنید، خود را نبازید. در چنین شرایطی باید مدیریت زندگی 
را در دست گرفته و برای شــروع دوباره تا حل شدن مشکل 

تالش کنید.

مقایسه نکنید: ممکن اســت در ظاهر اقدامات و زندگی 
انسان ها مشابه هم باشد، اما باید بدانید که هر کسی در فرا 
سوی باور هایش با نزدیک ترین افراد زندگی اش هم تفاوت 
دارد، پس مقایســه کردن خود با بقیه برای رفع مشکالت، 

خود مشکلی اضافه تر را ایجاد می کند.
آینده نگــری کنید: الزم اســت برای حل شــدن کامل 
مشکالت و رسیدن به جایی که برای آن برنامه ریزی کرده 
اید، به زمان نیاز دارید، پس فرصت آینده را مدنظر داشــته 
باشید و بدانید که شاید مشکل شــما در یک مقطع از زمان 
دچار توقف شده باشــد، اما در آینده با تالش و پشتکار حل 

شود.
مواردی که بیان شد تنها چند نمونه از راه های حل مشکالت 
بودند، شما می توانید برای سبک زندگی و آداب اجتماعی که 
مختص خودتان است، راه های دیگری را تجربه و به دیگران 
یاد دهید چرا که هر انســانی توانایی تجربه کردن، آموختن 

حل مشکالت و برآمدن از پس سختی ها را دارد. 
اقدام به راه های فوق می تواند انسان را در مسیر تالش برای 
حل مشکالت و کاهش تلخی ها هدایت کند تا به نکته اصلی 

که عمل و تفکر برای زندگی است، برسد.

آشپزی
قارچ سوخاری 

طرز تهیه قارچ سوخاری رستورانی نسبت به تهیه 
سیب زمینی سرخ کرده کمی سخت تر است و قلق خاص خود 

را دارد، زیرا اگر ریزه کاری های خاص آن رعایت نشود، مواد دور قارچ 
در حین سرخ شدن باز شده و قارچ سوخاری شما خراب می شود.

مواد الزم: قارچ تازه 300 گرم، آرد سفید یک پیمانه، نشاسته ذرت یک دوم 
پیمانه، بکینگ پودر سه چهارم قاشق چای خوری، نمک یک چهارم قاشق 

چای خوری، آب یک پیمانه، پودر سوخاری )پودر پانکو( 2 پیمانه.
طرز تهیه:  ابتدا قارچ ها را تمیز کرده و کنار بگذارید. داخل یک کاسه، آرد سفید، نشاسته ذرت، بکینگ پودر 

و نمک ریخته و آب را کم کم به آن ها اضافه کنید. غلطت این ترکیب باید کمی بیشتر از ماست باشد. 
قارچ ها را یکی یکی با چنگال داخل ترکیب باال زده و چند ثانیه صبر کنید تا اضافه مواد آن بریزد سپس 
داخل پودر سوخاری بزنید. هرکدام از قارچ هایی که آماده کردید را روی یک توری سیمی قرار دهید 
و همین کار را برای همه قارچ ها تکرار کنید. قارچ ها را یکی یکی داخل روغن داغ بیندازید و وقتی 
نیمه سرخ شدند، آن ها را با چنگال از داخل تابه خارج کنید. حرارت زیر تابه باید به اندازه ای باشد 

که خمیر دور قارچ ها و خود قارچ ها به خوبی پخته شوند. )توجه کنید که حرارت باال، باعث 
می شود روی خمیر سرخ شده و مغز آن خام بماند.( وقتی همه قارچ ها به حالت 
نیمه سرخ شده آماده شدند، این بار چند تا-چندتا دوباره داخل روغن داغ بریزد 

و صبر کنید تا به رنگ مورد نظر برسند. این کار برای این است که همه 
قارچ ها به یک اندازه سرخ و ترد شوند و عالوه بر این 

موقع سرو، همه قارچ ها گرم باشند.

چگونه مشکالت را شکست دهیم؟

»تی تی« برنده بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران از ویتره فرانسه

از »رویاهای خالکوبی شده« در جشنواره 
میالن تقدیر شد

 فیلم سینمایی »تی تی« به کارگردانی و تهیه کنندگی آیدا پناهنده که در 
 Nouvelles  »بخش مسابقه فستیوال فرانسوی »تصاویر نو پارسی
Images Persanes حضور داشت، جایزه بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران این فستیوال را از آن خود کرد.این فستیوال که وجه تسمیه 
آن رمان »نامه های پارسی« شارل مونتسکیو، فیلسوف دوران روشنگری 
است، از 10 تا 14 نوامبر 2021 در شهر ویتره فرانسه برگزار شد. 

فیلم مستند بلند »رویاهای خالکوبی شده«، ساخته مهدی گنجی که 
در اولین نمایش بین المللی خود در سی و نهمین جشنواره فیلم های 
ورزشی میالن به نمایش در آمده بود، در مراسم اختتامیه و در بخش 
فیلم های بلند فوتبالی، تقدیرنامه هیئت داوران را دریافت کرد.در جشنواره 
میالن که معتبرترین رویداد سینمایی و تلویزیونی ورزشی دنیا محسوب 
می شود، ١٢٠ اثر ورزشی از پنج قاره در بخش های مختلف به رقابت پرداختند. 

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

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فــوالد مبارکه در دیدار 
با رییــس و اعضای هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان 
فوالد ایران با اشــاره به اینکه اصالح گفتمان توسعه کمی 
به توسعه کیفی و راه اندازی نهضت اســتفاده از حداکثر 
ظرفیت هــای موجود، افزایــش بهــره وری و رفع موانع 
تولید ازجمله مواردی اســت که امروز بیش ازپیش باید 
در دستور کار نهادها و انجمن های صنفی قرارگیرد، اظهار 
داشت: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به عنوان نهادی 
که شرکت های فوالدی و صنایع پایین دست و باالدست 
زنجیره فوالد در آن عضو هستند، به خوبی می تواند نقش 
نمایندگی و گفتمان ســازی در جهت برقــراری تعادل در 
زنجیره فوالد را ایفــا کند. ازاین رو انتظــار مجموعه های 
فوالدی عضو انجمن این است که انجمن اگرچه جایگاه 
حاکمیتی ندارد، اما با آینده نگری و لحاظ کردن تهدیدها 
و فرصت هایی که در زنجیره وجود دارد، گفتمان سازی را 
به خوبی اجرا کند، چراکه در زنجیره فوالد عدم تعادل هایی 

نیز به چشم می آید. 
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: در ســال های 
گذشته و به واسطه نیازی که کشور  به صنعت فوالد داشت، 
گفتمان توســعه کمی، گفتمان رایج و حاکــم بر زنجیره 
فوالد بود و همه موظف و مکلــف بودیم در این گفتمان و 
پارادایم حرکت کنیم و توســعه های بسیار خوبی که طی 
چند دهه گذشــته در همین راستا شــکل گرفته، نتیجه 
این گفتمان اســت؛ به طوری که در حال حاضر شاهدیم 
زنجیره فوالد نه تنها پاسخگوی نیاز بازار داخل است، بلکه 
امکان صادرات نیز در زنجیره وجود دارد. طیب نیا افزود: 
از 30 میلیون تــن تولید فوالد، 17 میلیــون تن در داخل 
مصرف می شود، درحالی که بالغ بر 40 میلیون تن ظرفیت 
وجود دارد و طرح های توسعه در دســت اجرا به سمتی 
حرکت می کند که در 4 تا 5 ســال آینــده، باالتر از برنامه 
55 میلیون تن ظرفیت احداث شــده خواهیم داشــت. 
واضح است که در ســال های گذشــته، گفتمان توسعه 
کمی، برای کشــور نیاز بوده، ولی امروز در شــرایطی قرار 
گرفته ایم که زیرســاخت ها، منابع و مواد اولیه در زنجیره 
پاسخگو نیســت و این می طلبد که گفتمان امروز تغییر 
کند و نقش نهادهایی ماننــد انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در ایجاد این گفتمان نقشی بی بدیل و تعیین کننده 
است. این نهاد باید نقش روشنگری داشته باشد و فعاالن 
زنجیره را نسبت به توسعه هایی که انجام می دهند هوشیار 
کند؛ چه بسا بسیاری از توســعه هایی که در شرایط فعلی 
شکل می گیرد، خود برهم زننده تعادل در زنجیره باشند. 
به همین دلیل بایــد گفت امروز تبدیل گفتمان توســعه 

کمی به گفتمان توســعه کیفی با ارزش افــزوده باالتر، 
نخستین نقشــی اســت که انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران می تواند عهده دار آن باشد.   مدیرعامل فوالد مبارکه 
با اشاره به سرمایه گذاری های خوبی که در زنجیره فوالد و 
صنایع مختلف صورت گرفته، تصریح کرد: در حال حاضر 
می توانیم بگوییم ظرفیت های ایجادشــده در بسیاری از 
حوزه ها بیش از نیاز مصرف کنندگان داخلی است. اگرچه 
در حوزه محصوالت کیفی کمبودها همچنان پابرجاست، 
اما در حوزه محصوالت تجاری، انرژی، مواد غذایی و دیگر 
زنجیره ها، ظرفیت های خوبی در کشور ایجاد شده، ولی 
به علت مشــکالت موجود، از این ظرفیت ها به طور کامل 

استفاده نمی شود. 
از همین رو، ما نیازمند ایجاد نهضت استفاده حداکثری از 
ظرفیت های موجود و افزایش بهره وری در کنار رفع موانع 
تولید هستیم. طیب نیا با تاکید بر رفع موانع تولید افزود: 
امروز باید نهضت اســتفاده حداکثــری از ظرفیت های 
موجود و افزایش بهــره وری و رفع موانــع تولید، مطابق 
آنچه مقام معظم رهبــری فرمودند، در کشــور تبدیل به 
یک نهضت ملی شــود و نکته اساســی این است که اگر 
سرمایه گذاری های انجام شــده به بهترین نحو استفاده 
شودو شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های ایجادشده در 
دستور کار قرار گیرد، نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران به راحتی می توانند در زنجیره فوالد مشخص 
کنند که کجا ظرفیت داریم، خألها کجاست و یا با چه حجم 
سرمایه گذاری و با چه رویکردی می شود از این ظرفیت ها 
اســتفاده حداکثری کــرد و این رویکرد نشــان از نقش 

بی بدیل این نهاد صنفی دارد. 

نقــش اســتراتژیک فــوالد مبارکــه در انجمــن 
تولیدکنندگان فوالد ایران 

بنابــر این گزارش، رییــس انجمن تولیدکننــدگان فوالد 
ایران نیز در نخســتین دیدار با مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه، این شرکت را بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور 
و مهم ترین عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران دانست 
و بر نقــش موثر و تعامل ســاز آن در اتخاذ خط مشــی و 
تصمیم گیری های این انجمن تاکید کرد.  بهرام سبحانی، 
درخصوص هدف نشســت انجمــن تولیدکنندگان فوالد 
ایران با مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه گفت: اعضای 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، فوالدســازان هســتند 
و این انجمن به عنوان ســازمانی مردم نهاد یا تشکلی که 
صنعت فوالد را نمایندگی می کند، در راستای حل مشکالت، 
مسائل و منافع اعضا فعالیت می کند و نیاز است که ارتباط 
تنگاتنگی با اعضای خود داشته باشد. وی افزود: شرکت 
فوالد مبارکه با توجه به اینکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد 
کشور و مهم ترین عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
اســت، نقش موثر و تعامل ســازی در اتخاذ خط مشی و 
تصمیم گیری های این انجمن دارد و از ســوی دیگر این 
انجمن می تواند از مسائل، مشکالت و برنامه های توسعه 
و تولید شرکت فوالد مبارکه مطلع شود تا نقش حمایتی 

خود را در سطح کالن را به درستی ایفا کند. 

نقش حمایتی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از 
فوالدسازان کشور 

رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به نقش 
حمایتی این انجمن از فوالدسازان کشــور، تصریح کرد: 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با ماهیت صنفی درصدد 
رفع محدودیت ها و مشــکالت و ناهماهنگی های موجود 
در زنجیره فوالد، از معدن تا محصول نهایی است. برخی از 
مشکالت از حیطه مدیریتی بنگاه خارج است و در سطح 
ملی مطرح می شــود که با طرح در انجمــن و گردآوری 
مســائل و مشــکالت می توان به حل آن در سطح کالن 
امید داشت. وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، 
نقش انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران در شناســاندن 
واحدهای فوالدسازی به مســئوالن جدید، ویژه است تا 
با غنای اطالعاتی صحیح به مســئوالن امر، شاهد اتخاذ 
تصمیمات درست باشیم و در صدور بخشنامه هایی که نفع 
بنگاه های تولیدی را دربردارد، ایفای نقش کنیم و در رفع 
موانع مشترک بر سر راه فوالدسازان کشور تسهیلگر باشیم. 
سبحانی تاکید کرد: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بازوی 
فکری و عملی فوالدسازان کشور است تا درنهایت از تولید 
پشتیبانی شود و با تمام ظرفیت بتوان به نیاز تولید داخلی 

فوالد پاسخ گفت و برای صادرات مازاد تولید، اقدام کرد.

آسیب شناســی ظرفیت های خالی تولید فوالد در 
کشور 

به گفته ســبحانی؛ نیاز اســت علــت ظرفیت های خالی 
تولید فوالد در کشور آسیب شناسی شــود، چراکه بیش 
از 40 میلیون تن ظرفیت نصب شــده آماده به کار در کشور 
داریم، امــا تولید مــا 30 میلیون تن اســت. وی افزود: 
واحدهایی مانند شرکت فوالد مبارکه که زنجیره تولید فوالد 
از سنگ آهن تا محصول نهایی را دارند، کمتر دچار مشکل 
هستند. درمجموع، بخش اعظم مشــکل از آنجا نشأت 
می گیرد که زنجیره تولید فوالد در واحدهای فوالدسازی 
کشــور پراکنده شده و مســائلی نظیر مســافت، شرایط 
اقتصادی، دشواری های تعاملی و عدم توانایی در انعقاد 
قراردادهای بلندمدت و… باعث شده یک واحد تولیدی 
نتواند مواد موردنیاز را از واحد باالدستی تامین کند. هرچه 
زنجیره تولید فوالد دچار گسستگی شود، مشکالت بیشتر 
خواهد بود. رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بیان 
کرد: مشکل دیگر زیرساخت های کشور است. برای نمونه 
واحد فوالدسازی در نقطه ای جانمایی شده که با محدودیت 
تامین انرژی و حمل ونقل نمی تواند مواد اولیه موردنیاز را به 
مجموعه اش وارد کند تا به تولید ظرفیت اسمی برسد. وی، 
علل دیگر ظرفیت های خالی تولید را ناشی از مباحثی نظیر 
نقدینگی و مدیریتی دانســت و گفت: مسائل لجستیک 
و زیرساختی از موانع مهم نرســیدن به ظرفیت تولید در 

واحدهای فوالدسازی کشور است.

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: به دلیل افزایش سرمای هوا، مصرف 
گاز در این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 20 درصد 

بیشتر شده است.
سید مصطفی علوی افزود: مصرف یک شبانه روز، گاز در استان اصفهان 
طی روزهای گذشــته بالغ بر 76 میلیون متر مکعب بود که در مقایسه با 

مدت مشابه سال های قبل بی سابقه بوده است.
وی، با تاکید جدی بر مصرف بهینه گاز بیان داشت: امسال با سرمای زود 
هنگام و شدیدتری مواجه شدیم و بر اساس پیش بینی های هواشناسی 
برودت هوا در فصل زمســتان بیشــتر می شــود، بنابراین از تمامی هم 
اســتانی های عزیز تقاضا داریم با رعایت نکات ســاده مصرف بهینه، در 
مصرف گاز صرفه جویی کنند تا با افت فشار و کسری گاز در استان مواجه 
نشــویم. علوی ادامه داد:برای تامین مســتمر گاز باید میانگین مصرف 
روزانه در محدوده  62 میلیون متر مکعب باشد در غیر این صورت اعمال 

محدودیت از سوی شرکت ملی گاز ایران ابالغ خواهد شد.
 مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان اضافه کــرد: از آنجا که خطــوط لوله گاز 
سراسری اســت، مصرف در یک اســتان به ضرر دیگر مناطق خواهد بود 
بنابراین از مــردم اصفهان تقاضا داریم مصرف منطقــی و بهینه را به طور 

جدی مدنظر قرار دهند.
علوی، خاطرنشان کرد: در صورتی که مقدار دمای منازل بر میزان استاندارد 
18 درجه سانتی گراد تنظیم شود، سبب صرفه جویی چشمگیر در استفاده 

از گاز و عبور از روزهای سرد سال بدون افت فشار گاز خواهد شد.
وی گفت: ضروری است که همگان و به ویژه مصرف کنندگان بخش خانگی 
برای کاهش مصرف و همراهی با سایر هموطنان همکاری الزم را داشته 
باشند تا عالوه بر استمرار جریان گاز، شــاهد افزایش میزان آلودگی هوا 

و محیط زیست در اثر استفاده ناگزیر از سوخت های جایگزین نباشیم.
گفتنی اســت؛ درحال حاضر بالغ بر یک میلیون و۹60 هزار مشــترک در 
سطح استان اصفهان از گاز طبیعی بهره مند هســتند و گازرسانی به 112 
شهرستان و 1060 روستای استان با نصب بیش از یک میلیون و110 هزار 

انشعاب انجام شده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد: 

لزوم استفاده حداكثری از ظرفیت های موجود،افزایش بهره وری و رفع موانع تولید
مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز در 
استان اصفهان
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