
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از ابالغ دستور اجرای طرح پاک سازی 
اطراف مدارس استان به فرمانداری ها خبر داد؛

به خاطر خانواده ها
 5

 بازار خودرو دسِت خودسرها 
 رییس نمایشگاه داران خودروی اصفهان می گوید 

خودروسازان زیربار کاهش قیمت نرفتند؛ 

3

مردمدرشهرکرددرمخالفتباطرحهای
انتقالآبتجمعکردند؛

 بیداد از بی آبی
 در  بام ایران

 به این نوجوانان می توان 
خوش بین بود؛

آینده سازان فوتبال ایران

معاونخدماتشهریشهرداریاصفهان
خبرداد:

  نقشه جامع مدیریت بحران
 در شهر تهیه می شود 

4

7

6 5

رییسسازمانبسیجعشایراستانخبرداد:

 راه اندازی خانه بهداشت
 سیار برای عشایر اصفهان

3

مدیر سد زاینده رود:

۸۶ درصد سد زاینده رود 
خالیست

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 04 آذر  1400 
 19  ربیع الثانی  1443 

 25 نوامبر 2021
 شماره 3403

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان

وزارت جهادکشاورزی
شرکت سهامی پشتیبانی 

امور دام کشور 
 استان اصفهان

م الف:1229997

شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان )بهنشانی:اصفهان-دروازهشــیراز-خیاباندانشگاه–خیابانتوحید–نبشخیابان
شهیدموحدینیا-شــرکتپشــتیبانیامورداماســتاناصفهانوتلفن03136214482داخلی100درنظرداردمناقصهعمومی

امورخدماتی،دبیرخانهوپذیراییبهشــمارهفراخوانسامانه2000001014000545راازطریقســامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

)setadiran.ir(برگزارنماید.
 نوع تضمین شرکت در مناقصه:مناقصهگراناصلضمانتنامهبانکیرابهناممناقصهگزار)شرکتپشتیبانیامورداماستاناصفهان(
تاپایانمهلتارائهپیشنهادبهواحدحراستشرکتتسلیمودرسامانهستادبههمراهپاکت)بوج(باامضایدیجیتال)مهرگرم(

بارگذارینمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:)600/000/000ریال(ششصدمیلیونریال
اطالعات زمانی:

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه: مورخ1400/09/03ساعت9
مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه از سامانه:تاساعت19مورخ1400/09/08

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تاساعت8مورخ1400/09/20
زمان بازگشایی پاکات: مورخ1400/09/20ساعت8/30

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد .

نوبت دوم نوبت اول

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

400-3-200
عملیاتنگهداریواپراتوری
ایستگاههایپمپاژستاد

19.782.173.237723.465.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/09/20
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 0۸:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/09/21

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  3۶۶۸0030-۸- 031

)  داخلی 334  (
    نام روزنامه:زاینده رود

   تاريخ انتشار:1400/09/04

اصفهان با هیچ 
استانی تقابل 

75ندارد

امتداد مهربانی 
دست های 

بخشنده خیران 
اصفهانی

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد که اصفهان در مصرف گاز رکورد زد؛

بعد از آب، نوبت گاز است!
3

فعال چشم به راهیم!
راهکارهای رییس جمهور برای حل مشکالت آب اصفهان چیست؟

5

درخواست نماینده اصفهان
 از  مسئوالن برای کمک فوری

 به کشاورزان اصفهانی

مصاف سپاهان و فجرسپاسی در شیراز؛
عزم طالیی پوشان 

برای اوج گیری دوباره

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
استان خبر داد:

ارسال پیامک به سالمندان 
برای تزریق دوز سوم

 واکسن کرونا

3

5

6 5

عزم بسیجیان اصفهانی جهت
 محرومیت زدایی در مناطق محروم؛

خانه هایی که رایگان
 به  دست نیازمندان رسید

4

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

خسارت 2000 میلیاردی 
کرونا به گردشگری بام ایران

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 02 آذز  1400 
 1۷  ربیع الثانی  1443 

 23  نوامبر 2021
 شماره 3401

۸ صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

معاونآموزشمتوســطهادارهکلآموزشوپرورشاستاناصفهانبابیاناینکه
مدرسهایدراستاننداریمکهبرنامهآموزشحضورینداشتهباشد،گفت:اینکه
دانشآموزانچندروزدرهفتهبایدبهمدرســهبروندبهشــرایطفضایفیزیکی
مدرسهوبرنامهمصوبدرشــورایمدرسهبســتگیدارد،اماهمهدانشآموزان
حداقلیکروزدرهفتهبایددرمدرسهحضورداشتهباشند.محمدرضاناظمزادهبا
اشارهبهاینکهمدارسروستاییوهنرستانهاازابتدایمهرماهبهصورتحضوری
فعالیتخودراآغازکردندوتاکنونمشکلینداشتهاند،اظهارکرد:مدارسمتوسط
نظریاز15آبانمــاه،آموزشحضوریراشــروعکردندوســایرمدارسیعنی
ابتداییومتوسطهاولنیزبهتازگیبازگشاییحضوریداشتهاند.ویبابیاناینکه
مدرسهایدراســتاننداریمکهبرنامهآموزشحضورینداشتهباشد،گفت:مگر
اینکهادارهآموزشوپرورشتشخیصدادهباشدمدرسهایهنوزشرایطآموزش
حضوریراازجهتفضایفیزیکینداردکهفکرنمیکنمچنینمدارسیدراستان
داشتهباشیم.معاونآموزشمتوســطهادارهکلآموزشوپرورشاستانبابیان
اینکهمدارساستانازمدتهاپیششــرایطرابرایشروعبازگشاییحضوری
مهیاکردهاند،تصریحکرد:فضایفیزیکی،فاصلهگــذاریاجتماعی،تهویههواو
ضدعفونیمدارسازپیشبررسیشدهومدارسچکلیستهایبهداشتیراپر
کردهاند.اداراتآموزشوپرورشاینچکلیستهارابررسیوپسازتایید،مجوز
بازگشــاییحضوریبرایمدارسراصادرکردندکههمهاینمراحلانجامشده

است.ویخاطرنشانکرد:اینکهدانشآموزانچندروزدرهفتهبایدبهمدرسهبروند
بهشرایطفضایفیزیکیمدرسهوبرنامهمصوبدرشورایمدرسهبستگیداردکه
هفتهایسهروز،دوروزیااگرخیلیمشکلدارندحداقلهفتهاییکروزدرمدرسه
حضورداشتهباشند.ناظمزادهافزود:میزانحضوردانشآموزاندرمدرسهبهتعداد
دانشآموزوفضایفیزیکیمدرسهبستگیداردکهشورایمدرسهبرنامهریزیکرده
وبهاولیاودانشآموزاناطالعرسانیمیکنندتادربرنامههایحضوریمدارس
شرکتکنند.همانطورکهاشارهشدهمهمدارسابتدایی،متوسطهاول،متوسطه
نظریوهنرستانبایدبرنامهآموزشحضوریداشتهباشند،امامیزانحضوربه
شرایطفضایفیزیکیمدرسهبستگیدارد.ویخاطرنشانکرد:تاکنونمشکل
خاصیدرموردشیوعکرونادرمدارساستاننداشتهایم،البتهممکناستمواردی
ازابتالبهکرونادردانشآموزانداشتهباشیم؛امامشخصنیستکهدرمدرسهیا
جایدیگرمبتالشدهباشند.دبیرستادپروژهمهراستاناصفهانبااعالماینکهدر
گروهدانشآموزانحدود90درصددوزاولوبیشاز60درصددوزدومواکسنکرونا
راتزریقکردهاند،گفت:تزریقواکسنشرطحضوردرمدرسهنیستوبهمدیران
اعالمکردهایمدانشآموزانرابهتزریقواکسنتشویقکنند؛امااگرکسیواکسن
زدهدلیلیبرمنعاستفادهازبرنامهحضورینیست.ویدرمورداجباریبودنحضور
درمدارسنیزگفت:سرپرســتوزارتآموزشوپرورشاعالمکردهمانطورکه

دانشآموزدرمدرسهثبتناممیکندبایدازقوانینمدرسهنیزتبعیتکند.

نمایندهمردماصفهاندرمجلسگفت:نماینــدگانمیتوانندازصنایعمتخلفبه
کمیسیوناصل90شکایتکنندوپیگیریمســتمرگزارشگیریازمحیطزیست
اصفهانادامهدارد.مهدیطغیانیبااشارهبهجلساترفعآلودگیهواواولویتهای
پیگیریذیلقانوناظهارداشت:درجلســاتکارگروهیرفعمعضلآلودگیهوااز
اعضایشورایشهر،استانداری،اساتیددانشگاهومحیطزیستحضوردارندکهنکته
مهمواساسیدراینجلسات،استمرارپیگیریمواردقانونیدربحثآلودگیهواست
نهاینکهتنهادرفصولسردوتشدیدآلودگیهواجلساتاضطراریتشکیلشود.وی
افزود:بایدبهطورپیوســتهاینمصوباتجلساتدنبالشودووظیفهمانیزنظارت
استکهقانونهوایپاکمصوبشدهدرمجلسشورایاسالمیویادراستانداری
اصفهاناجراشوددرحالیکهدرشرایطفعلیاجرانمیشودودودآنبهچشممردم
میرود.نمایندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:اگرقوانین
موجودبرایهوایپاکاجرامیشدبهطورقطعاینوضعیتآلودگیهوارانداشتیم
چراکهقانونهوایپاکبســیارمترقیوخوباست.ویبابیاناینکهاولویتهای
اصفهانآلودگیهوا،آب،محیطزیستودانشبنیاناست،گفت:اینچهارمورداز
سویدفترنمایندگیبنده،بهطورمستمردنبالمیشود.طغیانیدرپاسخبهاینکه
چراسایرنمایندگاندراینمواردهمراهینمیکنند،گفت:ازآنهابرایجلساتدعوت
میشود؛اماسایرنمایندگاناستاندغدغههایدیگریدارندواگرجمعیانجامشود
ایناولویتهازودتربهنتیجهخواهدرسید.ویبابیاناینکهوظیفهنمایندگانعالوه
برنظارتتذکروسوالازوزیرمربوطهاست،گفت:ازطرفدیگرنمایندگانمیتوانند
ازکارخانهایبهدالیلتخطیازقانونبهکمیسیوناصلنودشکایتکنند،اینموارد

زمانیتاثیرگذاراستکهنماینده«بداند»دنبالچههدفیاست.نمایندهمردماصفهان
درمجلسشورایاسالمیخاطرنشانکرد:رصدوپایشاطالعاتبرخطصنایعبزرگ
وکوچکاستاناصفهانبهموجبقانونبهعهدهمحیطزیستاستکهآیااطالعات
کسبشدهمناسبومفیداستیاخیروبررسیاینموضوعدراولویتپیگیریهای
معضلآلودگیهواقرارگرفت.ویادامهداد:بخشیازآلودگیهوایاصفهانمربوط
بهعواملمتحرکاستکهالبتهبهنسبتصنایعکمتراست؛اماسوختآنهاناشی
ازگازوییلودیزلاســتبنابراینبایددیدآیاپخشفرآودههاینفتیطبققانون،
سوختمناسبواســتانداردراتوزیعمیکندیاخیرواینموضوعدرحالپیگیری
استزیرادرشعاع50کیلومتریدرکمربندیاصفهانحرکتوآلودگیرادراصفهان
مستقرمیکنند.طغیانیادامهداد:ماده12قانونهوایپاکبهاینموضوعاشارهدارد
کهسازمانمحیطزیستمکلفاستتمامیمراکزوواحدهایصنعتی،تولیدیو
معدنیو…راکهآلودگیآنهابیشازحدمجازاســتمشخصکندوبراساسنوع
آلودگیبهباالترینمقامتصمیمگیرواحدابالغکندتادرمدتمعینرفعکند،درحالی
کهسوالاینجاســتتاکنونچندابالغیهوحکمصادرشــدهواینموضوعدرحال
پیگیریاست.ویبهماده14قانوناشارهکردوگفت:درمواردیکهکاهشیاازبین
بردنآلودگیناشیازصنایعامکانپذیرنیستبایدجابهجاییاتفاقبیفتد؛اماآیا
تاکنونایناتفاقافتادهوبایدگزارشآندنبالشود.نمایندهمردماصفهاندرمجلس
شورایاسالمیبااشارهبهاینکهگزارشگیریاینمواردطبققانونبایدانجامشود،
گفت:درادامهاینروندبایدبحثفیلتراسیونواحدهایصنعتیصورتگیردکهچه

تعدادازصنایعمجهزبهفیلتراسیونمناسبهستند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان:

حضور دانش آموزان در مدرسه بر اساس قوانین هر مدرسه است

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

امکان شکایت نمایندگان اصفهان از صنایع آالینده و متخلف به اصل 90
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صد
ى 
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س
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آگهی مزایده نوبت دوم

محمد اسماعیل زاده- شهردار محمدآباد  م الف:122۸۸54

شهرداری محمدآباد در نظر دارد:

1-بهاستنادمصوبهشــماره7هشتمینجلسهشورایاسالمیشــهرمحمدآباد)1400/100/ش/6مورخ

1400/7/4(تصدیبازارروزشهرراباقیمتپایهکارشناســیاجارهبهایسالیانه160/000/000ریالباتنظیم

قرارداداجارهوازطریقآگهیمزایدهبهبخشخصوصیواگذارنماید.

متقاضیانمیتوانندبمنظورآگاهیازشــرایطمزایدهودریافتمدارکشرکتدرمزایدههمهروزهبجزایام

تعطیلازتاریخدرجآگهیمورخ1400/9/2تاپایانوقتاداریروزپنجشنبهمورخ1400/9/18بهشهرداری

محمدآبادمراجعهنمایند.

تاریخ دریافت پیشنهادات: روزیکشنبهمورخ1400/9/21
تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات:دوشنبهمورخ1400/09/22

تلفن تماس: 0314۶۶52۸45 و 0314۶۶524۶5 

چاپ اول

3

مطالبه کشاورزان 
اصفهانی باید 
در کمیته های 

تخصصی
 بررسی شود

آبادانی 
اصفهان در 

گرو هم افزایی 
مسئوالن

7

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 01 آبـــان  1400 
 16  ربیع االول  1443 

 23 اکتبر  2021
 شماره 3375

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

میالدباسعادتایپمبرارکمحضرتمحمدمصطفی)ص(وامامجعفرصادق)ع(راتبریکمیگوییم

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره تبعات خشکی زاینده رود 
و بحران فرونشست هشدار داد؛ 

اصفهانمتروکهمیشود!
3

مگر  زمین خدا قحط است؟!
خطر تخریب ونوسازی،  فرا روی » مسجد تاریخی  کازرونی « اصفهان؛

7

 معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای استان:

با توجه به ذخیره سد 
زاینده رود، تنها باید 

صرفه جویی کنیم

 سرمربی تیم سپاهان:
  بردیم ولی بازی 

دلچسبی نبود

دبیر ستاد استانی کرونا خبر داد:
واکسیناسیون 85 درصدی 

دانش آموزان اصفهانی
 تا آبان

3

5

6

نماینده اصفهان در مجلس شورای 

اسالمی توضیح داد:

ماجرای تیراندازی به زنان 
در اصفهان به کجا رسید؟

نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
ما پیگیر ماجرای تیراندازی به زنان هستیم و نتیجه 
آن را دنبال می کنیــم. مهدی طغیانــی  در رابطه با 
حادثه تیراندازی به زنــان در اصفهان،اظهار کرد: این 
مسئله پیگیری شده، فرد ضارب هم شناسایی شده 
و دادستانی و دادگســتری هم با جدیت پیگیر این 
مسئله هســتند.وی ادامه داد: اما درخصوص اینکه 
انگیزه این فرد چیســت و یا اینکه سالمت روحی و 

روانی دارد یا خیر؛ این موارد در حال بررسی است.
طغیانی همچنین بیان کرد: البته قاعدتا کسی که از 
سالمت روحی و روانی برخوردار باشد، چنین کار هایی 
انجام نمی دهد. نماینده اصفهان در پاسخ به اینکه این 
اتفاق حادثه اسیدپاشی به زنان را در اذهان عمومی 
تداعی کرد، گفت: اینکه این مســئله سازمان یافته و 
هدفمندی باشد، اینگونه نیست. فردی که دست به 
این اقدام زده شناســایی و دستگیر شده اما تعیین 
تکلیف نشده است؛ اما ما پیگیر این مسئله هستیم 
و نتیجه آن را دنبال می کنیم.گفتنی اســت؛ پیش 
از ایــن  رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان با 
غیردقیق خواندن گزارش یک روزنامه در مورد حادثه 
تیراندازی به پنج زن جوان در شهر اصفهان، متهم را 
فردی معتاد معرفی کرد که پس از دو ماه بازداشــت 
موقت با سپردن وثیقه آزاد شده است.حبیبی گفته 
بود: »در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر 
از آن سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق 
نظر پزشــکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع 

جراحت دامیه و جزئی بوده است.«

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 29 مهـــر  1400 
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 شماره 3374 

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

رییس اتحادیه فروشندگان میوه اصفهان می گوید 
فقط 10 درصد مردم توان خرید »میوه های 

بسته بندی« را دارند؛
میوه های الکچری، ویژه مرفهان بی درد
امسال قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و هر سال هم 
نامناسب تر از سال های قبل می شود و متاسفانه برخی در 

گرفتاری های مردم به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

نتایج نظرسنجی جالب توجه و البته قابل تامل است؛ به ویژه 
اینکه در خبرگزاری رســمی دولت )ایرنا( منتشر شده است.

سواالت کوتاه است ، با چهار پاسخ در قالب گزینه های »زیاد، تا حدی، کم و اصال«  
یک سوال هم پاسخی به غیر از کم و زیاد دارد و مشروح تر طرح شده است. 

سواالت با موضوع و محتوای »سفرهای استانی رییس جمهور« طراحی شده 
و می خواهد نتیجه بگیرد که اثر این سفرها چیست و مردم تا چه اندازه به عملی 
شدن مصوبات سفرهای اســتانی امیدوارند. پاسخ های مردم نشان می دهد 

»خیلی امیدوار نیستند«. 
در پاسخ به سوال اول که پرسیده شده : سفرهای استانی رییس جمهور را تا چه 
اندازه پیگیری می کنید؟ بیشترین فراوانی را گزینه »اصال« داشته است با 38/8 
درصد.سوال دوم این است که سفرهای استانی رییس جمهور در بین مردم تا چه 
حد در رفع مشکالت جامعه ما موثر است؟ که باز هم بیشترین درصد را گزینه آخر 

یعنی »اصال« داشته است با 36/8 .
سوال سوم چهار گزینه ای نیست. گزینه »هیچ کدام« هم ندارد و مخاطبان باید 
حتما یکی از گزینه ها را به عنوان دستاورد و اثر مثبت سفرهای استانی رییسی 
و هیئت همراه انتخاب کنند که اولین گزینه یعنی »اطالع دقیق تر از مشــکالت 
مردم« بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است با 38/3 درصد و جالب 
اینکه کمترین درصد را گزینه »رفع مشکالت طرح های نیمه تمام در استان ها« 
داشته با 8/9 . درحالی که درحال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های استان ها 
رفع مشکالت طرح های نیمه تمام است؛ دغدغه ای که از قضا استان اصفهان در 

زمینه های مختلف به ویژه »آب« با آن دســت و پنجه نرم می کند و مردم این 
استان منتظر تعیین تکلیف طرح های آبی هستند که وعده داده شده بود مشکل 
زاینده رود و بی آبی و خشکسالی اصفهان را حل می کند. پاسخ ها نشان می دهد 
کمترین امیدواری مردم نسبت به حل مشکالت مربوط به همین طرح هاست. 
و سوال آخر که شاید مهم ترین سوال هم هست، می خواهد میزان امیدواری 
مردم نسبت به عملی شدن و تحقق مصوبات هیئت دولت  در  سفرهای دولت را 
بسنجد که پاسخ کمی ناامیدکننده است: »اصال« گزینه ای است که 44/7 درصد 

کاربران آن را انتخاب کرده اند و بیشترین فراوانی را داشته است. 
هنوز بسیاری از طرح هایی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 
در طول سفرهای استانی وی مصوب شد و کلنگ خورد و حتی میلیاردها اعتبار به 
پایش ریخته شد، به نتیجه نرسیده و نتیجه نداده است. مردم حق دارند خیلی 
هم امیدوار نباشند به خصوص اینکه دیده اند گاهی دولتی روی کار می آید که تنها 
به خاطر لجبازی یا از سر سیاسی کاری و یا شاید هم نداشتن تعهد و تخصص 
الزم، مصوبات عمرانی دولت قبلی را زیر سوال می برد و کنار می گذارد و پروژه ای 
تازه با تصویب بودجه تازه استارت می زند و بعد دولت بعد می آید و پروژه های 

قبلی کان لم یکن تلقی می شود! و این داستان ادامه دارد. 
حاال امیدها به دولت رییسی است که شــاید از پس آن همه ناامیدی که دولت 
قبلی از سر بی تدبیری برای مردم به جا گذاشت، کورسوی امیدی پدیدار شود. 
فعال که حداقل نظرسنجی های خبرگزاری رسمی دولت نشان می دهد این امید 
خیلی پررنگ نیست ولی آدمی به امید زنده است. شاید آینده روشن تر باشد. 

به بهانه نظرسنجی درباره اثر سفرهای استانی رییس جمهور در خبرگزاری دولت؛ 

وقتی گزینه »اصال« رای می آورد!

رنا
 ای

س:
عک

آگهیمناقصهعمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت  13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/8/15

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/8/16

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

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

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت اول

اصفهان به استقبال سی  و چهارمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان می رود؛

آغازمهردرسرزمینخیال
7

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

3

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه 244 هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 150 

تختخوابی راه اندازی می شود

3

7

6 3

پروژه نمایشگاه، 1200 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است

5

سرانه آموزشی شهر اصفهان 
2.67 درصد پایین تر از 

سرانه کشور است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 03 مهـــر  1400 
 18 صفر 1443 

 25 سپتامبر 2021 
شماره 3355

8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

آگهیمزایده

حسیندهقان-شهردارمیمه

نوبتاول

مالف:١١٩٨٠٧٨

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

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

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

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

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

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

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود

شركتآبوفاضالباستاناصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

1.330.000.000جاری خرید 50.000 کیلو گرم  پلی آکریل آمید ) پلی الکترولیت (  172– 3- 400

1.510.000.000جاری خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوالدار  C250 90 كيلویی173 – 3- 400

خبر آخر

3

نوبت دوم

مدیرکل دادگستری اصفهان:

زمینخواری۲هزارمیلیاردتومانی

دراصفهانناکامماند

5

 

3

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان اعالم کرد:

40 میلیارد تومان 
هزینه های عمرانی اتباع 

متبرکه در سال گذشته

دوئل حساس در دومین گام؛

مصاف سپاهان و نفت 
مسجد سلیمان در 

اهواز

آغاز فرآیند الکترونیکی 
استعالم آتش نشانی از 

منطقه 8

فوالد سبا؛ خودکفا در 
 تولید کالف گرم گرید

APIX 70

3

5

6

7

کلید خانه در دستان صاحب خانه!
امیدی که نباید ناامید شود؛

اصفهان ظرفیت آموزش صنایع دستی به شهرهای 
7خواهرخوانده را دارد

مرا اویس شدن در هوای تو کافی است
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استرالیا ، حزب ا... را در فهرست تروریستی قرار داد
در پاسخ به درخواست رژیم صهیونیستی و در اقدامی برای جلب رضایت این رژیم، استرالیا حزب ا... 

لبنان را در فهرست سازمان های »تروریستی« قرار داد.
به نقــل از القدس العربی، اســترالیا این اقدام را به درخواســت نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی در اجالس آب و هوایی گالســکو انجام داد. الزم به ذکر است که دولت استرالیا تمام 
شاخه ها و زیرمجموعه های گروه حزب ا... را در لیست تروریسیتی قرار داده است. این در حالیست 

که پیش از این تنها بخشی از آن تروریستی اعالم شده بود.

روسیه از نقشه جهان ترک »اردوغان« حمایت کرد
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به نقشــه ای که »دولت باغچلی«، رییس حزب 
جنبش ملی به رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشــور داده ، گفت: پیشرفت ترکیه در ایده 
جهان ترکی طبیعی است. پسکوف اظهار داشت: شــرکای ترک ما در حال توسعه ایده جهان ترک 
هستند و این طبیعی است. اما مسئله این اســت که در مرکز نقشه دنیای ترک، ستاره بزرگ قرمز 
رنگ نیست. آن ستاره در روسیه است، در آلتای، آن مکان مقدس. من به عنوان یک ترک شناس 
این را می گویم. گفتنی است ؛ اخیرا در اســتانبول ترکیه، اعضای نهاد منطقه ای موسوم به شورای 
ترک یا شورای کشورهای ترک زبان گرد هم آمدند. سران این شورا، که برای نخستین بار شاهد حضور 
رییس جمهور ترکمنستان در مقام عضو ناظر بودند، تصمیم گرفتند نام تشکیالت خود را به »سازمان 

دولت های ترک« )TDT( تغییر دهند.

ضد حال آمریکا به عربستان
روزنامه آمریکایی در گزارشی رد درخواست عربستان سعودی توسط آمریکا در جنگ یمن را مورد 
بررسی قرار می دهد. وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: برخی از مقامات دولت بایدن از رییس 
جمهور می خواهند که محدودیت های حمایت نظامــی از ریاض را کاهش دهد به طوری که ایاالت 
متحده بتواند به آنها کمک کند تا مانع از پیشروی های انصارا... شوند. اما این اقدام به معنای نقض 

وعده انتخاباتی بایدن یعنی پایان جنگ یمن است. 
مقامات سعودی از دولت بایدن خواسته اند تا برای هدف قرار دادن مواضع انصارا... که برای پرتاب 
پهپادها و موشک ها به شهرهای سعودی از آنها استفاده می شود، پشتیبانی اطالعاتی و نظامی ارائه 
کند؛ اما نشانه های کمی وجود دارد که بایدن آماده تغییر مســیر برای کمک به عربستان سعودی 

برای این پشتیبانی باشد.

واکنش »مقتدی صدر« به مواضع رییس هیئت نمایندگی 
سازمان ملل در عراق

رهبر جریان صدر عراق به موضع گیری درباره سخنان نماینده سازمان ملل در امور عراق پرداخت.
»مقتدی صدر«، رهبر جریان صدر به سخنرانی »جنین هنیس پالسخارت« در سازمان ملل واکنش 
نشان داد و خواستار دوری از بحث های سیاسی شــد. وی در توئیتی گفت ملت به تشکیل دولت 

اکثریت ملی امید دارد و خواستار اقدام جدی و بی طرفانه دادگاه فدرال شد.
در توئیت صدر آمده است: اظهارات جدید در سازمان ملل درخصوص انتخابات عراق، امید برانگیز و 
توصیه های خوبی است و توصیه می کنیم از آن پیروی و از بحث های سیاسی و خشونت و ناامنی 
دوری شود. صدر ادامه افزود: این فرصت خوبی برای مخالفان نتایج انتخابات برای روی آوردن به 
خود و اذعان و اقرار به نتایج انتخابات است نه فقط برای منافع سیاسی بلکه برای ملت که به تشکیل 
دولت اکثریت ملی امید دارند؛ دولتی که امنیت، حاکمیت، ثبات و بازســازی و خدماتی که ملت 

بزرگ و صبور عراق به آن اشتیاق دارد، بازگرداند.

قرن نو نوشت: قدیمی های اصول گرا از باهنر تا آیت ا... موحدی کرمانی 
از توکلی تا حتی والیتی این روزها چندان ظهور و بروز سیاســی ندارند و 
کار دست طیف جوان تری از اصول گرایان و البته احمدی نژادی ها افتاده 
است. ابراهیم رییسی، کاندیدای مورد تایید اکثریت اصول گرایان بود. او 
که در زمان کاندیدا شــدن رییس قوه قضاییه بود به واسطه عملکردش 
در این قوه توانســت در دومین گام کاندیداتوری اش با حمایت اکثریت 
اصول گرایان و جالب تر حمایت برخی رقبایش به پاستور برسد. آن حمایت 
حداکثری برای رییســی هدیه ای ویژه قبل از رییس جمهور شدن بود. 
رییسی زمانی که رییس جمهور شــد نیز همان حمایت و حتی بیشتر را 
همراه خود دید؛ اما این روزها که عمر دولتش به  4 ماه نزدیک می شود از 
گوشه و کنار زمزمه های انتقاد و گالیه بلند شده ، یکی از انتصابات فامیلی 
گالیه مند است و دیگری از متخصص نبودن برخی وزرا و معاونان. برخی 
به سفرهای استانی می تازند و برخی دیگر نداشــتن برنامه و مسیر راه 
اقتصادی را دست مایه نقد می کنند؛ اما در میانه این نقدها حضور کمرنگ 
برخی حامیان انتخاباتی او از جمله باهنر، آیت ا... موحدی کرمانی و حتی 
حدادعادل در فضای سیاسی و سکوت نصفه و نیمه درباره عملکرد دولت 
رییسی سوال برانگیز شده است. آیا این سکوت به معنای حمایت است 

یا یک سکوت مصلحتی؟ 

باهنر نظاره گر است و بس
البی من معروف پارلمان که رکوددار حضور در مجلس نیز هست از جمله 
حامیان رییســی در ایام انتخابات بود. او حتی زمانی که علی الریجانی 
کاندیدای ریاســت جمهوری شد و بســیاری تصور می کردند قرار است 
باهنر به واسطه رابطه نزدیک با الریجانی، رییس ستاد انتخاباتی او بشود 
تصمیمش را بر پیروی و همراهی با تصمیم تشکیالت متبوعش گرفت و 
به خاطر حمایت جبهه پیروان از رییسی او نیز پشت سر رییسی ایستاد. 

باهنر نه تنها در دولت رییســی به مقام و جایگاهی نرسید که حتی گاهی 
مورد نقد تندروها و برخی دولتی ها قرار گرفته است. او در این مدت چندان 
اظهارنظری نداشــته و در آخرین اظهارات طی نشســت ماهانه جامعه 
اسالمی مهندسین به ضرورت ورود بخش خصوصی به اقتصاد و نقد نحوه 

اجرای اصل 44 قانون اساسی پرداخت.

سکوت مصلحتی یا سکوت حمایتی؟
آیت ا... موحدی کرمانی یکی از پیران اردوگاه اصول گرایان است و گرچه 
نتوانست آن محوریتی که آیت ا... مهدوی کنی در بین اصول گرایان داشت 
را به دست آورد؛ اما اصول گرایان ســنتی او را محور تحرکات تشکیالتی 
خود کرده اند.  وی از حامیان رییسی بود نه فقط از جایگاه رییس جامعه 
روحانیت بودن بلکه از جایگاه یک همراه تشکیالتی در جامعه روحانیت 
مبارز.  آیت ا... موحدی کرمانی این روزها که دولت پا گرفته، سکوت اختیار 

کرده و ظهور و بروزی مشخص ندارد.

جامعه مدرسین کجاست؟
جامعه مدرسین بعد از آیت ا... یزدی و آیت ا.. مصباح، گویا مشی سیاسی 

متفاوتی را دنبال می کند و چندان ظهور و بروزی در سیاست کشور ندارد. 
نه خبری از آیت ا...غروی اســت نه آیت ا... مقتدایی یا حتی حســینی 
بوشهری. گرچه دولت تالش کرده ارتباط با قم و روحانیت را اولویت دهی 

کند؛ اما سکوتی معنادار در بین روحانیون پرنفوذ قم مشهود است.

حدادعادل جدی گرفته نشد
گرچه حدادعادل را نمی توان در رده بزرگان اصول گرا قرار داد؛ اما او محور 
تشکیالت اصلی طیفی از نواصول گرایان در انتخابات 1400 بود. حدادعادل 
گرچه بعد از روی کار آمدن دولت چندبار اظهارنظر داشته اما ظهور و بروز 
او بسیار از آنچه که تصور می شــد، کمتر بوده است.  او برخالف برخی هم 
طیفان سیاسی اش نتوانست سمتی در دولت رییسی به دست آورد و این 

روزها از دور نظاره گر اتفاقات حول دولت سیزدهم است.

والیتی درحال محو شدن
علی اکبر والیتی، مشاور بین الملل رهبر انقالب که در زمره حامیان ابراهیم 
رییسی بود چندان اظهارنظر جدی نکرده است. او این اواخر بیشتر از ناحیه 
بیمارستان مسیح دانشور و پاندمی کرونا روی خط اخبار رفته تا مسائل 
سیاســی! البته  این روزها بابت رفتنش از شورای عالی انقالب فرهنگی 

خبرساز بود.

قدیمی های اصول گرا به حاشیه رفتند
اسدا...بادامچیان، احمد توکلی، محمدحسن ابوترابی فرد، پورمحمدی و 
...از دیگر اصول گرایانی هستند که با وجود آنکه در ایام انتخابات حمایت 
جدی از رییسی داشتند؛ اما گویا با تغییر وتحوالت رخ داده در دولت و نفوذ 
پررنگ طیفی از احمدی نژادی هــا و تندروها چندان تمایلی به اظهارنظر 

ندارند و سکوت اختیار کرده اند. 

روزهای سخت »رییسی« می رسد
این روزها اما برای رییسی روزهای سختی در ارتباط با اصول گرایان نیست،  
روزهای سخت رییســی می تواند چند ماه آینده از راه برسد. روزهایی که 
شاید ماه عسل رییسی و اصول گرایان به پایان رسیده باشد و چشم مردم 
منتظر عملیاتی شدن شعارهای اقتصادی و معیشتی داده شده از سوی 
رییس جمهور و وزرا باشد. آن روز اگر رییسی توانسته باشد باری از دوش 
مردم بردارد حمایت ها از او دنباله دار خواهد بود ؛اما اگر هرآنچه گفته شده 
شعار بوده باشد بعید به نظر نمی رسد سکوت برخی بزرگان شکسته شده 

و حتی حامیان این روزها نیز چتر حمایتی خود را از سر دولت بردارند.

محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصول گرا در کانال 
تلگرامی خود نوشت: با اطالع می گویم که لغو دعوت 
زنگنه برای حضور در تلویزیــون، از جایگاهی بیرون 
از صداوســیما انجام شده اســت.اما داستان  چه 
بود؟ داستان این اســت که وزیر سابق نفت داشته 
زندگی اش رامی کرده که از او برای شــرکت در یک 
برنامه تلویزیونی  برای بحث در باره کرسنت دعوت 
می شود. او هم می پذیرد و پیشنهاد می دهد سعید 
جلیلی هم دعوت شود. بعد از مدتی تلویزیون برای 
حضور جلیلی عذر مــی آورد و درخواســت می کند 
زنگنه تنها به برنامه برود کــه او هم می پذیرد. زنگنه 
هوشمندانه پیش دستی می کند و موضوع را از طریق 
توئیتر به اطالع عموم می رساند. تلویزیون که رودست 
می خورد، دســتپاچه می شــود. گویا صداوســیما 
اجازه چنین کاری را نداشــته و »خودســرانه« وارد 

گود شــده بوده. شــاید هم چنین می پنداشته که 
زنگنه دعوت را رد می کند و همین خودش دستاویز 
می شــود که بگویند ایهاالناس ! دیدید متهم اصلی 
کرســنت از مناظره و مصاحبه گریخــت و نیامد؟! 
مرحله بعدی بازی شروع می شود. یکی دو نماینده 
مجلس یارگیری می شوند. خبرگزاری های دولتی و 
حامی دولت به خط می شوند و از طرف قوه قضاییه 
می گویندکه کیفرخواســت کرســنت صادر شده و 
کجای دنیا متهم را به تلویزیون می آورند! و  یادشان 
می رود که  همیــن تلویزیون ده هــا و صدها متهم 
با پرونده بــاز را جلوی دوربیــن آورده و گاهی از آنها 
اعتراف گرفته اســت! این بار اما با زنگنــه ای روبه 
روســت که صریح و بی تعارف است و اگر روبه روی 
دوربین تلویزیون بنشــیند حرف هایی می زند که تا 
حاال کسی نگفته و خیلی از اعوان و انصار دلواپسان 

از جمله سعید جلیلی باید برای مدت ها به مرخصی 
تشریف ببرند . همچنین شاید کل پرونده تغییر کند  
و معلوم شــود  متهمان اصلی االن در جایگاه مدعی 
نشســته اند و برای دیگران پرونده سازی می کنند. 
به عالوه پایداریچی هایی که در نقش ســتون پنجم 
عمل می کنند دچار مخمصه شــوند.  خالصه اینکه 
تلویزیون جاخالی می دهد و برنامه هوا می شود. این 
بار هم خیانتکارهایی که با عقیم گذاشــتن کرسنت، 
نان گرم ســفره عرب ها را تامین کردند، جســتند تا 

نوبتی دیگر برسد.

ادعایی در مورد علت لغو حضور »زنگنه« در تلویزیون

در تداوم ادعاهای بی سند سران رژیم صهیونیستی در زمینه تالش ایران در ســاخت بمب اتمی، یک وزیر این رژیم بار دیگر ادعای تازه در این زمینه مطرح کرد. به نوشته 
روزنامه »یدیعوت آحارانوت« »آویگدور لیبرمن« وزیر دارایی رژیم اسراییل  روز سه شنبه مدعی شد که ایران می تواند در بازه زمانی پنج ساله به بمب اتمی دست یابد. وی 
که در نشستی درباره برنامه ریزی نظامی تل آویو علیه ایران صحبت می کرد، افزود که چنین پیشرفتی تحت تاثیر مذاکرات کنونی ایران با قدرت های جهانی بر سر یک توافق 
جدید، قرار نخواهد گرفت. این در حالی است که سران این رژیم بارها چنین ادعاهای مطرح کرده  و مدعی شده بودند که ایران تنها چند ماه با ساخت بمب اتمی فاصله دارد. 
از جمله این افراد »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیســتی بوده که بارها در داخل فلسطین اشغالی و مجامع بین المللی مدعی شده که  ایران در حال ساخت 
سالح اتمی است. لفاظی های نتانیاهو درباره ایران به آنجا ختم شد که »نفتالی بنت«، نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی نیز  از او انتقاد کرد. وی اخیرا گفت: »هیچ کس 
در تاریخ اسراییل  به اندازه نتانیاهو درباره ایران حرافی نکرده است.« طی 1۲ سال گذشته، بنیامین نتانیاهو 10 بار در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل به نمایندگی از رژیم 
صهیونیستی سخنرانی کرده و هر بار با ارائه نمایش هایی تبلیغاتی که معموال به تمسخر گرفته می شد مدعی شده بود ایران تا مدت کوتاهی دیگر به سالح اتمی دست پیدا 
خواهد کرد. نتانیاهو در سال ۲01۲ اشاره کرده که او با ارائه یک نقاشی از یک بمب اتمی مدعی شده بود ایران به زودی به چنین سالحی دست پیدا خواهد بود. کشورهای غربی 
به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده اند؛ اما ایران این ادعاها را رد کرده است.

»لیبرمن« با طرح ادعای تازه علیه ایران، جا پای» نتانیاهو« گذاشت
ایران به دنبال اعجاب در 

مذاکرات

خبر روز

وز عکس ر

تظاهرات 
دانشجویان در 
کردستان عراق

ســومین روز تظاهــرات و 
تجمعات دانشجویان منطقه 
کردســتان عراق در اعتراض 
به عدم پرداخت کمک هزینه 
ســلیمانیه،  در  تحصیلــی 
به خشــونت کشــیده شد و 
معترضان با برخورد نیروهای 

امنیتی مواجه شدند.

چرا »رییسی« عطای اصول گرایی را به لقایش بخشید؟
روزنامه شرق در بخشی از یک گزارش مفصل که به اختالف میان اصول گرایان اختصاص داده است 
نوشت: تفاوت دیدگاه ها نسبت به مفهوم و روش اصول گرایی باعث شد رییسی که مورد اجماع همه 
اصول گرایان قرار داشت، عطای عنوان اصول گرایی را به لقایش ببخشد.او گفت که من متعلق به هیچ 
جناحی نیستم. شاید سعی کرد با این سخن عالوه بر اینکه اعتماد عمومی را نسبت به خود جلب کند، 
قدری از دعواهای وسیع جناح متبوعش فاصله بگیرد و در این بین با این سخن ریسک مخالفت های 
درون جناحی را به جان خرید تا با ایجاد فاصله معنادار با همــه اصول گرایان، دولتش را از دعواهای 
اصول گرایانه محفوظ بدارد؛ هرچند در عمل این خواسته به طور کامل محقق نشد و هنوز می بینیم که 

اختالفات اصول گرایان در بدنه دولت و خاصه در اخذ مسئولیت ها ادامه دارد.

 نظر تامل برانگیز یک نماینده
 در مورد انتقاد به انتصاب های فامیلی

نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس، شبهه »انتصابات فامیلی« را خط تخریب 
منتقدان علیه دولت سیزدهم ارزیابی کرد و گفت: طرح موضوع انتصابات فامیلی و دامن زدن به آن 
خط تخریبی علیه دولت است. »حسین بامیری« با اشاره به موضوع شایسته گزینی در انتصاب افراد، 
گفت: در انتصاب افراد نباید نسبت های فامیلی دخیل باشد، اما اگر افرادی همه شاخص ها و پارامترها 
را در حوزه توانمندی داشته و مورد اعتماد باشند، انتصاب آنها با آموزه های دینی منافاتی ندارد. بامیری 
خاطر نشان کرد: به اعتقاد من موضوع انتصابات فامیلی خط تخریبی علیه دولت است و اگر هم در 

برخی از وزراتخانه رگه هایی وجود دارد قابل تسری و تعمیم به مجموعه دولت نیست.

نخست وزیر انگلیس:

 دنیا وقتی برای تعامل با ایران ندارد
نخســت وزیر انگلیس در دیداری با رییس  رژیم صهیونیستی مدعی شد که دنیا زمان چندانی برای 
تعامل با ایران در اختیار ندارد. آیزاک هرتزوگ، رییس رژیم صهیونیستی در دیدار رهبران دو کشور در 
لندن روز سه شنبه از بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا خواست تا در مذاکرات با هدف احیای 
توافق هسته ای ۲01۵، موضعی سخت علیه ایران اتخاذ کند. هرتزوگ گفت: ما مشتاقانه منتظریم 
که متحدان مان در 1+۵ تا حد امکان سختگیر باشند، زیرا معتقد نیستیم که آنها ]جمهوری اسالمی[ با 
حسن نیت عمل می کنند و تنها درصورتی که تمام گزینه ها روی میز باشد، مسائل به سوی مسیر درست 
حرکت می کند. بوریس جانسون نیز در این دیدار با اشاره به نگرانی های رژیم صهیونیستی درخصوص 

میزان غنی سازی اورانیوم توسط ایران، بیان کرد که دنیا برای تعامل با ایران زمان چندانی ندارد.

وزیر امور خارجه بحرین:

 راه حل دیپلماتیک بهتر از گزینه نظامی علیه ایران است
وزیر امور خارجه بحرین طی گفت و گویی ادعاهایی را درباره اهداف برنامه هســته ای ایران و نقش 
ایران در منطقه مطرح کرد. به نقل از شبکه صهیونیستی آی۲4، عبداللطیف بن رشید الزیانی در گفت 
و گویی اختصاصی با این شبکه با مطرح کردن ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران 
گفت: رســیدن ایران به موقعیت دست یافتن به تسلیحات هســته ای، رخدادی فاجعه بار نه فقط 
برای منطقه، بلکه برای جهان خواهد بود. از وزیر خارجه بحرین پرسیده شد موضع وی درباره برخی 
گزارش ها چیست که می گویند رژیم صهیونیستی در حال آماده شدن برای مداخله ای نظامی به جهت 
ممانعت از عبور ایران از مرحله آستانه هسته ای است. وی بدون اظهار نظر به خصوصی درباره سیاست 
اسراییل، با اشاره آشکاری به اقدامات دیپلماتیک بین المللی به عنوان گزینه ای مطلوب تر از اقدام یک 

جانبه نظامی، تاکید کرد حل کردن مسئله تهدید هسته ای ایران  »به طور جامع« امکان پذیر است.

کافه سیاست

یک تحلیلگر مسائل سیاســت خارجی گفت: 
اگر علی باقری با بازگشت به میز مذاکره بتواند 
طرف مقابل را مجاب به لغو همه تحریم ها کند، 
در واقع توانسته است یک اعجاب به وجود آورد 
اما صبحت سر آن اســت که طرف های مقابل 
اجازه به وجــود آمدن این اعجــاب را خواهند 
داد یا خیر؟ مذاکرات وین تــا چند روز دیگر از 
سرگرفته می شود اما بســیاری از تحلیلگران 
داخلی و خارجی با تردید به نتیجه بخش بودن 
آن می نگرند. مهدی مطهرنیا طی گفت وگویی 
درباره ارزیابی از سرگیری مذاکرات وین گفت: 
مذاکرات وین دچار پاردوکــس عدم قطعیت 
اســت. مذاکره بدون حضور آمریــکا کاربردی 
و راهبردی نیســت، در عین حــال دولت یک 
دست انقالبی ســیدابراهیم رییسی بر مبنای 
نگرش های سیاسی خود، در گذشته برجام را 
یک توافق نامه بد می دانست؛ بنابراین بازگشت 
به برجام توسط این دولت نزد استراتژیست های 
آمریکا نوعی عقب نشــینی از مواضع انقالبی 
حاکم بر تهران محسوب می شود.  وی افزود: 
آیا عقب نشینی دولت سیزدهم موجب خواهد 
شد، طرف مقابل براســاس اصل سوم قانون 
نیوتن عمل کند یعنی عکس العملی مثبت به 
گونه ای که ایران خواهان آن است از خود نشان 
دهد؟ به نظر می رســد غرب تحریم های ایران 
را به ســه گروه »بالاثر«، »کم اثر« و »حیاتی« 
دسته بندی کرده و با ورود ایران به برجام، آنها 
تحریم های »بالاثر« را بر می دارند تا بازگشت 
ایران به برجام با یک نــوع جهت گیری مثبت 
از سوی آمریکا رو به رو شــود. این کارشناس 
مسائل بین الملل اظهار کرد: اینکه آمریکایی ها 
به فوریت تمام تحریم های مربوط به هســته 
ای و سایر موضوعات را بردارند و لغو تحریم ها 
نیز راستی آزمایی شود، این امری دور از انتظار 
به نظر می رسد. در واقع این تحلیل تقلیل گرا و 
خوش بینانه خواهد بود و نشــان از آرزومندی 
نسبت به مذاکرات وین را شکل خواهد داد. وی 
ادامه داد: دولت انقالبی ســیزدهم با بازگشت 
به میز مذاکره اگرچــه می تواند تصمیم گیری 
بهتری انجام دهد و قاطعانــه تر آن را عملیاتی 

کند.

بین الملل

حامیان رییسی در مقابل عملکرد او نظاره گر هستند؛

سکوتاصولگرایانمیشکند؟
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 جهادکشاورزی در صدد عرضه الکترونیکی تخم مرغ 
در اصفهان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: مرغ و تخم مرغ و لبنیات 
از کاالهای یارانه ای و مشــمول نظارت و کنترل در بازار است. حسین ایراندوست در خصوص گرانی 
قیمت های مرغ و تخم مرغ در بازار اظهار کرد: شرایط عرضه این فرآورده های دامی وطیور در استان 
مطلوب است؛ به طوری که طی چند روز گذشــته، مازاد گوشت مرغ به استان های دیگر ارسال شده 
است. به گفته وی، قیمت مصوب مرغ در بازار ۳۱ هزار تومان است. ایراندوست از برنامه ریزی برای 
کنترل قیمت تخم مرغ، با ارســال آن به درب منازل خبر داد و گفت: قیمت هر شــانه تخم مرغ در 
سامانه بازرگام، ۳۱ هزار تومان است؛ ضمن اینکه در صدد افزایش مراکز توزیع و عرضه تخم مرغ در 
استان هستیم. به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، با توجه 
به اینکه تولید تخم مرغ در استان دو برابر نیاز است، دلیلی ندارد که گران تر از قیمت مصوب به دست 

مردم برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

هیچ یک از صنایع اصفهان مجوز استفاده از مازوت را ندارند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با اشــاره به احتمال تعطیلی کوره های آجرپزی، 
گفت: تا این لحظه هیچ مجوزی به هیچ صنعتی در اصفهان برای استفاده از سوخت دوم داده نشده 
است. مهران زینلیان با اشاره به وضعیت قرمز آلودگی هوای شهر اصفهان و نگرانی استفاده صنایع 
از سوخت دوم، اظهار کرد: طی چند روز گذشته که آلودگی اصفهان در وضعیت قرمز قرار داشت، هیچ 
یک از صنایع استان اصال از سوخت دوم استفاده نکردند و در این خصوص هماهنگی و مکاتبات الزم 
صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه تا این لحظه هیچ واحد صنعتی و تولیدی در اصفهان مجاز به 
استفاده از سوخت دوم نیست، افزود: کمیته اضطرار هوا برای چندمین بار طی هفته گذشته برگزار شد 
و تمام سازمان ها از جمله محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، اداره هواشناسی، سازمان صمت و ... 
در آن حضور داشتند و موارد آلودگی هوا در حال رصد است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان با بیان اینکه با توجه به افزایش آلودگی هــوا، تمهیدات الزم برای کاهش آلودگی هوا پیش 
بینی شده است، گفت: قرار است دستگاه های مربوطه شرایط آلودگی را به طور مداوم رصد کنند و به 
محض اینکه شاخص ها از مرز مجاز عبور کند، هشدارها و اخطارهای الزم را به شهروندان خواهیم داد.

 بخش پایانی بزرگراه کاشان - بادرود
 تا پایان سال  به بهره برداری می رسد

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشــاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای رفع نقاط 
حادثه خیز جاده ای این منطقه گفت: بخش پایانی محور بزرگراهی کاشــان، بادرود تا پایان سال به 
بهره برداری می رسد. علیرضا صلواتی با اشــاره به وضعیت عملیات اجرایی بخش پایانی این محور 
بزرگراهی، اظهار داشــت: عملیات اجرایی بخش پایانی محور بزرگراهی بادرود ،کاشان به طول ۹.۵ 
کیلومتر و احداث زیرگذر تقاطع های ابوزیدآباد و اسدآباد، بااعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال در بهمن 
سال گذشته آغاز و تالش بسیاری برای اجرای این طرح انجام شد.  وی با اشاره به اهمیت توجه به 
نقاط حادثه خیز جاده ای استان اصفهان ادامه داد: حوادث ناگوار زیادی در سال های گذشته در جاده 
بادرود ، کاشان اتفاق افتاده و این جاده به عنوان جاده مرگ معروف شده بود اما با اجرای طرح، زمینه 
حذف این نقطه حادثه خیز استان اصفهان فراهم می شود. مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان 
بابیان اینکه این طرح قرار بود در مدت ۱۸ ماه تکمیل شده و به بهره برداری برسد، خاطرنشان کرد: بر 
اساس برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده، این طرح در زمان کوتاه تری به بهره برداری خواهد 

رسید و تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

رییس نمایشگاه داران خودروی اصفهان می گوید خودروسازان زیربار کاهش قیمت نرفتند؛

بازار خودرو دسِت خودسرها

رییس نمایشــگاه داران خودروی اصفهان گفت: اگر خودروســازان 
خودرو هایی را که فاکتور شــده بودند به دست مشــتری برسانند، 
بازار آرامش بیشتری پیدا می کند. حمیدرضا قندی  در مورد آخرین 
وضعیت بازار خــودرو و دپوی چنــد هزار خودروی ناقص توســط 
خودروســازان اظهار کرد: نه تنها خودرو هایی که بــه علت نقص در 
پارکینگ ها هستند بلکه خودرو هایی که برای فروش فاکتور شده اند 
نیز به خوبی عرضه نمی شــوند و حداقل یک ماه طول می کشــد که 
به دست مشــتری برســد. از افرادی که در شــهر های دیگر زندگی 
می کنند می خواهند که خود به تهران یا کاشان رفته و خودرو را تحویل 
بگیرند در غیر این صورت یک ماه طول می کشد که خودرو به دست 
مصرف کننده برســد. اگر عرضه به خوبی انجام شــود، قیمت ها در 

بازار می شکند.
وی افــزود: بعد از آنکه خودروســازان قیمت های خــود را افزایش 
دادند، خودرو های ســایپا تا ۱۰ میلیون تومان و ایران خودرو بین ۲۰ 
تا ۳۰ میلیون تومان در بازار افزایش یافــت. بعد از مخالفت رییس 

جمهور کاهش قیمت خودرو های سایپا در بازار بسیار کم بود، در مورد 
خودرو های ایران خودرو هم فقط در مورد پژو پارس مقداری کاهش 
قیمت داشتیم. علت آن هم دستور رییس جمهور نبود بلکه آزاد شدن 
خودرو های رهنی که یک سال در رهن بودند تاثیر داشته و باعث شد 
بازار کمی آرام شود. چراکه کسانی که نمی توانستند خودرو هایی که از 
قرعه کشی به دست آورده اند را در بازار بفروشند یا در صورت فروش با 
مشکل مواجه می شدند، خودرو های خود را در بازار عرضه می کردند، 

در واقع عرضه خانگی باعث کاهش قیمت شد.
رییس نمایشگاه داران خودروی اصفهان با اشاره به نرخ روز خودرو 
گفت: پژو پارس ۲۷۰ میلیون تومــان، تیوفایو ۳۲۳ میلیون تومان، 
پژو ۲۰۷ دنــده ای پانامــورا ۳۴۵ میلیون تومــان، رانا پالس ۲۵۳ 
 LX میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۶ میلیون تومان، سمند
۲۴۵ میلیون تومان، تیبا صندوقــدار ۱۶۴ میلیون تومان، تیبا ۲ هاچ 
 R بک ۱۷۰ میلیون تومان، کوییک ساده ۱۸۰ میلیون تومان، کوییک
دورنگ ۱۸۵ میلیون تومان، پراید وانــت ۱۷۰ میلیون تومان در بازار 

قیمت داشتند.
وی اضافه کرد: با عرضه خانگــی قیمت خودرو ها کاهش یافت، اگر 
خودروسازان خودرو هایی که فاکتور شده بودند را به دست مشتری 
برســانند؛ بازار آرامش بیشــتری پیدا می کند. با ایــن حال به نظر 
می رسد افزایش یا کاهش محسوسی را در قیمت ها شاهد نباشیم. 
اینطور نیست که دوباره پژو پارس ۲۰۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون تومان 

شود بلکه تنها شاهد نوسانات چند میلیون تومانی خواهیم بود.
قندی در ادامه خاطرنشان ســاخت: بعد از اعالم دادستانی مبنی بر 
به رسمیت شناختن برگ سبز، همه نمایشگاه های کشور با برگ سبز 
معامله می کنند. با این حال متاسفانه هنوز مجلس شورای اسالمی 
تعیین تکلیفی در این مورد در صحن علنــی انجام نداده درحالی که 
این مسئله بسیار مهم است. دفاتر اسناد رسمی هم از زدن مهر وکالت 
روی برگ ســبز خودداری می کنند. این امر باعث ایجاد مشکالتی 
برای نمایشگاه داران سراسر کشور و همچنین مصرف کنندگان شده 

است.

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان گفت: 
پاالیشــگاه میعانات گازی در جزیره قشــم توسط 
شــرکت های فناور اصفهان احداث می شود. جعفر 
قیصری اظهار کرد: شرکت فناور مهندسی پایا صنعت 
تیران که عضو پارک تخصصی » نفت، گاز، پتروشیمی 
و انرژی« شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است 
به عنوان مجری طرح » احداث پاالیشگاه میعانات 
گازی با ظرفیت ۱۶ هزار بشکه در روز در جزیره قشم« 
انتخاب شد و با شــرکت پترو پاالیش قشم قرارداد 
همــکاری امضا کرد. وی بــا بیان اینکــه این طرح 
با مشارکت و ســرمایه گذاری بخش خصوصی و با 

توان داخلی در چهار مرحله اجرا خواهد شــد، اظهار 
داشت: اجرای کامل طرح مذکور توسط شرکت های 
خارجی نیاز به حدود ۴۰ میلیون یورو بودجه دارد که با 
استفاده از توان طراحی و اجرایی داخل کشور حدود 
۲۸ میلیون یورو صرفه جویی ارزی به همراه خواهد 
داشت. قیصری توان تولید در هر مرحله از طرح ایجاد 
پاالیشگاه میعانات گازی قشم را چهار هزار بشکه در 
روز اعالم و اضافه کرد: هــدف از ایجاد این مجموعه 
صنعتی، تصفیــه میعانــات گازی و تبدیــل آن به 
گازوییل، نفتا و نفت سفید است که در مرحله ساخت 
برای حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر و در زمان بهره برداری برای 
حدود یکصد نفر اشــتغال زایی دارد. وی با اشاره به 
اینکه در این طرح، شرکت شکوه صنعت اسپادانا که 
یکی دیگر از شرکت های عضو پارک تخصصی نفت، 
گاز، پتروشیمی و انرژی شهرک علمی و تحقیقاتی 

 )licensor( »اصفهان اســت به عنوان »الیسنسور
داخلی همکاری دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع 
اتفاق بســیار مهم و مثبتی اســت، زیرا یک شرکت 
ایرانی می تواند به عنوان الیسنسور )پروانه دهنده( 
کار طراحی فرآیند، تولید، خرید تجهیزات و نصب این 
پروژه را انجام دهد. رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با بیان اینکه برای نصب و اجرای بســیاری 
از طرح های پاالیشــگاه و صنایع نفــت و گاز به طور 
عادی تعداد زیادی »الیسنس« )مجوز یا پروانه( از 
کشور های خارجی خریداری می شود، تصریح کرد: 
این الیسنس است که کل فرآیند طرح را مشخص 
می کند، زیرا افرادی که پروانــه کار را عرضه می کنند 
موارد زیادی مانند نحــوه انتخاب و خرید قطعات را 
هم مشخص می کنند و این موضوع وابستگی یا عدم 

وابستگی را نشان می دهد.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خبرداد:

احداث پاالیشگاه میعانات گازی در جزیره قشم

 فوالدمبارکه و ذوب آهن 
چقدر آب مصرف می کنند؟

خبر روز

نه تنها خودرو هایی که به علت نقص در پارکینگ ها 
هستند بلکه خودرو هایی که برای فروش فاکتور شده اند 
نیز به خوبی عرضه نمی شوند و حداقل یک ماه طول 

می کشد که به دست مشتری برسد

مدیر سد زاینده رود:

۸۶ درصد سد زاینده رود خالیست
مدیر سد زاینده رود با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۱۴ درصد سد زاینده رود آب دارد، گفت: سامانه 

بارشی اخیر توانست به صورت مقطعی ورودی سد زاینده رود را افزایش دهد.
سیدمجتبی موســوی درباره آخرین وضعیت ســد زاینده رود با توجه به بارش های اخیر، اظهار کرد: 
چهارشنبه- ۳ آذر ماه، ذخیره سد زاینده رود ۱۶۸.۹ میلیون مترمکعب و ورودی آن ۱۱.۹ و خروجی سد 
حدود  ۱۲ مترمکعب بر ثانیه بود.وی تاکید کرد: در حال حاضر ســد زاینده رود تنها ۱۴ درصد آب ذخیره 
دارد. موسوی با اشــاره به وضعیت بارش ها، گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، میزان بارش ها در 
سرشاخه های کوهرنگ ۹۷.۶ میلیمتر بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۳ میلیمتر و در 
میانگین بلندمدت ۱۹۰ میلیمتر بود، کاهش بارش داشته ایم. مدیر سد زاینده رود با بیان اینکه سازمان 
هواشناسی پاییز کم بارشی را پیش بینی کرده است، افزود: بارش ها در این مدت به صورت باران بود و 
تنها در ارتفاعات و منطقه فریدون شهر بارش ها به صورت برف بود. وی تاکید کرد: در حال حاضر ذخیره 
سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته که این معادل حدود ۸ میلیون مترمکعب 
است، همچنین ذخیره سد نسبت به میانگین بلندمدت ۷۳ درصد کاهش داشته است. موسوی درباره 
میزان اندک ذخیره ســد زاینده رود و ضرورت کاهش مصرف سهم سایر بخش ها، توضیح داد: همواره 
میزان توزیع بخش ها بر اساس ذخیره سد زاینده رود از سوی وزارت نیرو ابالغ می شود. وی با بیان اینکه 
پیش از این بارش ها، خروجی سد زاینده رود نزدیک دو برابر ورودی سد بود، اظهار کرد: این سامانه بارشی 
اخیر توانست ورودی سد زاینده رود را افزایش دهد و به نوعی اثر مقطعی بر ورودی سد زاینده رود داشت.

مدیر سد زاینده رود با اشاره به نگرانی ها برای تامین آب شرب و کاهش کیفیت آب در پی افت ذخیره سد 
زاینده رود، گفت: به طور قطع مقامات استانی و وزارت نیرو پایش های مداوم را بر آب سد زاینده رود انجام 
می دهند و آب منطقه ای نیز بنا به تکالیف مراجع باالدستی با حفظ و استفاده بهینه از ذخایر استراتژیک، 
متعهد به تامین آب شرب مردم است.موسوی تاکید کرد: در شرایط فعلی تنها راه مدیریت این میزان آب، 

صرفه جویی آب از سوی ذی نفعان است.

 شمارش معکوس برپایی متفاوت ترین نمایشگاه 
مدیریت کسب و کار کشور در اصفهان

اصفهان در نخستین روزهای دی ماه امســال، میزبان متفاوت ترین نمایشــگاه مدیریت کسب و کار 
کشــور خواهد بود. جایی که تمامی فعاالن مرتبط با حوزه توسعه کســب وکار گرد هم جمع می شوند و 
توانمندی های خود را در معرض بازدید فعاالن اقتصادی قرار می دهند. این نمایشگاه طی روزهای یکم 
تا چهارم دی ماه و از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برپا خواهد 
شد.هدف از برپایی دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار اصفهان، معرفی ظرفیت ها و توان شرکت های 
فعال اصفهان در حوزه مدیریت کسب وکار خواهد بود. همچنین فراهم آوردن بستری برای شبکه سازی 
و هم افزایی کسب وکارهای مرتبط، ایجاد محیطی پویا برای حضور مدیران ارشد با هدف تامین نیازهای 
کسب وکار خود و شناخت نیازهای موجود در فضای کســب وکارها و برآوردن آنها از طریق شبکه سازی 
ایجاد شده از دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه است. شرکت ها و واحدهای تخصصی چاپ و بسته بندی، 
کانون های آگهی و تبلیغاتی، مراکز تخصصی مشاوره مدیریت کسب و کار، دانشگاه ها و مراکز آموزشی 
مرتبط با حوزه مدیریت کسب و کار، انجمن ها و تشــکل های مرتبط، مراکز تخصصی در حوزه دیجیتال 
مارکتینگ، شرکت های فعال در حوزه بازرگانی بین الملل، شرکت های فعال در حوزه بیمه، شرکت های 
دانش بنیان، شرکت های خالق و فناور و سازمان ها و دستگاه های مرتبط با راه اندازی و توسعه کسب و کار 
از جمله مجموعه هایی به شمار می روند که در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. مدیران کسب وکارهای 
صنعتی، صنفی، تجاری و تعاونی، مدیران شرکت های دولتی مرتبط، عالقه مندان به راه اندازی یا توسعه 
و بهبود کسب و کار، دانشجویان رشــته های بازرگانی، تبلیغات، بیمه، تجارت الکترونیک و... و مدیران 
انجمن ها و تشکل ها از جمله مخاطبان ویژه دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان خواهند بود. 

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به آب و هوای اصفهان و کمبود آب در این منطقه، زعفران از جمله محصوالتی است که در طرح 
تغییر الگوی کشت به کشاورزان پیشنهاد داده می شود. احمدرضا رییس زاده گفت: آغاز برداشت و فرآوری زعفران از اواخر مهرماه امسال در مناطق سردسیر استان و 
باگذشت زمان این عملیات در شهرستان های معتدل و گرمسیر گسترش پیدا می کند. به گفته وی، با توجه به آب و هوای اصفهان و کمبود آب در این منطقه، زعفران از 
جمله محصوالتی است که در طرح تغییر الگوی کشت به کشاورزان پیشنهاد داده می شود و با استقبال خوبی هم روبه رو بوده است. این مقام مسئول با تاکید بر کیفیت 
زعفران اصفهان خاطرنشان کرد: استان اصفهان در تولید زعفران دارای رتبه چهارم بوده و تولیداتش قابل رقابت با استان هایی مانند خراسان و حتی باکیفیت تر هم است 
بر این اساس می توان از زعفران، به عنوان یک محصول صادراتی مناسب نام برد. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: جهاد کشاورزی 
همه ساله در جهات حمایت از توسعه کشت و فرآوری زعفران اقدام به برگزاری کالس ها، کارگاه ها و بازدید های علمی و آموزشی و پرداخت تسهیالت کم بهره و یارانه به 
متقاضیان کشت زعفران دارد. ضمن آنکه برای نخستین مرتبه در استان، اقدام به راه اندازی کارگاه خرید و بسته بندی محصول زعفران از زعفران کاران استان شده است.

زعفران اصفهان دارای بهترین کیفیت است

تجمع مردم چهارمحال و 
بختیاری برای اجرای عدالت 

در توزیع آب
جمعــی از مــردم، کشــاورزان و فعاالن 
زیســت محیطی چهارمحال و بختیاری 
از روز یکشــنبه ۳۰ آبان بــا حضور در یک 
تجمع در مقابل اســتانداری این استان و 
همچنین در محل امامزاده حکیمه خاتون 
در شــهرکرد خواســتار توقف پروژه های 
انتقال آب از این اســتان به اســتان های 
دیگر بــرای مصارف غیرشــرب و رعایت 

عدالت در توزیع آب شدند.

وز عکس ر

نماینده ادوار گذشته اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی گفت: میزان مصرف آب کارخانجات 
فوالد مبارکه و ذوب آهن از زاینده رود ۵۰ درصد 
کاهش داشته است. احمد ســالک کاشانی، 
اظهار کرد: برنــج کاری در اصفهان جوســازی 
است. تقریبا قسمت جنوب اصفهان به سمت 
غرب، مرکز رودخانه زاینده رود است و این یعنی 
زمین های مردم با زاینده رود با تفاوت اندکی در 
یک سطح قرار دارد. وی افزود: پیش تر سطح 
برنج کاری در استان اصفهان بسیار باال بود، اما در 
حال حاضر کمترین برنج کاری در اصفهان انجام 
می شــود. امروز باالترین برنج کاری در استان 
خوزستان انجام می شود، بنابراین نباید دراین 
خصوص جوسازی کرد.این نماینده ادوار گذشته 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
بسیاری از بخش های کارخانه های فوالد مبارکه 
و ذوب آهن پیش از پیروزی انقالب اســالمی 
ایجاد شــده و ربطی به االن ندارد. به عالوه این 
کارخانه ها ماشین نیستند که بتوان آن را هل داد 
و جابه جا کرد. شرکت ذوب آهن حدود ۲۰ هزار 
پرســنل و فوالد مبارکه نیز چندین هزار پرسنل 
مشغول به فعالیت دارند. امروز که خدمت شما 
هستم، میزان مصرف آب آن ها از زاینده رود ۵۰ 
درصد کاهش دارد و بیشــتر از پساب استفاده 
می کنند. ســالک درباره اولویت هــای الزم در 
خصوص تامین آب نیز گفت: اول باید آب شرب 
تامین شــود. هدف میان مدت، »سامانه دوم 
آبرسانی« اســت که دولت باید به راه اندازی آن 
کمک کند؛ ۱۴ شهرستان تشنه آب هستند. آب 
مورد نیاز برای کشاورزی و باغات باید تامین شود 
در غیر این صورت باید خسارات آن طبق قانون 
و مصوبات ۹ ماده ای شورای عالی آب پرداخت 
شود. وی افزود: در بلندمدت هم انتقال آب به 
فالت مرکــزی باید انجام شــود. مهم ترین راه 
حل هم طلب مغفرت و دعا از سمت مردم است 
البته ضعف مدیریت را نبایــد پای این مطلب 
گذاشت. با کمال تاسف به مردم مظلوم اصفهان 
که در نجات مردم خوزستان در جنگ تحمیلی 
پیشکســوت بودند و ۲۳ هزار شهید برای موارد 
اینگونه داده شد، باید بگویم حق مردم اصفهان 

این نیست که اینگونه با آن ها برخورد شود. 

عکس: ایسنا
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مردم درشهرکرد در مخالفت با طرح های انتقال آب تجمع کردند؛

بیداد از بی آبی در بام ایران

تجمع گســترده در اصفهان بابت مسئله »آب« بازتاب 
زیادی طی روز های گذشته داشته، از طرفی در شهرکرد 
هم تجمع شده، حاال کابوس کم آبی و خشکسالی به خیابان آمده، شاید 
باید مثال درباره صنایع موجود در اصفهان چاره ای اندیشید. فوالد و یا هر 
صنعت دیگری که آب را می بلعد، شــاید باید کشاورزی را جور دیگری 
تعریف کرد و... این مطلب درباره نزاع آب است، مسئله ای حساس که 
نباید قومیتی شود، این درد مشترک است، حتی اگر باالیی ها نفهمیده 
باشند و صرفا دست به دعا و چشم به آسمان باشند.در حالی که استاندار 
چهارمحال گفته بود مردم این استان هم می توانند مثل اصفهانی ها به 
خیابان بیایند؛ اما نه حالش را دارند نه حوصلــه اش را دارند که بیایند 
دست به تحصن و اعتراض بزنند.مردم چهارمحال و بختیاری ابتدا در 
مقابل استانداری دست به تحصن و تجمع و اعتراض زدند و درنهایت 
روز گذشته از ســاعت ۱۰ در میدان امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون 
شهرکرد تجمع برگزار کردند. فراخوان این تجمع از روزهای قبل در شبکه 
های اجتماعی توسط مردم چهارمحال، اطالع رسانی و منتشر شده بود. 
تجمع کنندگان علت این تجمع خود را مخالفت با طرح های انتقال بین 

حوضه ای آب اعالم کرده و خواستار پایان دادن به آن بودند.
مهم ترین طرح های مورد اشاره تجمع کنندگان در  شهرکرد در خصوص 

طرح انتقال آب از طریق تونل گالب و حفر تونل بهشــت آباد اســت که 
خواهان توقف آن هســتند.همچنین صدا و سیمای مرکز چهارمحال و 
بختیاری شبکه جهان بین، به پوشــش زنده بخش هایی از این تجمع 
اقدام کرد.این اولین بار نیســت کــه مردم این اســتان در اعتراض به 
سیاست ها به خیابان می آیند. یکی از بزرگ ترین تجمعات در این زمینه 
در فروردین ۱۳۹۳ در شهرکرد و در اعتراض به ایجاد تونل های انتقال آب 

از این استان برگزار شد. 
طی سال های گذشته بار ها نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در 
مجلس، مرکز پژوهش های مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست 
و سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده اند که پروژه  انتقال آب از جمله 
تونل آب بهشت آباد، گالب و سد و تونل »کوهرنگ ۳« غیرکارشناسی 
هســتند و خطرات زیســت محیطی زیــادی در پی دارنــد. در مقابل 
نمایندگان اصفهان در مجلس و گروهی از کشاورزان این استان خواستار 

تکمیل سریع تر این پروژه ها شده اند.
برخی از کاربران برای توصیف این اعتراضات بــا مطالبات متفاوت از 
عبارت »جنگ آب« استفاده کردند.کاربری نوشت: »نبرد برای آب بین 
استان ها، از آنچه که فکر می کردیم به ما نزدیک تر است. آقایان مسئول 
لطفا تدبیری درست بیندیشید. چهارمحال و بختیاری تشنه، اصفهان 

در جست وجوی آب، خوزستان بدون آب، یزد در انتظار آب و قم بدون 
آب فرقی با بم ندارد.«

چهارمحــال و بختیاری سرچشــمه رودخانه های زاینــده رود، کارون 
و بخشــی از دز اســت و افزایش یا کاهش بارش ها در این اســتان، 
استان های خوزستان، اصفهان و فالت مرکزی را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد.هم اکنون ۹۶.۱ درصد مســاحت چهارمحال و بختیاری درگیر 
خشکسالی است و این موضوع بر افت ذخایر آب زیرزمینی این استان 

به شدت تاثیر گذاشته است.
چهارمحال و بختیاری ۱۰ شهرستان با نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت 
دارد. به  گفته کارشناسان، طرح انتقال آب بهشت آباد عنوانی است که 
برای طرح انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به فالت مرکزی 
ایران به کار برده می شود. طبق برآوردهای انجام شده، قرار بود با اجرای 
این طرح، ساالنه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از استان چهارمحال 

و بختیاری به فالت مرکزی ایران منتقل شود.
کارشناســان در خصوص تونل انتقال آب گالب نیــز اعالم می کنند  که 
احداث تونل گالب از سال ۸۴ برای تامین آب کاشان پیش بینی شده و 
قرار است آب را به فالت مرکزی منتقل کند که این مسئله باعث خشکی 

کامل زاینده رود در چهارمحال و بختیاری می شود.

مســئول بسیج ســازندگی ســپاه حضرت قمر 
بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری گفت: دو 
هزار و ۸۶۶ پروژه  عمرانی و محرومیت زدایی توسط 
جهادگران استان اجرایی شــده است. سرهنگ 
هوشنگ فوالدی با بیان اینکه بیشترین فعالیت 
بسیج ســازندگی در مناطق محروم است، اظهار 
کرد: اردوهــای جهادی به صورت یک روزه، ســه 
روزه، هفــت روزه و ۱۰ روزه برگزار می شــود. وی 
به حوزه فعالیــت گروه های جهادی اشــاره کرد 
و ادامه داد: پزشــکی، دندانپزشــکی، کشاورزی، 
دامپزشــکی، حقوقدانــان، عمرانــی و فرهنگی 
از جمله فعالیــت جهادگــران در مناطق محروم 
است. مســئول بسیج سازندگی ســپاه حضرت 
قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری عنوان 
کرد: احداث خانه های عالم، ساخت و ترمیم خانه 
محرومان و مســکن های تخریبی ناشی از سیل، 
ساخت دارالقرآن و مدرســه، ساخت غسالخانه، 
آبرسانی کشاورزی و روســتایی و جاده سازی از 

جمله فعالیت های بســیج ســازندگی در استان 
است.ســرهنگ فوالدی به برگــزاری ۸۳ کارگاه 
اقتصاد مقاومتی اشــاره کرد و افــزود: راه اندازی 
۵۵۰ صندوق های قرض الحســنه اشــتغال زای 
روســتایی از دیگر فعالیت بســیج ســازندگی 
چهارمحال و بختیاری اســت. وی بــا بیان اینکه 
۵۲۷ صندوق تعاونی در استان تشکیل شده است، 
گفت: تفاهم نامه ای به منظور ســاخت مســکن 
محرومان برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد 
بسته شــده که در حال حاضر ۹۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: بسیجیان نام و نشان شــان گمنامی است و هر جا جمهوری 
اسالمی به آنان نیاز داشته باشد حضور پیدا کرده و حتی در سخت ترین 

شرایط بی منت خدمت رسانی می کنند.
سردار علی محمد اکبری افزود: بسیج مستضعفین امروز یک قدرت 
بازدارنده در دنیاست و به خود می بالیم که بسیجیان در هر عرصه ای 
خوش می درخشند چراکه حضور بســیجیان در کنار سایر نیروهای 
مسلح مشهود است، بســیجیان در محرومیت زدایی، اشتغال زایی، 
ســازندگی، مســائل اقتصادی، عرصه های علمی و دانش، آمادگی 
دفاعی جنگ نرم  و نیمه نرم و... با تفکر بســیجی حضــور دارند و با 

دشمن مقابله می کنند.
فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع( استان چهارمحال و بختیاری بیان 
داشت: کسانی که تهدیدها و تحریم ها و حرکت های مذبوحانه دشمن 
را باور کردند،امروز اقتدار بسیجیان را درک می کنند زیرا آنچه در یمن، 

سوریه، عراق و...  اتفاق افتاد برگرفته از تفکر بسیجی بود.
وی گفت: فرمانی که مقام معظم رهبری در ســال ۹۸ به بســیجیان 
فرمودند بر مبنای برنامه ۱۰ ســاله بود و امروز هر بسیجی در یکی از 
ماموریت های شــش گانه ای که مد نظر رهبری بود، فعالیت دارد که 
یکی از این ماموریت ها حضور در همه محله ها و غفلت نکردن از هیچ 
حوزه ای بود، دیگری اینکه در دفاع از میدان ســخت ، نیمه نرم و نرم 

آماده باشید. اکبری عنوان داشــت: از دیگر ماموریت هایی که مقام 
عظمای والیت برای بسیجیان تعیین کردند این است که کنشی عمل 
کنید و واکنشــی عمل نکنید، همچنین تشــکیل گردان های متعدد 
سایبری و تقویت ارتباط با مساجد، تعلیم و تربیت در بسیج به ویژه در 
شجره صالحین و چابک بودن در عین گستردگی و تقسیم کار از دیگر 
ماموریت های بسیحیان است. وی با اشــاره به فعالیت بسیجیان، 
تصریح کرد: در طرح مواسات مومنانه بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان کمک 
جمع آوری و بین نیازمندان استان توزیع شد. عملکرد هر کدام از اقشار 

بیست ودوگانه بسیج استان را بررسی کنیم عملکرد مطلوبی است.

طرح بهره وری دام استان به عنوان طرح ملی اجرا می شود
فرمانده سپاه ناحیه عشایری اســتان در ادامه عنوان داشت: تاریخ 
کشور، گواه رشادت های عشــایر در صحنه های مختلف بوده و امروز 
نیز این بسیجیان در عرصه های گوناگون نرم افزاری، جنگ سخت و 
نرم، محرومیت زدایی و... فعال هستند. سرهنگ علی اصغر ایزدی،  
با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بسیج عشایری 
خاطرنشــان کرد: فعالیت در حوزه های مقاومت، پایگاه ها و بســیج 
محله محور انجام می شود و کارگاه های آموزشی متعدد از جمله کارگاه 
آموزش سبک زندگی ایرانی اسالمی، نشست های روشنگری به ویژه 
در خصوص انتخابات و...  انجام شد. فرمانده سپاه ناحیه عشایری 

اســتان تصریح کرد: دوره بهره وری دام در اســتان برگزار و ۴۰ رأس 
دام در این طرح بهره وری شدند و تا پایان سال بهره وری کامل انجام 
می شــود، این طرح مورد تایید قرار گرفت که مقرر شد به عنوان یک 

طرح ملی اجرا شود.

وجود 1350 گروه جهادی در استان
دبیر مجمع جهادگران بسیج استان و جهادگر برتر در ادامه این دیدار 
بیان داشــت: اولویت فعالیت گروه های جهــادی در مناطق محروم 
و صعب العبور اســت و هر گروه در یک روســتا یا دهستان متمرکز و 

خدماتی بلندمدت یا کوتاه مدت را طی ۵ سال ارائه می دهند.
محید حیدری،  اضافه کرد: در خصوص مبحث دامپزشــکی ۳ اکیپ 
به شهرستان های دارای دام بیشتر اعزام و خدمات الزم از جمله دارو 
ارائه می دهند که در این راستا ۵۰۰ میلیون ریال دارو برای پیشگیری 
و درمان دام ها اختصاص یافت. دبیر مجمع جهادگران بسیج استان 
بیان کرد: گروه های جهادی در کنار مســئوالن بــازوان کمکی بوده و 
همواره اعالم آمادگی کرده و به محرومان خدمت رسانی می کنند. وی 
در پایان خاطرنشان کرد: احیای تفکر جهادی در تمام ادارات با رویکرد 
جهاد سازندگی اجرا می شود و در اســتان چهارمحال و بختیاری که 
۱۳۵۰ گروه جهادی پرورش داده اســت این تفکر باید در همه ادارات 

شکل بگیرد.

 اجرای بیش از دو هزار پروژه محرومیت زدایی 
در چهارمحال و بختیاری

310 میلیارد تومان در طرح مواسات بین نیازمندان چهارمحال و بختیاری توزیع شد

 اجرای شیوه نامه های بهداشتی
 جهت  برگزاری حضوری کالس ها

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در بررسی وضعیت بهداشتی و 
نحوه رعایت دستورالعمل های بهداشتی مدارس ناحیه یک شهرستان شهرکرد گفت: در بازدید از مدارس، 
میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی جهت برگزاری حضوری کالس ها، رعایت بهداشت عمومی، حفظ 
فاصله اجتماعی یک و نیم متری بین دانش آموزان، تهویه هوای کالس ها، وجود مواد ضدعفونی کننده، 
واکسیناسیون دانش آموزان و همکاران، بهداشت محیط مدارس و استفاده از ماسک مورد بررسی قرار 
گرفت. فخرالدین اسدی افزود: سالمت دانش آموزان و فرهنگیان برای ما در اولویت اول قرار دارد و هر 
چند مدارس و مراکز آموزشی جز محل هایی با کمترین احتمال شیوع ویروس کرونا شناخته شده اند 
از مدیران مدارس و شورای سالمت مدرسه خواسته ایم شرایط خواسته شده در دستورالعمل ۰۶ و ۰۷ 
را به درستی اجرا کنند تا از ورود به پیک ششم کرونا جلوگیری شود. مدارس ابتدایی و مقطع متوسطه 
اول در استان از اول آذرماه ۱۴۰۰ با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بازگشایی شد.آموزش ۲۱۷ نفر 

از دانش آموزان چهارمحال و بختیاری پس از دو سال آموزش مجازی به صورت حضوری برگزار شد.

ارائه خدمات تیم های بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی 
در مناطق محروم

رییس سازمان بسیج جامعه پزشکی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کانون بسیج جامعه پزشکی 
شبکه بهداشت و درمان فارسان با اعزام تیم روانپزشکی تخصصی با حضور متخصص روان پزشکی، روان 
شناس، مراقب سالمت و تکنسین دارویی به شهر گوجان، ضمن ویزیت رایگان مراجعه کنندگان، سنجش 
فشار خون، توزیع اقالم دارویی رایگان، مشاوره روان شناسی، بسته های آموزشی و اطالع رسانی به تعداد 
تقریبی ۸۷ مورد را توزیع کردند. سرهنگ کاظم کبیری افزود: طی این اعزام، تعداد ۱۰۰ مورد تست قند 
خون و سنجش فشار خون، مشاوره روان شناسی به ۸۹ نفر، انجام تست اچ آی وی با رضایت مراجعه 
کنندگان به تعداد ۳۷ مورد، آموزش و اطالع رسانی واکسیناسیون همگانی علیه بیماری منحوس کرونا، 
نسبت به توزیع بسته های آموزشی به تعداد ۸۵ پمفلت، ۳۲ پوستر و ۴۶ تراکت آموزشی اقدام کردند. 
وی همچنین از استقرار تیم های بهداشتی درمانی کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان 
سامان در محل اقامه نماز عبادی سیاســی جمعه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: تیم مستقر ضمن 
انجام ۳۰ تست قند و اندازه گیری فشار خون ۳۰ نفر، ۱۰ بیمار را برای دریافت خدمات تخصصی ارجاع و 

نسبت به آموزش ۵۰ نمازگزار و توزیع ۳۲ بسته آموزشی و توزیع ۸۰۰ بسته داروی مصرفی اقدام کردند.

کشف 1۶ تن آرد قاچاق در بروجن
 فرمانده انتظامی بروجن گفت: ماموران آگاهی با کنترل محور های مواصالتی در بازرسی از یک دستگاه 
کامیون موفق به کشف ۱۶ تن آرد قاچاق شدند. سرهنگ مسلم احمدی افزود: راننده متخلف که قصد 
انتقال این محموله آرد خارج از شــبکه از اســتان های جنوبی به مرکز چهارمحال و بختیاری را داشت 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری سوداگر مرگ در شهرکرد
فرمانده انتظامی شهرکرد اظهار داشت: با رعایت حقوق شهروندی پس از بازرسی از منزل فردی مقدار 
۲۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و یک حقه وافور استعمال تریاک کشف و ضبط شد. سرهنگ کورش 
بهرامی افزود: متهم نیز در این عملیات دستگیر و به یگان انتقال داده شد.سرهنگ بهرامی با اعالم اینکه 
متهم به همراه اقالم مکشوفه به پلیس مبارزه با موادمخدر استان تحویل و از آن طریق با حکم قضایی 
به زندان منتقل شد، از مردم خواست هرگونه خبر در خصوص تهیه و توزیع موادمخدر را با تلفن ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

اخبار

نبرد برای آب بین استان ها، از آنچه که فکر می کردیم 
به ما نزدیک تر است. آقایان مسئول! لطفا تدبیری 
بختیاری تشنه،  و  ل  بیندیشید. چهارمحا درست 
اصفهان در جست وجوی آب، خوزستان بدون آب، 

یزد در انتظار آب و قم بدون آب فرقی با بم ندارد
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مفاد آراء
9/36  برابــر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت 
ثبتــي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي 
منطقه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز 
گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امــالک مورد تقاضا به شــرح زير 
به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود در 
صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيــان اعتراضي 
داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک تســليم و پــس از اخذ رســيد ظرف 
 مدت يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

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

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

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/04 
م الف: 1219996 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
9/37 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
1- برابر رای شماره 2352 مورخ 1400/08/10 هيات اول موضوع قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، 
مالکيت خانم زهرا مال کريمی دســتجردی به شناسنامه شماره 20596 کدملی 
1282675877 صادره اصفهان فرزند حســين در 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 441/37 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4411 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه ) ســهم االرث نامبرده از پدرش مرحوم حسين مال 

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

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

در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی 
مشــاعی اوليه ) ســهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقای حسين مال کريمی 

دستجردی( مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند 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 رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

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

م الف: 1219950  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/38 آگهی موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره    3308 14006030200700 مورخ  27 / 07 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اکبر مشکفروش فرزند مهدی بشــماره شناسنامه 472 وکدملی 
1285384113 صادره ازاصفهان در ششــدانگ يک درب باغ به مساحت 59 / 
2198 مترمربع پالک 2 اصلی واقع در شهاب آباد خريداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای حيدر کشاورزشــهاب آبادی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

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

م الف: 1220043 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحديد حدود اختصاصي
9/39 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه زمين پالک شماره  1726 واقع در 
بخش دو ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتي به نام  فرزاد جويره فرزند مصطفی 
در جريان ثبت اســت و به علت عدم امکان حضور و مسدود بودن محل به عمل 
نيامده اينک بنا به تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي و قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاي 
نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه 1400/09/22 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به کليه مجاورين 
اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهــي در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
 مجلس تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.  تاريخ چاپ: 1400/09/04

م الف: 1222881  حســين زمانی سرپرســت منطقه ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان



پنجشنبه 04 آذر 1400 / 19 ربیع الثانی 1443 / 25 نوامبر 2021 / شماره 3403
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان خبر داد:

امتداد مهربانی دست های بخشنده خیران اصفهانی
رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان از اهدای کمک یک میلیــارد ریالی به مجتمع 
دانش آموزی هالل احمــر اردل خبر داد.شــهریار انصاری گفت: در امتــداد اجرای طرح ملی 
»مهربانی مهر« دست های بخشنده خیرین داوطلب هالل احمر اصفهان، یک میلیارد ریال دیگر 

به دانش آموزان نیازمند استان چهارمحال و بختیاری کمک اهدا کردند.
وی  اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مهربانی مهر که با مشارکت خیرین داوطلب و جوانان بشر 
دوست اصفهانی در بخش بازفت اســتان چهارمحال و بختیاری همراه بود، کمک های مومنانه 

در آذر ماه به مجتمع دانش آموزی شهرستان اردل رسید.
رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان با بیان اینکه ارزش اقــالم اهدایی به مجتمع 
دانش آموزی هالل احمر اردل بالغ بر یک میلیارد ریال است، افزود: ۵۰ تخته تشک طبی، ۴۹ 
تخته پتو، ۵۰ عدد ملحفه و ۱۰ تخته فرش از جمله اقــالم اهدایی به دانش آموزان این مجتمع 
بود.انصاری با اشــاره به تامین نیاز های دیگر این مجتمع، تصریح کرد: همچنین یک دستگاه 
تلوزیون ال ای دی ۴۳ اینج، ۱۰ عدد المپ ۵۰ وات به همراه ۲۵ عدد سرپیچ و ۳ سری شیر آالت 

و لوازم تاسیسات به همت خیرین داوطلب تهیه و به این مرکز اهدا شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت های خیرین داوطلب و تالش خســتگی ناپذیر جوانان 
بشر دوســت هالل احمر، خاطر نشان کرد: مشــارکت در کار خیر حد و مرزی نمی شناسد و ما 
افتخار می کنیم به مــردم نیکوکار اصفهان که با وجود مشــکالت اقتصادی، در کمک به همنوع 

پیشتاز هستند.

رییس مرکز بهداشت استان اصفهان:

واکسیناسیون توان خواهان در منزل انجام می شود
رییس مرکز بهداشت استان اصفهان در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون 
طرح ضربتی پوشش حداکثری واکسیناسیون با عنوان شهدای سالمت گفت: روند اپیدمی در 
کشور همچنان کاهشی اســت، در حالی که تا چند ماه پیش در راهروی بیمارستان ها نیز بیمار 

بستری بود، االن بسیاری از تخت ها خالی است.
محمد مهدی امین افزود: در اصفهان از بستری هزار و ۵۰۰ بیمار در ماه های گذشته به بستری 
۷۲۷ نفر و از تعداد بیمار آی سی یو ۴۰۰ نفر به ۱۴۵ نفر رسیده ایم، همچنین در تعداد مرگ و میر 

با روند ثابت با شیب منفی کند روبه رو هستیم که مرگ روزانه ۹ نفر را به همراه دارد.
وی در خصوص اجرای طرح واکسیناسیون شهدای ســالمت گفت: مهم ترین خصوصیت این 
طرح پیگیری فعال برای تزریق واکسن است و هدف رساندن پوشش واکسن از ۷۷ درصد به 

۸۵ درصد تا ۲۰ آذر ماه است که عملی شدن آن نقش مهمی در ایمنی جمعی دارد.
امین تاکید کرد: تــا امروز تمام افــرادی که تمایل به تزریق واکســن داشــتند آن را دریافت 
 کردند و هدف این طرح تزریق واکسن به افرادی اســت که تا کنون به هر دلیل تمایلی به زدن
  واکنش نداشــتند و عمــده گروه های هدف آن شــامل، گروه هــای دانش آمــوزان، اصناف

 و صنایع هستند.
رییس مرکز بهداشت اصفهان اضافه کرد: تا قبل از این طرح واکسن در پایگاه های جمعی انجام 
می شد، اما در این طرح برای پوشش بیشتر و دسترسی بیشتر مردم به غیر این مراکز ۱۲۲ مرکز 

موقت که ۴۲ مرکز آن در اصفهان است، در نوبت بعد از ظهر کار می کنند.
وی ابراز داشت: ۱۵ اتوبوس ســیار تزریق واکســن به اتوبوس های قبلی اضافه شد که هفت 
اتوبوس آن در اصفهان مستقر شده و این نوع واکسیناســیون آمار خوبی را به خود اختصاص 
داده است.امین با بیان اینکه واکســن در منزل برای افراد بدون توانایی حرکتی در خانه انجام 
می شــود، اضافه کرد: در اصفهــان ۱۳۱ کد کاربری برای ســازمان ها و دســتگاه های دولتی و 

خصوصی برای پیگیری تزریق واکسن ایجاد شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از ابالغ دستور اجرای طرح پاک سازی اطراف مدارس استان به فرمانداری ها خبر داد؛

به خاطر خانواده ها

وجــود دانــش آمــوزان معتــاد یکی از 
نرگس طلوعی

واقعیت هــای غیر انــکار جامعه امروزی 
است. آمار ها نشان می دهد  که دانش آموزان از مشتریان پروپا قرص 
مواد مخدر هســتند و از قضا » گل«  مخدری محبوب میان این نسل 
اســت. بارها از نوجوانان یا جوانان شــنیده ایم گل کــه اعتیاد ندارد و 
دوســتان و نزدیکان را به اســتعمال این مخدر تشــویق کرده اند؛ اما 
نمی دانند مخدر » گل« تنها اسم خوشــایندی دارد و یکی از خطرناک 
ترین مخدرها محسوب می شــود. »گل« مخدری است که در خوش 
بینانه ترین حالت ممکــن ضربان قلب را باال می بــرد و باعث توهم و 

احساس بی قراری می شود.
حشیش، تریاک و هروئین نیز سال هاست در میان دانش آموزان جا 
خوش کرده اســت، دانش آموزانی که از روی کنجکاوی یا مشــکالت 
خانوادگی به سمت  اعتیاد کشیده می شوند. حضور افراد مواد فروش 
و معتاد در مسیر رفت و برگشت دانش آموزان به مدارس این فرصت را 
برای آنها به خوبی فراهم می کند تا به دور از چشم خانواده ها  مواد مخدر 
را تجربه کنند. از سوی دیگر استقرار مدارس در محله های پرخطر، مناطق 
و محالتی که دارای بافت خاصی به لحاظ توزیــع و مبادله موادمخدر 
هستند ، محل مناســبی برای رفت وآمد افراد معتاد است. قرار گرفتن 

مکان مدرسه در محله ای آلوده، امکان برخورد و ارتباط نوجوانان با افراد 
خالفکار را افزایش می دهد و گرایش به مصرف سیگار و مواد را در آنها 
تقویت می کند. از این رو چند ســالی است که طرح پاک سازی اطراف 
مدارس و محالت هم جوار این مناطق از خرده فروشــان مواد مخدر و 
معتادان همزمان با بازگشایی مدارس در دستور کار پلیس قرار گرفته 
است .طرحی که در راستایی تامین امنیت  دانش آموزان و ایجاد آرامش 

خاطر برای خانواده های آنها  به مرحله اجرا در می آید.
 همراه با بازگشــایی مدارس طی روزهای گذشته بار دیگر اجرای طرح 

پاک سازی اطراف مدارس در مرحله اجرا قرار گرفت.
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در این باره 
گفت: اجرای  طرح پاک ســازی اطراف مدارس بــه فرمانداری های 
استان ابالغ شده و همچنین مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان 
به مدیران نواحی و مناطق مدارس در بخشــنامه ای اعالم کرده است 
که موارد خریدوفروش مواد مخدر و یا وجود معتادان را گزارش دهند. 
محسن یار محمدیان افزود: امســال با اجرای طرح های پاک سازی 
بیش از ســه هزار معتاد متجاهر که عمل خود را آشکار انجام می دهند 
در اصفهان دستگیر و به مراکز ماده ۱۶ منتقل شد. به گفته دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهــان،  در مرکز نگهداری و 

کاهش آســیب موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان 
فاقد گواهی درمان و معتادان متجاهر به مدت یک تا سه ماه نگهداری 

می شوند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۲ مرکز مشمول ماده ۱۶ به عنوان سرپناه 
شبانه برای نگهداری معتادان متجاهر در استان اصفهان وجود دارد که 
شامل سپاه مبارکه و قلعه شور هرکدام با ظرفیت حدود ۲۰۰ نفر است، 
گفت: برای اجرای گسترده طرح های پاک سازی نیاز است که ظرفیت 

این مراکز به یک هزار نفر افزایش یابد.
یار محمدیان با اشاره به اینکه زنان به طورمعمول ۱۰ درصد از معتادان در 
استان را تشکیل می دهند، گفت: یکی از مشکالت فعلی نداشتن مرکز 
ماده ۱۶ برای نگهداری زنان معتاد متجاهر است که به این دلیل آن ها 

اکنون در چند مرکز بهزیستی نگهداری می شوند.
به گفته دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان، 
دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر تاثیر بسیاری در 
کاهش سرقت های خرد در استان اصفهان داشته است.وی یادآور شد: 
همچنین در گلوگاه های چهار محور اســتان در شهرستان های سمیرم، 
نایین، چوپانان و شهرضا ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر باقوت و 

دقت از قاچاق مواد مخدر به استان جلوگیری می کنند.

اجرای  طرح پاک سازی اطراف مدارس به فرمانداری های 
استان ابالغ شده و همچنین مدیرکل آموزش وپرورش 
استان اصفهان به مدیران نواحی و مناطق مدارس در 
بخشنامه ای اعالم کرده است که موارد خریدوفروش مواد 

مخدر و یا وجود معتادان را گزارش دهند

با مسئولان جامعه

 رییس سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای 
نوین روابط عمومی ایران  گفت: پس از برگزاری دو 
دوره موفق، ســومین کنفرانس رویکردهای نوین 
روابط عمومی ایران، به صــورت بین المللی برگزار 
می شــود.حجت ا...جوادیان،با اشاره به مشارکت 
دانشگاه ها، مراکز علمی، تشکل های حوزه ارتباطات 
و... در برگزاری این رویداد علمی- آموزشی افزود: 
هدف از برگزاری این کنفرانس، ترویج اخالق حرفه 
ای و توسعه دانش ارتباطات اجتماعی و شناسایی 
و معرفی ایده های خالق در ایــن حوزه، همچنین  
ارائه ســرفصل های جدید آموزشی و پژوهشی به 
عالقه مندان و انتشــار پژوهش های جدید حوزه 

روابط عمومی و رسانه است.
وی، رویکرد مهم این کنفرانس را پژوهش محوری 
دانســت و اضافه کرد: علــوم انســانی مبتنی بر 
فرهنگی جامعه اســت و به نظر ما هــر اقدامی در 
خصوص ترجمه آثار فاخر غربی بایستی بر اساس 
نیاز جامعه و ســازمان ها، بومی سازی و کاربردی 
شود.رییس موسسه آموزش عالی دانش پژوهان 
پیشرو همچنین از برگزاری دو جشنواره ملی دیگر 
در این رویداد بین المللی خبر داد و گفت: در راستای 
توسعه و توانمندسازی دســت اندرکاران  و فعاالن 
حوزه های روزنامه نگاری و روابط عمومی، همزمان 
با برگــزاری بخش هــای علمی ایــن کنفرانس، 
»نخستین جشــنواره ملی خبر ایران« و »دومین 
جشنواره ملی ایده های خالق روابط عمومی« نیز 

برگزار می شود.
جوادیان در پایان  مهم ترین رویکرد جشنواره ملی 

خبر ایران را ارائــه پرونده های خبــری و ارزیابی 
اثربخشی آن در حل مشــکالت پیش رو و مسائل 
جامعــه  عنــوان و اظهار کــرد: در جشــنواره ملی 
ایده های خالق روابط عمومی، امکان حضور عالقه 
منــدان و فعاالن حــوزه روابط عمومی کشــور که 
اقداماتی بدیع، خالقانه، بومی و کاربردی در راستای 
حل مســائل ســازمانی و اجتماعی در حوزه علوم 
ارتباطات به انجام رســانده اند، فراهم شده است. 
ســومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین 
روابط عمومی ایران توســط گروه علــوم ارتباطات 
موسســه آموزش عالی دانش پژوهان پیشــرو و 
دپارتمــان ارتباطات و اطالعــات اصفهان در بهمن 
ماه سال جاری برگزار خواهد شــد و عالقه مندان 
به منظــور اطالع از نحــوه ثبت نام، ارســال مقاله 
 و شــرکت در کنفرانــس می تواننــد به نشــانی
nipr.daneshpajoohan.ac.ir   مراجعه کنند.

با اخذ مجوز ISC؛ 

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران برگزار می شود

خودکفایی با »سیمینه« در 
متروی اصفهان به نمایش 

درآمد
همزمان با هفته بسیج، نمایشگاه سیمینه 
به همت بسیج سازندگی استان اصفهان 
در ایســتگاه متروی امام حســین)ع( 
اصفهان برگزار شــد. این نمایشگاه که با 
استقبال مردم در این ایستگاه مواجه شد 
از چهار بازیگر تئاتر و در قالب سه دکور اجرا 
شــد؛ موضوع این نمایش خودکفایی و 
اقدامات جهادی بسیج سازندگی در جهت 

محرومیت زدایی بود.

 دیدار امام جمعه اصفهان 
با فرماندهان و مسئوالن بسیج استان

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: تشکیل بســیج در ایران برای دیگر کشور های منطقه و 
سایر کشور های اسالمی الگو شده است.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در 
اســتان اصفهان در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولین بسیج استان ضمن تبریک هفته بسیج 
و تقدیر از اقدامات فرماندهان و آحاد بســیجیان اســتان با بیان اینکه ریشه بسیج در اعتقادات و 
بندگی خداست، تاکید کرد: باید برای ارتقای بنیه اعتقادی بسیج جلسات اعتقادی مانند حلقه های 
صالحین را با قدرت و قوت برگزار کنیم.امام جمعه اصفهان تاکید کرد: مقام معظم رهبری )حفظه 
ا...( به بسیجیان توصیه فرمودند که اهل نماز شب باشند، زیرا اگر بنیه اعتقادی بسیجیان تقویت 

شود و همه بسیجیان اهل مساجد و نمازشب شدند، در میدان های دیگر نیز موفق خواهند بود.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه تشکیل بسیج معجزه امام راحل و الهام خداوند 
متعال به ایشان بود، گفت: وقتی امام )ره( فرمان تشــکیل بسیج را دادند کسی گمان نمی کرد که 

این شجره طیبه چه برکاتی را برای جمهوری اسالمی رقم بزند.
وی گفت: تشکیل بسیج در ایران برای دیگر کشــور های منطقه همچون عراق، سوریه، یمن، لبنان 
و سایر کشور های اسالمی الگو شد و عصبانیت و هراس دشــمنان نیز از این الگو است و همه این 

موفقیت ها از برکات تصمیمی است که امام )ره( در آن زمان گرفت.
فرمانده ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( نیز  در این دیدار  اظهار کرد: در سال های اخیر سعی 
کردیم فعالیت های بسیج را به ســمت مساجد و پایگاه های بســیج معطوف کنیم و همچنین با 
توانمند ســازی و آموزش تالش کردیم زمینه بهتری برای فعالیت پایگاه های بسیج فراهم آوریم.

سردار فدا با بیان اینکه محور خدمات اجتماعی بسیج را در محالت راه اندازی کردیم، گفت: موفقیت 
بیشتر در این حوزه نیاز به همراهی دیگر دستگاه های اجرایی اســتان دارد.فرمانده سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج( گفت: در بسیج استان با راه اندازی سامانه مهر کریمانه و با کمک پایگاه های 
بسیج خانواده های محروم و بی بضاعت در محالت را با هماهنگی کمیته امداد، بهزیستی و سایر 
دستگاه های متولی شناسایی و سازماندهی کردیم تا در قالب های مختلف بتوانیم به این خانواده ها 

کمک کنیم.
وی در ادامه گفت: در محالت با محوریت پایگاه های بســیج، آســیب های مختلف را شناســایی 
کردیم و برای بررسی و رسیدگی به دســتگاه های مرتبط ارائه دادیم و خود ما نیز برای چند محله 
 در قالب طرح کرامــت به دنبال مقابله با آســیب های اجتماعی هســتیم.فدا خاطرنشــان کرد:

  یک میلیون و ۵۰۰ هزار بسته معیشتی، ۱۴۰۰ جهیزیه، اهدای تبلت و لوازم التحریر به دانش آموزان 
محروم، آزادی ۱۴۰ زندانی و برگزاری کارگاه های خانواده و سبک زندگی از دیگر اقدامات بسیج در 
استان بوده است.سردار فدا در پایان گفت: پایگاه های بسیج برای حفاظت میهن و امنیت پایدار در 
قالب دسته های رزمی سازماندهی شــده اند و در کمک به نیروی انتظامی جهت امنیت محالت و 

جلوگیری از نا امنی و سرقت گشت های رضویون در حال فعالیت هستند.

کشف چک پول های جعلی در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی  اقدام به 
توزیع چک پول های جعلی می کند، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. سرهنگ غالمرضا براتی 
افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات تخصصی و پلیسی و انجام یک سری اقدامات هوشمندانه  
فرد مورد نظر را حین انتقال چک پول های جعلی شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیرکردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشــف تعداد ۲۰ برگ چک پول  ۵۰ هزار تومانی جعلی 
دربازرسی از منزل متهم خبر داد و گفت: این فرد  پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی 

تحویل مرجع قضایی شد.

وز عکس ر

خبر خوان

رییس سازمان بسیج عشایر استان خبر داد:
راه اندازی خانه بهداشت سیار 

برای عشایر اصفهان

خبر روز

 رییس سازمان بسیج عشــایر استان اصفهان 
با اشاره به اینکه اســتان اصفهان دارای ۱۴ هزار 
و ۸۰۵ خانــوار با جمعیت ۸۱ هــزارو ۵۸۴ نفر 
عشایر است، اظهارداشــت: عمده این افراد در 
شهرستان های فریدون شهر، چادگان، سمیرم، 
شــهرضا، دهاقان و درصد کمــی هم در بخش 
جرقویه مستقر هستند.وی با بیان اینکه ۹ هزار 
و ۶۰۵ خانوار عشایر کوچ رو با جمعیت ۵۲ هزار و 
۹۸۴ نفر از قوم های بختیاری، قشقایی و عرب 
جرقویه است، تصریح کرد: عشایر نیمه کوچ رو 
نیز حدود پنج هــزار و ۲۰۰ خانــوار با جمعیت 
۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر هســتند و فرهنگ عشایری 
دارند.بشــیر کیانی نــژاد ادامــه داد: خدمات 
بسیج برای جامعه عشــایر چهار نوع آموزشی، 
محرومیت زدایی، فرهنگی و اقتصادی هستند 
که در حوزه آموزشی به دلیل اهمیت ورود صنایع 
دســتی این جامعه به بازار جهانــی و ارزآوری 
مطلوب، کالس های آموزشی تولید صنایع دستی 
باهمکاری اداره فنی و حرفه ای استان با هدف 
تولید محصوالت لومی مطابق با فرهنگ، آداب 
و رسوم عشایر برگزار شده است.وی در خصوص 
اقدامات انجام شــده در بحث تسهیل آموزش 
برای دانش آموزان تصریح کرد: اســتعدادهای 
نخبه دانش آموزی برای رشــد و ارتقای سطح 
علمی آنان شناسایی شده و درتالش برای حل 
مسائل و مشکالت آنان هســتیم.کیانی نژاد با 
اشــاره به خدمات بهداشتی برای عشایر گفت: 
هر روســتا در کشــور یک خانه بهداشت جهت 
رسیدگی به موارد بهداشتی مردم آن روستا دارد؛ 
اما عشایر در این زمینه مشکل دارند و به همین 
دلیل پیشنهاد ایجاد خانه بهداشت سیار را ارائه 
کردیم تا این خانه بهداشــت با همان امکانات 
الزم توسط پزشکان جهادی ایجاد شده و بحث 
بهداشتی عشایر آن گونه که شایسته این جامعه 
است، حل شــود و تاکنون بیش از ۲۵۰ چشمه 
بهداشتی ساخته و بین عشایر توزیع شده است.
وی در رابطه با اقدامات این ســازمان در دوران 
شیوع کرونا گفت: بحث غربالگری خانواده های 
عشایری و همچنین واکسیناسیون در دستور کار 
این سازمان قرار داشت که به خوبی انجام شد .

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی تحت عنوان »ذوالفقار ۳ « با استفاده از ظرفیت و توان ماموران کالنتری ها، نیرو های 
یگان امداد و پلیس های تخصصی در  شهرستان فالورجان اجرا شد.سرهنگ ایرج کاکاوند  افزود: در این طرح که ۴۸ ساعت به طول انجامید ماموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان، ۵۰ سارق متواری و ۴۰ نفر از محکومان غایب و تحت تعقیب مراجع قضایی رادستگیر کردند که با دستگیری این سارقان ۶۶ فقره انواع سرقت 
کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان همچنین دستگیری ۵۴ نفر معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر و دستگیری ۳ نفر از اراذل واوباش را از 
دیگر نتایج این طرح برشمرد.سرهنگ کاکاوند با اشاره به تداوم این گونه طرح ها و برنامه های پلیس به منظور افزایش ارتقای امنیت و احساس امنیت شهروندان 
خاطر نشان کرد:هدف اصلی از اجرای طرح که با استقبال خوب شهروندان روبه رو شد، برخورد با مخالن نظم و آسایش عمومی در سطح شهرستان است و پلیس 

به هیچ عنوان اجازه فرصت طلبی به افراد با رفتار های ناهنجار دربین شهروندان را نخواهد داد.

دستگیری 50 سارق و 40 محکوم فراری در فالورجان

عکس: صاحب نیوز



واکنشقهرمانالمپیکبهبازتابفیلمدستفروشیاش؛

آن فیلم ساختگی نبود و من به دنبال صدقه نیستم!
چندیپیشفیلمیدرفضایمجازیازدستفروشیمسعودرستگار،قهرمانجودویناشنوایانوکمشنوایاندرکرمانشاهمنتشرشدکهواکنشهایمختلفی
بهدنبالداشت؛ماجراازاینقراربودکهدوربینبرنامهورزشیصداوسیمایکرمانشاه،بهصورتسرزدهبهسراغرستگاررفتوازدستفروشیودرواقعمیوه
فروشیاوکنارخیابانگزارشیمنتشرکردکهمیلیونهاباردرفضایمجازیدیدهشدوحسابیسروصداکرد.حاالخبرنگارخبرآنالینبهسراغرستگاررفتهتااز
شرایطاویکگزارشتهیهکند.اینقهرمانجودودربارهشرایطخودمیگوید:»منواقعادنبالپولنیستمکهاگراینطوربود،سالهادرکنارخیابانمیوهفروشی
نمیکردم.مننانبازویخودمراخوردهاموهمیشــههممیگویمخداراشکرچونخداخودشروزیمیرســاند.بعضیهاامافکرمیکنندمندنبالپولیا
صدقههستمکهمیگویندپولیبهتوبدهیمدرحالیکهمنباشرافتبزرگشدهامورویپایخودمایســتادهام.البتهبعضیهاهمفکرمیکنندچونفیلم

دستفروشیمندرفضایمجازیپخششدهاالندیگرمیلیونرشدهاموماشینشاسیبلندخریدهام؛اماواقعااینطورنیست.«
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بهترین بازیکن دیدار بایرن مونیخ - دیناموکیف
مدافعکاناداییتیمفوتبالبایرنمونیخ،بهترینبازیکندیدارتیمشبرابردیناموکیفشد.درچارچوب
بازیهایهفتهپنجملیگقهرماناناروپا،تیمفوتبالبایرنمونیخدراوکراینبانتیجه۲بریکدینامو
کیفراشکستدادوصدرنشینیخوددرگروهپنجمراتثبیتکرد.آلفونسودیویس،مدافعکانادایی

باواریاییهاباآمار۸۵درصدپاسصحیحو۲پاسکلیدیبهترینبازیکنایندیدارشد.

واکنش »آلگری« به شکست تحقیرآمیز  یوونتوس!
یوونتوسمتحملســنگینترینباختتاریخشدرلیگقهرماناناروپاشــد.یوونتوسدرخانه
چلسیتحقیرشدوبانتیجه4-0شکستخوردتاسنگینترینباختشدرتاریخلیگقهرمانان
اروپارقمبخورد.ماسیمیلیانوآلگری،سرمربییوونتوسپسازباختفاجعهبارمقابلچلسیو
رقمخوردنسنگینترینشکستاینتیمطی17سالاخیر،درمصاحبهبااسکایایتالیاگفت:
فکرمیکنمنیمهاولخوببودیم.پسازاســتراحتبیننیمه،چلسیبهپرسخودادامهدادو
ازطرفیهمماخیلیضعیفکارکردیم؛اینباعثشــدگلدوموســومراهمبخوریم.بهحریف
چندینکرنرداریم،جاییکهآنهابهلطفقدرتبدنیباالیشانبسیارخوبهستند.خوردنچهار
گلناامیدکنندهبود؛امامابههدفمانتااینجایلیگقهرماناناروپارســیدهایموحاالبایدبه
بازیباآتاالنتافکرکنیم.لحظاتیبودکهتوپرابهسادگیبهحریفمیدادیموبهجایحفظآن،
باپاسهایطولیمیخواستیمپیشرویکنیم؛امامقابلقهرماناروپانمیتواناینکارراکرد.
تیمدرنیمهاولبههیچوجهسطحبدینداشت.بعدازنیمهاولواشتباهاترویگلدوموسوم،
اعتمادبهنفسمانراازدستدادیم.غیبتلوکاکو،کارراآسانترنکردبلکهآنهارویکردتاکتیکی
متفاوتیداشتند.مادرتورین،90دقیقهکامالدردفاعمتمرکزبودیمولیاینجابعداز4۵دقیقهاز
دفاعمنسجمدستکشیدیم.درهرصورتمادوبازیماندهبهپایان،صعودمانراقطعیکردیمو
حاالبایدبهبازیبعدیفکرکنیم.امروزبهبچههابابتراهیابیبهیکهشتملیگقهرماناناروپا
تبریکگفتم.اینطورنیستکهبعدازبردالتزیو،بهبهترینتیماروپاتبدیلشدهباشیم.یوونتوس

محدودیتهاییداردوانکارشنمیکنیم؛امابایکدیگرتالشمیکنیمتابهترشویم.

»کی روش« بهترین گزینه برای منچستریونایتد است
ریوفردیناندعقیدهداردسرانیونایتدبایدکارلوسکیروشرابهعنوانسرمربیاینتیمانتخاب
کنند.منچستریونایتدبعدازباختبهواتفورد،اولهگنارسولسشــایرراازسمتخودبرکنارکردو
اکنونبهدنبالجانشینیبرایاینمربیاست.ریوفردیناندباحمایتازکارلوسکیروشگفت:
فکرکنماگریونایتدبهکیروشپیشنهاددهداوکارشرازمینبگذاردوقبولکند.کیروشمی
تواندگزینهمناسبیباشــد.کارلوسکیروش،فارغالتحصیلدانشــگاهلیسبوندرسال۲00۲
جانشیناستیومکالرندریونایتدشد.اودرادامهبعدازدلبوسکهراهیرئالمادریدشدوبعد

ازکمترازیکفصلباردیگربهیونایتدبرگشت.

جانشین »ادووکات« مشخص شد
بااستعفایسرمربیتیمملیعراق،دستیاراوهدایتشــیرهایبینالنهرینراپذیرفت.بهنقل
از»کوره«،دیکادووکاتبهدلیلمسائلخانوادگیازهدایتتیمملیفوتبالعراقکنارهگیری
کرد.اینمربیهلندیدرگفتوگوباعدناندرجالرییسفدراسیونفوتبالعراق،استعفایخود
رابهاطالعویرساندوبااعالمسخنگویاینفدراســیون،بااستعفایادووکاتموافقتشد.به
اینترتیبباتصمیمفدراسیونعراق،زلیکوپتروویچدستیارادووکاتسرمربیگریتیمملیاین
کشوررادرفیفاعربکاپ۲0۲1برعهدهخواهدداشت.عراقباچهارامتیاز،درجایگاهپنجمجدول

گروهAدورانتخابیجامجهانی۲0۲۲قطرقراردارد.

به این نوجوانان می توان خوش بین بود؛

آینده سازان فوتبال ایران

قهرمانیدررقابتهایکافا۲0۲1حاصل  سمیه مصور
کارتیمزیر1۵سالههایفوتبالایرانبود،
تیمیکهبهسرمربیگریوحیدامیریدراینتورنمنتخوشدرخشید
ونســلجدیدیازبازیکنانایرانــیرابهجامعــهورزشمعرفیکرد.
بازیکنانیکهمطمئنادرصورتحفظروندروبهرشدخودمیتوانندخیلی
زودجایــگاهخوبیدرتیمملیجوانان،ســپسامیــدوبعدازآنهم
بزرگساالنپیداکنندوآیندهسازفوتبالایرانشدهونسلبعدیتیمملی
بزرگساالنفوتبالایرانرابسازند.تیمزیر1۵سالههایفوتبالایراندر
تورنمنتکافاکهباحضورتیمهایازبکستان،تاجیکستانوقرقیزستان
برگزارشــد،درروزپایانیاینمســابقهباپیروزیپرگلــیکهمقابل
قرقیزستانکسبکرد،موفقشددرصدرگروهبایستدومسابقاترابا

قهرمانیتمامکند.
درایــنتورنمنتابتداتیمزیر1۵ســالههایفوتبالملــیایرانکهبا
استعدادیابیازسراسرکشــوردورهمجمعشــدهاند،بهمصافتیم
ازبکستانرفتندکهباسرورجباروفچهرهنامآشنایاهالیفوتبالایران
بهمصافشاگردانامیریآمدهبودوبازیکنانایرانموفقشدنداین

مسابقهراباپیروزی3بر۲پشتسربگذارند.
درمسابقهبعدیدرحالیتیمزیر1۵سالههایایرانمقابلتاجیکستان
بهتســاوییکبریکدســتیافتکهکادرفنیتیممعتقدبودداور
مسابقهوتصمیماتشدرشــکلگرفتناینمســاویمقابلمیزبان

موثربودهاست.
درنهایتدرروزپایانیمســابقاتشــاگردانوحیدامیریباتوجهبه
پیروزی۵بر1تاجیکســتانمقابلقرقیزســتانچارهایجزکســب
پیروزیپرگلبرایکسبعنوانقهرمانیبدوناماواگرنداشتندکهاین
کاربهبهترینشکلصورتگرفتوپیروزی۸برصفرتیمزیر1۵سال
هایایرانسببشــدتااینتیمنیزپسازموفقیتتیمزیر۲3ساله
هایایرانبامهدویکیا،بهمقامقهرمانیتورنمنتکافادستپیداکند.
بعدازکسبعنوانقهرمانیکهبهلطفگلزدهبیشتربرایایرانبهدست
آمد،یکبهیکشاگردانامیریرویسنقهرمانیرفتندومدالهای
خودرادریافتکردندوسپسبادریافتجامقهرمانی،جشنخودرا

برگزارکردند.
1۲گلزدهو3گلخورده،دســتاوردتیمزیر1۵سالایرانازحضوردر

تورنمنتکافابودودرپایانعالوهبرقهرمانیبهعنوانتهاجمیترینتیم
بازیهاهملقبگرفت.محمدتقیصابری،ســفیرجمهوریاسالمی
ایراندرتاجیکستاندریادداشتیدراینستاگرامازمیزبانیازمربیان
وبازیکنانتیمملیفوتبالنوجوانانکشورماندرسفارتخانهخبردادو

گفت:اینتیمباشایستگیبهمقامقهرمانیدستیافت.
صابریدراینیادداشتنوشت:امشبمیزبانمربیانوبازیکنانتیم
ملیفوتبالنوجوانانکشورماندرسفارتایراندرتاجیکستانبودیم.
ویافزود:اینتیمبرایشرکتدرمســابقاتجامکافابهاینکشور

سفرکردهاند.
فدراسیونفوتبالآسیایمرکزیکافا)CAFA(اتحادیهایمتشکل
ازفدراســیونهایفوتبال۶کشــورایران،قرقیزســتان،افغانستان،
ترکمنستان،تاجیکستان،ازبکستاندرمنطقهآسیایمیانهاستکهدر
سال۲014تشکیلشدهاست.درردهسنیزیر1۵سال،مسابقاتجام
ملتهادرقارهکهنبرگزارنمیشودوبازیکناناینتیمدرسالپیش
رویمیالدیبهعضویتتیمملینوجوانــانایراندرمیآیندکهبرای

حضوردربازیهایمقدماتیجامملتهامهیامیشود.

خبر روز

 اولین واکنش دروازه بان تیم ملی فوتبال زنان
 به ادعای اردنی ها

دروازهبانتیمملیفوتبالزنانایرانبهادعاهایاردنیهاوتهمتعلیهاوواکنشنشانداد.زهره
کوداییدرواکنشبهحمایتهایمردمیپسازادعایفدراســیونفوتبالاردنوتحقیقدرباره
جنسیتشگفت:منزهرهکودایی،دخترایرانزمینباجان،دلموقلبیشکستهازهمهشماعزیزان،
چهداخلکشوروچهخارجازکشورکهدرروزهایســختهمراهمبودید،کمالتشکررادارم.وی
ادامهداد:امیدوارمفرزندشایستهایبرایوطنمایرانباشمتاباافتخارآفرینیهایزیادبرایباال

نگهداشتنپرچمکشورم،دلشماهوادارانفوتبالزنانراشادکنم.

آمار مهاجم گابنی گل گهر، فیک از آب درآمد!
اریکپاگناما،بازیکنگابنیگلگهرسیرجانکهتازهبهاینتیمپیوسته،سابقهملیمشخصینداردو
بهنظرمیرسدآمارهایاعالمشدهدربارهاوقالبیبودهاست.تاجاییکهخیلیهاجذباوراخالف
آییننامهنقلوانتقاالتمیدانستند.هفتهگذشتهسخنگویباشگاهگلگهردربرنامهفوتبالبرتر
اعالمکردکهآنهاقبلازخریدبازیکن،ازفدراسیونگابناستعالمگرفتهاندوحتیگفتهمیشد
اینبازیکن4بازیملیدرکارنامهدارد.حاالاماآماریازاینبازیکنمنتشرشدهکهنشانمیدهد

همهآنصحبتهاوآمارهافیکبودهاست.

پیشبینیمدیرعاملمسشهربابک:

صعود ملوان به لیگ برتر مبارک هوادارانش!
مدیرعاملمسشهربابکباگذشــتهفتهفتهازلیگآزادگانمدعیاستکهملوانقطعایکی
ازتیمهایصعودکنندهبهلیگبرترخواهدبود.مسشهربابککهفصلگذشتهصعودیمقتدرانه
بهلیگآزادگانداشت،دراینهفتهمقابلملوانباپنالتیمشکوکوجنجالیحریفبازندهشد.
اتفاقیکهاعتراضمدیراناینتیمرابابتاشتباهباورنکردنیداوراینبازیبههمراهداشت.عباس
قشمیکهبعدازاینبازیدرادعاییجنجالیاعالمکردهبودملوانیکیازتیمهایصعودکنندهبه
لیگبرتردرفصلبیستودومخواهدبود،دربارهاینموضوعاینطورتوضیحمیدهد:ابتدابایداز
بازیجوانمردانهبازیکنانتیممقدردانیکنم.تالشتکتکماخوشــحالیهوادارانشهربابکی
است.تیمیکهتوانستهباصعودخودشوروهیجانخوبیبهمردمفوتبالدوستاینشهربدهد.وی
ادامهداد:اعتقادداریممقابلملوانهمکمترینشایستگیبازیکنانوکادرفنیتیمماتساویبود.
موقعیتهایخوبیداشتیموحریفتنهابااشتباهداوریبهنتیجهخودرسید.برایتکتکداوران
احترامقائلهستیمواسمایناتفاقراهماشتباهمیگذاریم.بهجایهمهکسانیکهایناشتباه
رارقمزدندماشرمندههوادارانشهربابکهستیم!قشمیدربارهادعایخودواینکهآیابرپایهآن
حمایتخاصیازملوانبرایصعودبهلیگبرترصورتمیگیرد،گفت:نه،چهحمایتی؟همهپنالتی
رادیدند.متاسفانهداوراشتباهکرد.برایصعودبهلیگبرترگاهیشمانیازمندشانسهمهستیدکه
دراینبازیوبرخیبازیهایدیگرشانسبهسودرقبابودهتاازایناشتباهاتبادآوردهبهرهببرند!
مشکلینیستوانشاءا...ملوانهمصعودکندوایناتفاقاتمبارکهواداراناینتیم.مدیرعامل
باشگاهمسشهربابککهتالشزیادیداشــتهتابتوانندمیزبانیرادرشهرخودشانبرگزارکنند
ولیتابهامروزموفقبهانجامآننشدند،میگوید:همتزیادیوجودداردتابرخیزیرساختها
شکلبگیرد.خوشبختانهاستادیوموزمینمایکیازباکیفیتترینهامحسوبمیشودودرحال
ساختاستادیوموهتلدیگریهمهستیم.بایددراینراهازحمایتهایمسئوالنکارخانهمس،
استانداریوفرمانداریودیگراعضایمحترمیکهبهدنبالایجادشرایطبرایدستیابیبهمیزبانی
هستیم،تشکرکنم.اتفاقیکهامیدواریمهرچهزودتربهسرانجامبرسدوبتوانیمدرکنارهواداران

خودمانیکفصلخوبرادنبالکنیم.

 مستطیل سبز

ترفند عجیب چینی ها برای 
فراری دادن »منصوریان«
الههمنصوریان،لژیونرووشویایرانکهچند
سالیاســتدرچینمبارزهمیکند،قراربود
درمسابقهقبلیخودبهمصافلیمینگروی
برود،امامسئوالنمسابقاتدراقدامیعجیب
حریفاوراتغییردادندواینووشوکارایرانی
مقابلفایتردیگریقرارگرفتوتوانســتاو
رادرهماندقیقهاولمسابقهناکاوتکند.
wlfچینیهاکهبهشدتنگرانقهرمانسابق
بودند،بههرترتیبیلیمینگرویراتافینال
رساندندوهمهکارکردندتاالههمنصوریانبااو
روبهرونشود،اماحاالودرآستانهفینالاتفاق
عجیبیرخدادهاســت.لیمینگرویکهبه
دخترمعجزهگردرچینمعروفاست،عکسی
ازپایشدرآتلمنتشرکردوپسازآناعالم
شدکهمسابقهاوبامنصوریانبرایچندمینبار
دچارتاخیرمیشــود!چینیهاکــهبهخوبی
میدانندالههمنصوریــانامیداولتیمملی
ووشویایراناســتومیبایستیدراردوی
تیمملیبرایمسابقاتآسیاییشرکتکند،
تاریخجدیدوسوممسابقهفینالراهمزمانبا
مسابقاتآسیاییاعالمکردند!لژیونرووشوی
ایرانکهپیشازاینســهبارخودشرابرای
اینمبارزهآمادهکردهبودتابهمصافآخرین
قهرمانwlfبرود،درچهارمینتاریخاعالمی
سازمانwlfبرایمسابقهفینالمیبایستی
یکیازحساسترینانتخابهایورزشیاش
راانجامدهد.منصوریانکهیکســالاست
برایرسیدنبهکمربندwlfتالشکردهوحتی
درچینزندگیمیکنــد،درحالیمیتواند
اولینایرانــیصاحبکمربنداینســازمان
باشدکهقیدحضورشدرمسابقاتانتخابی
واردویتیمملیایرانرابزند.الههمنصوریان
کهقطعاازهرلحاظقویتروشایســتهتراز
لیمینگرویاســت،درگفتوگــوبامدیر
برنامههایشاعالمکردکهبهخاطرحضوردر
اردویتیمملیایرانقیدکمربندوقهرمانی
wlfرامیزنــد.اینتصمیمبزرگوســخت
قهرمانووشویجهانآنقدربرایچینیهاو
لیمینگرویخوشحالکنندهوجذاببودکه
باانتشارعکسیازالههمنصوریان،بهتعریف

ازاوپرداختند.

12 گل زده و 3 گل خورده، دستاورد تیم زیر 15 سال 
ایران از حضور در تورنمنت کافا بود و در پایان عالوه بر 
قهرمانی به عنوان تهاجمی ترین تیم بازی ها هم لقب 

گرفت

فوتبال جهان

وز عکس ر

رونمایی از سردیس 
5 قهرمان در حضور 

»قالیباف«
آیینرونماییازســردیسطالیه
دارانبازیهایآســیاییومدال
آورپارالمپیــککهطــیماههای
اخیرتوســطکمیتهملیالمپیک
بارهاصورتگرفتــه،صبحدیروز
باحضوررییسمجلسشــورای
اسالمیوحمیدســجادی،وزیر
ورزشوجوانــاندرمحلکمیته

ملیالمپیکبرگزارشد.

حســنیزدانیطیماههایگذشــتهچهرهاول
ورزشایرانبوده؛اوابتدادرالمپیکتوکیوبهدیوید
تیلورآمریکاییباختودرادامهحدوددوماهبعد
درمسابقاتجهانینروژباالخرهاوراشکستداد
ومدالطالیجهانرابهسینهزد.پسازبازگشت
ازاسلو،یزدانیحسابیدرگیرمراسمهایتجلیلو
استقبالشدوالبتهخودشهمقصدداشتمدتی
استراحتکندبههمیندلیلدردورمقدماتیلیگ
کشــتیغایببود؛اماحاالبرایحضوردرمرحله
نیمهنهاییباتیمفوالدینذوبآملقراردادبسته

وقراراستبرایاینتیمرویتشکبرود.
ازطرفیعلیرضارضایی،سرمربیتیمسهندارس
کهرقیبفوالدینذوبآملدرنیمهنهاییاســت،
باآرتورنایفونوفروســی،دارندهمدالبرنزجهان

والمپیککــهبرایحضوردرمســابقاتنظامیان
جهانبهایرانآمدهبودقراردادبســتتایزدانیو
مردروسی،بهفاصلهچندماهبرایسومینباردر
مقابلیکدیگرقراربگیرندویکرقابتجذابرا
دردللیگداشتهباشند.یزدانیهمدرنیمهنهایی
المپیکتوکیووهمدرنیمهنهاییمسابقاتجهانی
نروژاینکشتیگیرروسیراشکستداد؛اماحاال
نایفونوفکهبــاقهرمانیدرمســابقاتنظامیان
جهاننشاندادهمچنانسرحالوقبراقاست،به
دنبالآناستتادر1۸آذرباحضوردرلیگباالخره
مچیزدانیرابخواباند.بایددیدیزدانیتاآنزمان

میتواندبهآمادگیمطلوببرسدیاخیر.
ازطرفدیگرطیهفتههایاخیربحثمســابقه
کشــتیایرانوآمریکادربهمنماهبــهمیزبانی

آمریکابارهامطرحشدهوتیمایرانقراراستدر
اینمسابقاتشرکتکندکهگفتهمیشودحسن
یزدانیودیویدتیلورهمدراینمسابقهبایکدیگر
کشتیمیگیرند.مبارزهایکهپنجمیننبرداین
دودرسالهایاخیروسومیننبردآنهاطییک
سالگذشتهاستومیتواندپایانبخشدوماه
طوفانیبراییزدانیباشــدکهابتــدابایددرلیگ
بانایفونوفکشــتیبگیردوبعددرآمریکا،بامرد

جادوییکشتی.

دو ماه طوفانی در انتظار »حسن یزدانی«



پنجشنبه 04 آذر  1400 / 19 ربیع الثانی 1443 / 25 نوامبر 2021 / شماره 3403

شهردار اصفهان مطرح کرد:

توجه به اقتصاد فرهنگ در میدان امام علی )ع(
شهردار اصفهان در جلسه بررسی پیشرفت پروژه های مهم عمرانی شهر اظهار کرد: یکی از مناطقی که 
به نوعی معرف شخصیت اصفهان به شمار می رود، منطقه میدان امام علی )ع( است که پیمانکاران 
از سال ها پیش در آن به عنوان یک کالن پروژه شهری فعالیت کرده و در حال تکمیل پروژه هستند.

علی قاسم زاده افزود: بازدیدی از برخی پروژه های شــهرداری انجام دادیم که خوشبختانه شرایط 
خوبی داشت از جمله پروژه مجتمع تجاری کمر زرین که با یک معماری زیبا آماده می شود تا به یکی 
از بازارهای طالی شهر تبدیل شود.شــهردار اصفهان با بیان اینکه پروژه مجتمع تجاری کمر زرین با 
مشارکت مردم و استفاده از نظرات کسبه طراحی شــده و تجربه میدان امام علی )ع( در آن نهفته 
اســت، تصریح کرد: این مجتمع یکی از اتفاقات خوب در این از منطقه شهر است که تا قبل از پایان 
سال شاهد افتتاح پروژه خواهیم بود.قاسم زاده با بیان اینکه در جلسه اخیر میدان امام علی )ع( به 
عنوان منطقه گردشگری مورد توجه قرار گرفت، خاطرنشان کرد: با طراحی محور جدید گردشگری 
و رخدادهایی که در میدان در آینده نزدیک خواهیم داشت، یکی از مقاصد شهروندان و گردشگرانی 
که به اصفهان سفر می کنند، میدان امام علی )ع( و محله های پیرامون آن خواهد بود.وی با اشاره به 
نقش اقتصاد فرهنگ در پروژه میدان امام علی )ع(، اظهار کرد: میدان امام علی )ع( سال ها پیش 
ساخته شده، اما مورد استفاده بهینه قرار نگرفته است، از این رو با نگاه اقتصاد فرهنگ، اتفاقاتی در 
آن رخ خواهد داد که بازنمای تاریخ و فرهنگ شهر خواهد بود؛ در واقع اقتصاد فرهنگ می تواند منبع 
درآمد پایدار برای مدیریت خود میدان امام علی )ع( نیز باشد.شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
تاکنون شهرداری در این پروژه هزینه می کرده، اما مقرر شده از این پس با کمیته ای که با محوریت 
معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری تشــکیل شــده، میدان امام علی )ع( مقصد گردشگری و 

اتفاقات فرهنگی با نگاه خوداتکایی، خودکفایی و اقتصاد فرهنگ باشد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

»محله محوری« در 1۷ محله منطقه 10 اعمال می شود
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در نشست هم اندیشی شهردار اصفهان با ائمه جماعات، بسیجیان 
و معتمدان محالت منطقه ۱۰ شــهرداری ضمن گرامیداشت فرارســیدن هفته بسیج، اظهار کرد: 
حاضران در این نشست، جمعی از خیران، ائمه جماعات و بسیجیان و نیروهای نظامی و انتظامی 
و معتمدان منطقه ۱۰ هستند، جمعی اثرگذار و مردم دوست که وقت خود را وقف مردم این منطقه 
کرده اند.داوود بحیرایی با بیان اینکه منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ۲۲۰۰ هکتار وسعت دارد که ۵۲۰ 
هکتار حریم و ۱۶۰۰ هکتار محدوده منطقه اســت، افزود: »حریم« یکی از مشــکالت منطقه ۱۰ به 
شمار می رود، در اطراف شهرها به ویژه کالن شهرها و منطقه ۱۰، محدوده حاشیه نشین وجود دارد که 
می تواند زنگ خطری برای مردم منطقه باشد از این رو می طلبد در معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری تدابیری اندیشیده شود تا بخش هایی که امکان الحاق به محدوده شهری را دارد، محقق 
شود.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این منطقه بالغ بر ۲۱۰ هزار نفر جمعیت دارد، 
تصریح کرد: این منطقه دارای ۱۷ محله از جمله محله های هفتون، شیخ طوسی، گرکان، مصلی، الله، 
دشتستان، عسکریه، سروســتان، فجر، عطار، پروین، خواجه عمید، گل نرگس، حصه و اطشاران 
است؛ سهم جمعیت منطقه ۱۰ از شــهر اصفهان ۱۱ درصد و سهم مساحت منطقه از کل شهر هشت 
درصد است.بحیرایی با اشاره به آماری از مساجد، اماکن مقدس و مراکز فرهنگی منطقه ۱۰، گفت: 
این منطقه ۹۰ مسجد دارد که همگی فعال هســتند؛ همچنین شش امامزاده، شش فرهنگسرا، ۹ 
کتابخانه، ۳۴ کانون فرهنگی، ۱۱ سالن ورزشی، دو استخر و یک ذکر خانه در منطقه ۱۰ قرار دارد که 
در برنامه آینده توسعه این اماکن با رویکرد جدید مد نظر است.وی تاکید کرد: بنا بر تاکید شهردار 
اصفهان طی چهار سال آینده در کل محالت شهر »محله محوری« اعمال می شود، بنابراین بی شک 

رضایتمندی مردم محالت حاصل خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 نقشه جامع مدیریت بحران در شهر تهیه می شود 

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان از تعیین نقاط مستعد 
آب گرفتگی در شهر، بر روی سامانه الکترونیکی »جی آی اس« برای 
دســتیابی به یک نقشه جامع مدیریت بحران در شــهر اصفهان خبر 
داد.مهدی بقایی، از شناخت نقاط مستعد وقوع بحران و تالش برای 
آسیب شناسی و رفع مشــکالت این مناطق، از طریق توسعه فرهنگ 
یادگیری، در حوزه خدمات شهری شــهرداری اصفهان سخن گفت و 
افزود: بحران هایی که در شــهر ایجاد می شــوند از نظر ماهیت با هم 
متفاوت هستند؛ اما به طور کلی شهر با دو دسته بحران های طبیعی یا 
انسان ساز مواجه خواهد بود، که از جمله بحران های طبیعی می توان 
به سیالب، زلزله، یخ زدگی و از جمله بحران های انسان ساز، به حمالت 
سایبری، خرابکاری ها و هک کردن سیستم ها اشاره کرد.وی با بیان 
اینکه هر کدام از این شرایط، تمهیدات ویژه خود را می طلبد، بیان کرد: 
در شهرداری اصفهان ساختار مشــخصی برای مدیریت بحران وجود 
دارد که در رأس آن، شــهردار اصفهان حضور یافته و سایر بخش های 
شهرداری نیز بنا بر حوزه تخصصی خود در مواجهه با بحران، اقدامات 

الزم را انجام می دهند. 

معاون خدمات شــهری شهرداری اصفهان با اشــاره به دستورالعمل 
های اختصاصی مدیریت شــهری در زمان وقوع بحــران، بیان کرد: 
در مواجهه با بحران ســه نوع دســتورالعمل به کار گرفته می شود که 
اولین دستورالعمل، جنبه پیشگیری و آمادگی دارد و از جنس پدافند 
غیرعامل است، دومین دستورالعمل مربوط به حین بحران و سومین 

دستورالعمل نیز شامل اقدامات پس از بحران می شود. 
بقایی با اشــاره به اینکه آمادگــی تجربی برای مواجهــه با بحران در 
معاونت خدمات شهری از سطح قابل قبولی برخوردار است، توضیح 
داد: در زمان وقوع بحران، تیم های مستقر در خدمات شهری به دلیل 
تجربه سالیان زیاد، تیم های چابکی هســتند که به سرعت نسبت به 
مهار بحران اقدام می کنند و در کنار آن، تجهیزات به روزی در اختیار آن 
ها قرار دارد که همین امر سبب شد تا در آب گرفتگی چند هفته اخیر، 
به سرعت مشــکل را برطرف کنند با این حال، اعتقاد داریم که با یک 
ســاختار منظم برای مدیریت بحران فاصله داریم و برای شکل گیری 
این ســاختار از مرحله پیش از بحران تا پســابحران تالش خواهیم 
کرد. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم شکل 

گیری سازمان یادگیرنده برای مواجهه اصولی با بحران، تصریح کرد: 
اگرچه ما در حین بحران عملکردی نسبتا قوی داشته ایم؛ اما باید بر 
روی اقدامات الزم قبل از بحران و پس از بحران تمرکز کنیم و با عبور از 
بحران، ضمن آسیب شناسی رویدادها، فضای مناسبی برای یادگیری 
ایجاد کنیم تا ســازمان های دخیل در امر مواجهه با بحران، با آمادگی 
کامل در مواجهه با پیشامدهای بعدی ظاهر شوند، موضوعی که به نظر 
می رسد طی سالیان قبل مغفول مانده و مانع از آن شده که در مدیریت 
بحران ها منظم و قوی عمل کنیم.وی با اشاره به آمادگی فعلی حوزه 
خدمات شــهری در مقابله با بحران های احتمالی بیان کرد: در حال 
حاضر ما در هر منطقــه یک اتاق مدیریت بحران داریــم، که با اتکا به 
امکانات موجود و تجهیزات و ماشین آالت مختلف، در شرایط بحرانی 
تا چند روز می تواند آن منطقه را بدون دسترسی به کمک های بیرونی 
مدیریت کند، اما مســئله یادگیری برای مواجهــه تخصصی با بحران 
بسیار ضروری است تا با کمترین خطا مدیریت بحران صورت بگیرد.

بقایی با تاکید بر کلید خوردن بســتر یادگیری و تجربه در زمینه مهار 
بحران ها طی روزهای اخیر، به آب گرفتگی معابر در هفته های اخیر 
اشاره کرده و گفت: در بارندگی های اخیر و آب گرفتگی های رخ داده 
پس از بحران، به ســرعت ۲8۹ نقطه در ســطح شــهر که بیشترین 
آب گرفتگی را داشتند، شناسایی و بر روی GIS نقاط آن، تعیین شد 
و در ادامه پس از بررســی علل آب گرفتگی، عملیات اجرایی آغاز و تا 
این لحظه ۴۰ درصد نقاط با اصالح مسیر، حفر چاه جذبی، شیب بندی 
مناسب و... رفع عیب شده اند. وی به ضرورت مشارکت شهروندان در 
زمینه مدیریت بحران اشــاره کرده و افزود: شهروندان عزیز اصفهانی 
ارتباط خود را با مجموعه خدمات شــهری از طریق سامانه ۱۳۷ قطع 
نکنند چرا که ما به این ارتباطات و نقطه نظرات شهروندان توجه ویژه ای 
داریم و به منظور افزایش نظارت شهروندان، جهت ارتقای مشارکت در 

این سامانه و شکل گیری ارتباط دوجانبه تالش می کنیم. 
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به این که ۷سازمان 
از جمله سازمان پارک ها و فضای سبز، خدمات ایمنی و آتش نشانی، 
زیباسازی، مدیریت پســماند، میادین و ساماندهی مشاغل شهری، 
آرامستان ها و ... در حیطه خدمات شهری برای بهبود وضعیت شهر، 
به صورت شــبانه روزی تالش می کنند، خاطرنشان کرد: وظیفه ما در 
این مجموعه آن است که شــهری ایمن، پویا، تمیز و آراسته در اختیار 
شهروندان قرار دهیم اما برای رسیدن به این مقصود، نیازمند مشارکت 
همه جانبه شهروندان هســتیم تا شــهری آباد و قابل زیستن برای 

نسل های آینده بسازیم.

فیلم مستند »سرود جمشید« با موضوع زندگی 
استاد جمشــید مظاهری، به مناسبت نکوداشت 
روز اصفهان در کتابخانه مرکزی این شــهر اکران 
شد.مجتبی شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار 
و رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در این آیین ضمن تبریک روز 
اصفهان، گفت: گرامیداشــت افرادی که عاشــق 
اصفهان بوده اند و خود  را وقــف اصفهان کرده اند، 
احترام به اصفهان است و قطعا گرامیداشت فردی 
همچون اســتاد مظاهری نتیجه خوبــی در پی 
خواهد داشت.وی تصریح کرد: خوشحالم که هفته 
اصفهان با اکران این فیلم مستند و بزرگداشت این 
شخص آغاز شد؛ توصیف این استاد بزرگ، وصف 
اصفهان دوست داشتنی اســت. امروز در شهری 
فرهنگی و تاریخی زندگی می کنیم، ولی این شهر در 
روزهای اخیر حال خوبی ندارد و خشکی زاینده رود 
موجب شده که همه ما اصفهانی ها از این موضوع 
ناراحت باشــیم.معاون فرهنگی شــهردار ضمن 
تشــکر از کارگردان این فیلم مســتند، ادامه داد: 
امیدوارم این فیلم مورد توجه قرار بگیرد تا در آینده 
شاهد چنین موضوعاتی باشیم، چراکه اصفهان با 
اقدامات و حرکات چنین افراد بزرگی معروف شده 
اســت.محمدرضا رهبری، رییس اداره فرهنگی و 
اجتماعی منطقه چهار شهرداری اصفهان نیز در این 
برنامه، گفت: تولید این فیلم طی یک پروسه انجام 
شد، چراکه این کار اولین و آخرین کار ما در منطقه 
و سازمان نبوده و ثبت و ضبط این پروژه های بزرگ 
اتفاقات خوبی به همراه داشــته است که موجب 
آشــنایی اصفهانی ها با افراد بزرگ شهر می شود.

وی تصریح کرد: عالوه بر دغدغه های شــخصی 
که در منطقه وجود داشت، ما به پیشینه تاریخی 
اصفهان و این فرد نگاه کردیم و در همین راستا برای 
نشان دادن هویت استاد جمشید مظاهری کاری 
انجام دادیم، چرا که ایشــان از شهروندان منطقه 
چهار شــهرداری بود و توجه بــه همین موضوع و 
هویت شهری، ما را بر آن داشت تا این فیلم مستند 

را بسازیم.
رییــس اداره فرهنگی و اجتماعــی منطقه چهار 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شــهر ما اقداماتی 
بیش از اکران این فیلم ها نیاز دارد، پس همه باید 
تالش کنیم به جایگاه های بزرگی برسیم و به دنبال 
راهنمایی گرفتن از افراد مختلف باشیم؛ امیدوارم 

ساخت چنین فیلم هایی ادامه دار باشد تا به هویت 
الزم اصفهان دست پیدا کنیم.

در ادامه نیز سعید محســن صفوی فر، کارگردان 
فیلم ســرود جمشــید با بیان اینکــه این فیلم 
نشانگر اهمیت پرداختن به اصفهان است، گفت: 
خوشحالم که توانستیم این فیلم را در نکوداشت 
روز اصفهــان نمایش دهیم و امیدوارم توانســته 
باشــیم آنچه را که لیاقت اصفهان و این اســتاد 
بزرگ بوده است، نشــان دهیم.وی با بیان اینکه 
استاد مظاهری طی چهل سال اخیر بعد از استاد 
همایی، بهترین اصفهان شناس بوده است، تصریح 
کرد: استاد مظاهری با شــخصیتی چندسویه بر 
موضوعات گسترده ای تســلط داشت و به همین 
دلیل، ما را به سمت ســاخت این فیلم سوق داد 
که سعی داشتم بیشــتر به اصفهان شناسی این 
فرد بپردازم  تا این اقدام بر شناخت اصفهان تاثیر 
گذاشته باشــد.کارگردان فیلم ســرود جمشید 
با اشــاره به اینکه اکنون آلودگی هــوا، ترافیک و 
مسائل زیست محیطی، مشکالتی برای اصفهان 
ایجاد کرده اســت، افزود: مسئله توسعه اصفهان 
فراتر از این موضوعات است و باید توسعه در این 
شهر به درســتی و با رویکردی تمدن محور پیش 
برود.وی اضافه کرد: اصفهان شناســی امر مهمی 
اســت که امکان برون رفت ما را از مشکالت نشان 
می دهد. اکنــون اصفهان باید بــه نظریه جامعه 
شهری برســد، چراکه اگر به این موضوع پرداخته 
نشود، شــاهد اتفاقات بدی خواهیم بود.محسن 
سامع، از شاگردان استاد مظاهری نیز در این آیین، 
گفت: استاد فردی دانا و باسواد بود که از نظر من 
شخصیتی تکرارنشدنی است. کالس این استاد 

مانند یک دریــا، پر نعمت بود که در آن به کشــف 
موضوعات و طرح سوال می رسیدیم.

وی تصریــح کــرد: انتهــای کالس های اســتاد 
مظاهری، آغازی برای مطرح کردن سوال های ما 
بود؛ چندجانبه نگریستن به موضوعات، طنز کالمی 
و توجه به فرهنگ های اقلیمــی، از نکات اخالقی 

استاد مظاهری بود.
شاگرد استاد مظاهری ادامه داد: اعتماد به نفس 
و بازجویی هویــت خود را از اســتاد مظاهری یاد 
گرفتم، چراکه ایشــان به فرهنگ اقلیمی اشــاره 
می کرد و این موضوع برای شــان بسیار مهم بود. 
اســتاد مظاهری به لهجه ها اهمیت می داد و ذکر 
خاطرات استاد همیشــه از جذاب ترین قسمت 
کالس ها بود و همیشه برای ارائه خاطرات خود از 

طنز استفاده می کرد.
در پایان نیز زهره مشاوری، یکی دیگر از شاگردان 
استاد مظاهری اظهار کرد: از همه کسانی که فیلم 
را تهیه کردند، تشــکر می کنم، چراکه این فیلم در 
شناخته شدن اصفهان تاثیر بسزایی دارد. عظمت 
شهر فقط به بناهای تاریخی و بزرگ آن نیست، بلکه 
گاهی فرهنگ افراد بر عظمت یک شهر تاثیرگذار 
است و از نظر من، اســتاد مظاهری یکی از افراد 
تاثیرگذار در اصفهان بود.وی تصریح کرد: ایشــان 
فقط درباره بناها صحبت نکرد، بلکه با ســاختن 
بناهای انســانی از راه معلمی تاثیر مســتقیمی 
بر عظمت و بزرگی شــهر گذاشت.شــاگرد استاد 
مظاهری افزود: از کالس های آزاد استاد استقبال 
زیادی به عمل می آمد و دانشجویان در این کالس ها 
هرگز خسته نمی شدند که دلیل اصلی آن، تدریس 

همواره با عشق استاد مظاهری بود.

در نکوداشت روز اصفهان انجام شد؛

روایت زندگی استاد مظاهری در فیلم مستند »سرود جمشید« برپایی موکب های هنری در مناطق محروم استان اصفهان
موکب های هنری در ۲۹ نقطه استان اصفهان، فعالیت های فرهنگی هنری خود را آغاز می کنند.

رییس سازمان بسیج هنرمندان اســتان اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
این موکب ها در عرصه های مختلفی همچون خوشنویســی، عکاســی، فیلم و طراحی قرار است 
امروز از ساعت ۱۵ تا اذان مغرب و به صورت هماهنگ در ۲۹ نقطه استان که بیشتر مناطق محروم 

در نظر گرفته شده، برپا شود.
علیرضا عسگری زاده افزود: ۲۶ کانون بسیج هنرمندان در استان فعالیت های فرهنگی و هنری 
را به صورت رایگان ارائه می دهند.وی گفت: برپایی موکب های هنری نقش قابل توجهی در نشاط 
افزایی در جامعه و امید آفرینی داشته و هنرمندان بسیجی با حضور در این موکب ها در این راستا 
حرکت می کنند.عسگری زاده افزود: در حال حاضر ۲۶ کانون بسیج هنرمندان با ۱۲ هزار نفر عضو 

در استان اصفهان فعال است.

جامعه شعرو ادب اصفهان در انتظار ساخت خانه فرهنگ
مسئول انجمن های ادبی حافظ، منتظر اجرای وعده آموزش و پرورش برای ساخت خانه فرهنگ 
در اصفهان است.استاد مصطفی هادوی، متخلص به شــهیر اصفهانی مسئول انجمن های ادبی 
حافظ - خانه هنرمندان بهار و استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان گفت: چند سال پیش 
منزل مسکونی خود را که در آن بیش از ۱۰ هزار جلد کتاب با ارزش با قدمتی چند صد ساله در آن 
نگهداری می شد،به جامعه فرهنگ و ادب و هنر اصفهان اهدا کردم.وی افزود: من آنچه از دستم بر 
می آمد برای خدمت به جامعه شعرو ادب اصفهان انجام دادم، ولی چشم به راه هستم تا آموزش 

پرورش به عهدی که برای ساخت سر در خانه  فرهنگ داده ، وفا کند.
اســتاد مصطفی هادوی، متخلص به شــهیر اصفهانی مســئول انجمن های ادبی حافظ - خانه 
هنرمندان بهار و استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان مدرک فوق لیسانس ادبیات و علوم 
تربیتی دارد.این شاعر، خطاط و نویسند هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۹ در شهر اصفهان به دنیا 
آمد.وی در دوران نوجوانی به شعر عالقه مند شد و در همان ایام به تنها انجمن ادبی اصفهان به نام 
انجمن ادبی کمال پیوست. در آنجا مورد توجه شــاعر بزرگ اصفهان صغیر اصفهانی قرار گرفت و 

این شاعر بزرگ تخلص شهیر را بر وزن تخلص خود به وی اهدا کرد.
شهیر اصفهانی تا به امروز بیش از چهل و پنج سال فعالیت موفق در عرصه شعر و ادب سرزمین 
ایران داشته است.این نویســنده اصفهانی ۲8 کتاب از جمله سیر و ســلوک، با مقدمه مصطفی 
هادوی )شهیر اصفهانی(، کتاب تذکره شعرای استان اصفهان از قرن پنجم تا عصر حاضر و کتاب 
گنجینه شعر و ادب پارسی )از رودکی تا پروین(، یادواره بانو مجتهده امین، فرهنگ اصطالحات 
فلسفی و عرفانی، گلچین اندیشه ها، ادبیات آیینی، اصول سخن سرایی و اصفهان در آیینه زمان 

به رشته تحریر درآورده است.

تولید چهار اثر موسیقی درصداوسیمای مرکز اصفهان
چهار اثر موسیقی »فصل هم نفســی«، »کدشاللم«، »جمال محمد )ص(« و »امام الرسل« در 

واحد شعر و موسیقی مرکز اصفهان تولید شد.
قطعه موســیقی »فصل هم نفسی« به آهنگ ســازی و تنظیم ستار شــمس، خوانندگی مهدی 
طوقانی پور و شــعر ایرج قنبری و قطعه موسیقی »کدشاللم« به آهنگ ســازی و تنظیم رادمهر 
شریفی، شعر آرمان راکیان و خوانندگی علیرضا عزیزی تولید شده است.همچنین قطعه موسیقی 
»جمال محمد )ص(« به آهنگ ســازی مهدی خالدی، تنظیم محمود ســیدهندی، خوانندگی 
محمد آبکاراصفهانی و شعر سعدی و قطعه موسیقی »امام الرسل« به آهنگ سازی و شعر مهدی 
خلف، تنظیم دانیال دفتری و خوانندگی گروه تواشــیح تسنیم تولید و آماده پخش از شبکه های 

استانی و سراسری شد.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

رییس شورای شهر:

اصفهان با هیچ استانی 
تقابل ندارد

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه مردم خواستار احقاق حق خود در قبال 
زاینده رود هســتند و اعضای شــورا نیز چند 
طرح در این خصوص بــرای همراهی با آن ها 
داشــته اند، ادامه داد: ایجاد شــهر اصفهان و 
تمدنی که در کنار این رودخانه همیشه جاری 
شکل گرفته اســت، مؤید اهمیت زاینده رود 
در توسعه این شــهر است. محمد نورصالحی 
افزود: در سال های اخیر تغییر اقلیم و کمبود 
بارش ها و تخصیص های نامناسب و طرح های 
انتقال آب باعث شــده است تا جریان دائمی 
آب در بســتر زاینده رود به مرور فصلی شده و 
حتی در ســال های اخیر این رودخانه به یک 
رودخانه خشک تبدیل شود.وی با بیان اینکه 
کشاورزان، محیط زیست و فضای سبز شهر 
اصفهان از ســال های دور حقابه دار زاینده رود 
بوده اند که ایــن موضوع در تاریــخ ثبت و در 
بین مردم دست به دســت شده است، ادامه 
داد: عالوه بر تغییر اقلیم، سوءمدیریت ها نیز 
باعث شده اســت به مرور میزان تخصیص از 
میزان آورده رودخانه کمتر شــود.نورصالحی 
افزود: امروز زاینده رود بیــش از یک میلیارد 
متر مکعب تراز منفی تخصیص دارد که بدون 
در نظر گرفتن کســانی که حقابــه دارند، آب 
شرب پنج میلیون نفر از مردم ایران نیز دچار 
مشکل شده است و به یاد داریم که در تابستان 
آب شرب اصفهان با تانک تامین می شد.وی 
تاکید کرد: شورا، ارگان مستقل برای تقسیم آب 
نیست؛ اما به عنوان نمایندگان مردم هم برای 
حقوق حقابه داران و هم برای شهر، آب شرب 
مردم و فضای سبز، مطالبه گر خواهد بود زیرا 
در سال جاری عمده آب رسانی به فضای سبز 
از طریق تانکر انجام شــد که نوید اتفاق خوبی 
نیست.نورصالحی تصریح کرد: مردم اصفهان 
در عین مطالبه گری حق خود، انتظار نابه جایی 
ندارند و اگر مطالبه گــری می کنند معنای آن 
دخالت در ســهم آب دیگر استان ها نیست و 
امیدوارم برداشت نشــود که میان اصفهان و 

سایر استان ها تقابل وجود دارد.
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نقاره زنی از آن ســنت های قدیمی محســوب می شود که 
دوامش را مدیون حرم رضوی و قداست آن است؛ یعنی از 
وقتی که نقاره زنی، بخشــی از برنامه های روزمره حرم شد، 
این ســنت هم خودش را ماندگار کرد، اصــا در قلب مردم 
جا گرفت؛ چون شــنیدن صدایش، یادآور طنین پرغوغای 
حضور در بارگاه منور رضوی بود. امروز می خواهیم به تاریخ 
نقاره زنی در حرم رضوی نگاهی بیندازیم؛ تاریخی که هرچند 
بخش های زیادی از آن بر ما معلوم و مشخص نیست، اما 
ناشنیده بسیار دارد برای کســانی که دلداده فضای معنوی 

حرم رضوی هستند.
قدیمی ترین اســنادی که در بایگانی حرم مطهــر و درباره 
نقاره زنی در این مکان مقدس وجود دارد، به سال 860 ق/ 
835 ش برمی گردد؛ با این حســاب، باید سنت نقاره زنی 
در حرم رضوی را دســت کم 565 ســاله بدانیم. طبق این 
اســناد، میرزاابوالقاســم بابر، نــواده شــاهرخ تیموری و 
گوهرشــادخاتون، دســتور داد که در باغ حــرم رضوی، به 
مناســبت ورود بزرگان و امرا، نقاره نواخته شود. برخی بر 
این باورند که تــا اوایل دوره صفویه، ســنت نقاره زنی برای 
ورود بزرگان کاربری داشــت و از آن، چنان که امروز شاهد 
هستیم، برای اعام اوقات شرعی یا شادباش گفتن اعیاد، 

استفاده نمی شد.
با این حال، فضل ا... روزبهان خنجی، نویسنده »مهمان نامه 
بخارا« که در سال ۹15 ق / 888 ش در معیت شیبک خان 
ازبک وارد مشهد شده است، از »نقاره نوبت حضرت امام بر 
فوق بارگاه حضرت« یاد می کند که نشان می دهد نقاره زنی 
در این زمان، کاربری دوگانه ای داشته است؛ هم برای اعام 
اوقات شــرعی و برنامه های مذهبی و هم برای اعام ورود 

امرا و ساطین.
بعد ها و به احتمال زیاد از اواســط دوره صفویه، نقاره خانه 
به تدریج سمت و ســوی مذهبی به خود گرفت و به ویژه از 
آن برای اعام اوقات شــرعی، یعنی طلوع و غروب آفتاب 
استفاده می کردند. این روال از اواسط دوره قاجاریه به تدریج 
تثبیت شد و از آن به بعد، افزون بر شب های والدت و اعام 
مواقع شرعی، هنگام تحویل ســال در عید نوروز نیز، برنامه 

نقاره زنی در حرم رضوی اجرا می شد.
تنها در ایــام وفات و بــه ویــژه در دو ماه محــرم و صفر، 
نقاره زنــی را تعطیــل می کردنــد. نواختن نقــاره، در تمام 
این 565 ســال، به جز هشــت ســال بین 1312 تا 1320 
ش ادامه داشــت. در این هشت ســال، با دستور رضاشاه 
نواختن نقــاره در حرم رضوی غدغن شــد؛ بهانه تعطیلی را 

هم ابتدا تعمیر وســایل و سپس، واپســگرایی دانستند؛ 
درواقع می خواستند هر آن چه را که به فرهنگ دینی مردم 
مربوط می شــود، تعطیل کنند؛ مانند آن چه بر سر نمایش 
تعزیه یا مراســم عزاداری آوردند. اما بعد از شهریور 1320 
و فرار رضاشاه از ایران، مردم مشــهد و زائران حرم رضوی، 
 دوباره با شور و شــوق فراوان خواستار ادامه سنت نقاره زنی 

شدند.
یکــی از قدیمی های مشــهد که اکنــون دارفانــی را وداع 
گفته اســت، برای نگارنده نقل می کرد که بعــد از پایان آن 
دوران هشت ســاله ســخت و نواختن اولین نقاره پس از 
این مدت، مردم در حرم جمع شــده بودند و اشــک شوق 

می ریختند.
یکی از نکاتی که باید دربــاره تاریخ نقاره زنی در حرم رضوی 
بدانید، مکان نقاره زنی در اماکن متبرکه است. می دانیم که 
محل فعلی نقاره خانه در دوران تولیت قوام الملک و در میانه 
عهد قاجار )1242 ش(، بر فراز ایوانی ســاخته شد که آن را 
در دوره صفویه بنا کرده بودند؛ یعنی خود نقاره خانه محصول 
فعالیت عمرانی دوران قاجار است. بنابراین، تا پیش از این 
تاریخ، نقاره خانه حرم مطهر نمی توانست در مکان امروزی 

آن مستقر شود.

آشپزی

بلینی روسی 
بلینی یا پنکیک روسی یکی از نان های سنتی 

روسیه است که برای وعده صبحانه ، یا به عنوان پنکیک 
و یا برای نان زیر فینگر فود قابل استفاده است.

مواد الزم : آرد گندم سیاه یک  چهارم لیوان، آرد ساده یک  چهارم لیوان، بکینگ 
پودر یک  سوم قاشق چای خوری،شیر سه  چهارم لیوان،خمیرمایه یک  سوم 
قاشق چای خوری،سفیده و زرده تخم  مرغ جدا شده یک عدد،کره125 گرم

 طرز تهیه :آرد ها را به همراه بکینگ پودر الک کنید. شیر و خمیرمایه را مخلوط و سپس زرده 
تخم مرغ را اضافه کنید و هم بزنید تا یکدست شود. حاال آرد را اضافه کرده و هم بزنید تا کاما 

یکدست شود و هیچ گلوله ای در آرد باقی نماند.سفیده تخم مرغ را جداگانه هم بزنید تا 
قله ای نرم و منعطف شکل بگیرد و وقتی کاسه را برمی گردانید ، نریزد . با کمک لیسک 
سفیده را با خمیر مخلوط کنید به طوری که پف سفیده نخوابد.تابه ای نچسب را روی 
حرارت بگذارید و با کره کف تابه را چرب کنید.یک ماقه از خمیر برداشته و کف تابه 

بریزید و تابه را کمی بچرخانید تا تمام کف تابه از خمیر پر شود، صبر کنید روی 
سطحش حباب بزند سپس بلینی را برگردانید تا طرف دیگرش هم 

بپزد. داخل بلینی را می توانید با سالمون دودی ، پنیر خامه 
ای یا توت فرنگی و خامه پر کرده و سرو  کنید.

سال هایی که نواختن نقاره در حرم امام رضا )ع( ممنوع بود!

دو جایزه از جشنواره بین المللی دهوک 
برای »زاالوا«

 محبوبیت سریال جدید نتفلیکس
 از بازی مرکب بیشتر شد

فیلم سینمایی زاالوا در هشتمین دوره  فستیوال بین المللی فیلم 
دهوک که از تاریخ 20 تا 27 آبان در کردستان عراق برگزار شد، توانست 
جایزه بهترین بازیگر مرد برای نوید پورفرج و بهترین کارگردان 
 برای ارسان امیری را از آن خود کند.نخستین تجربه سینمایی

 ارسان امیری جایزه  بزرگ سی وششمین هفته منتقدان فیلم ونیز را 
هم دریافت کرده است.

 Squid عازم جهنم( از( Hellbound سریال جدید نتفلیکس با نام
Game )بازی مرکب( به عنوان محبوب ترین سریال این پلتفرم 
 پیشی گرفته است. به گزارش گاردین، طبق داده ها و تجزیه

نوامبر،   20 Hellbound در FlixPatrol، سریال    و تحلیل 
 فقط یک روز بعد از انتشارش، تبدیل به محبوب ترین سریال 
در سطح جهان شده است. 

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

نخستین بار پس از یکپارچگی شرکت های آبفای شــهری و روستایی در 
کشور، عملیات اجرایی تاسیسات فاضاب 11 روستای شهرستان فاورجان 
در اســتان اصفهان آغاز شــد.با اجرای این طرح جمعیتی بالغ بر 18 هزار 
نفردر روستاهای کارویه، بندارت، دارافشــان، خیرآباد، اسفهران، قلعه میر، 
شرودان،کروچ، دشــتلو، طاد و ســهروفیروزان از خدمات شبکه فاضاب 
بهره مند می شوند.تاسیســات فاضاب 11 روستای شهرستان فاورجان با 
اجرای  162 کیلومتر شــبکه جمع آوری و احداث 2 ایستگاه پمپاژ در مدت 
30 ماه عملیاتی می شود و هدف از اجرای آن برخورداری مردم این منطقه از 
خدمات دفع بهداشتی فاضاب و استفاده مجدد از 105 میلیون متر مکعب 
پساب در شرکت ذوب آهن اصفهان به مدت 25 سال است. در آیین افتتاح 
این طرح معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: 
اجرای این طرح در روستاها رویکردی در جهت محرومیت زدایی به شمار می 
رودکه توسط آبفای استان اصفهان و شرکت ذوب آهن با همکاری فرمانداری 
فاورجان در دســتور کار قرار گرفته اســت.مصطفی خضری با بیان این که 
اجرای شبکه فاضاب در روستاها با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مثابه 
تبدیل تهدید به فرصت است، اعام کرد: با اجرای این پروژه نه تنها مشکات 
بهداشتی و زیست محیطی منطقه برطرف می شود بلکه استفاده مجدد از 
پساب در صنعت فوالد، وابستگی ذوب آهن به زاینده رود را بسیار کاهش می 
دهد. وی ادامه داد: طی سال های اخیر در صنایع بزرگی مانند فوالد مبارکه و 
ذوب آهن طرح هایی در خصوص باز چرخانی آب در صنعت در دستور کار قرار 
گرفت که اجرای این طرح نمونه بارز آن است.در ادامه مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب استان اصفهان گفت: طی دهه اخیر برای اولین بار در صنعت آب و 
فاضاب کشور، آبفای استان اصفهان اجرای پروژه های فاضاب را با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی نظیر مجتمع فوالد مبارکه و شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان عملیاتی کرده است که از جمله می توان به اجرای شبکه فاضاب در 

شهرستان های مبارکه، لنجان و فاورجان اشاره کرد. 
هاشم امینی با بیان این که احداث تاسیسات فاضاب با استفاده از اعتبارات 
دولتی ممکن اســت چند دهه به طول بیانجامد، گفت: این در حالی است 

که اجرای شبکه فاضاب شهرهای اشترجان و مینادشت با سرمایه گذاری 
شرکت ذوب آهن در ســال 13۹7 عملیاتی شــد و هم اکنون دراین شهرها 
انشعاب فاضاب به متقاضیان واگذارمی شــود. وی با بیان این که پس از 
یکپارچگی آبفای شهری و روستایی، ســرعت خدمات رسانی به روستاها 
افزایش یافته اســت، افزود: از سال 1380 روســتاهای شمال شهرستان 
فاورجان خواستار استفاده از خدمات شبکه جمع آوری فاضاب بودند که با 
پیگیری نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای اسامی و سرمایه گذاری 
شرکت ذوب آهن ، شاهد آغاز عملیات اجرایی شبکه جمع آوری 11 روستای 

دیگر این شهرستان هستیم. 
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان اعام کــرد: در ســال 13۹8 نیز اجرای 
تاسیسات فاضاب در 14 روســتای دیگر شهرستان فاورجان نیز عملیاتی 
 شــده بودکه تاکنون بیش از 76 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و انتظار 

می رود در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.
امینی با بیان این که پس از یکپارچگی آبفای شــهری و روستایی، سرعت 
خدمات رسانی به روســتاها افزایش یافته، تصریح کرد: در حال حاضر در 
کشور تنها 75 روستا از خدمات شبکه فاضاب بهره مند هستند در حالی که 
به دنبال یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی، زیر ساخت 
های الزم برای استفاده 25 روستا از خدمات شبکه فاضاب دراستان اصفهان 

فراهم شده است.
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شــرکت ذوب آهن نیز اظهار داشت: در 
سالی که به نام جهش تولید نام گذاری شده است، شرکت ذوب آهن به منظور 
رفع نیاز آبی صنعت از طریق بازچرخانی آب و نیز کاهش آالینده های زیست 
محیطی که ارتقای سطح بهداشت عمومی و محیطی را در بردارد، در این پروژه 

سرمایه گذاری کرده است.
علیرضا رضوانیان افزود: با توجه وقوع خشکســالی های مستمر و کاهش 
محدودیت منابع آبی، ذوب آهن طرح های متعددی در زمینه کاهش مصرف 
آب از جمله بازچرخانی آب را اجرایی کرده است تا به مسئولیت های اجتماعی 

خود در برابر جامعه و مردم به خوبی  عمل کرده باشد.

به مناسبت پنجم آذر ماه سالروز تشکیل بسیج به فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( و فرا رسیدن هفته بسیج، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
با اهدای لوحی از خدمات شایســته حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان 

قدردانی کرد .
یزدی زاده ضمن قدر دانی از تمام بســیجیان شرکت و تبریک این روز به آنان 
گفت : بسیجی واقعی، فردی است که در کنار مردم است و برای رفع مشکات و 
نیازهای جامعه تاش می کند و در پی به دست آوردن هیچ سود مادی و مقامی 
نیست. بسیجی در راه خدا برای کشورش آماده هر نوع فداکاری است و از وقت 

و مال و جانش برای سربلندی میهنش می گذرد.
وی اظهار داشت : هفته بسیج، یادآور مجاهدت و ایثار زنان و مردانی است که 
برای پاسداشت ارزش های اسام عزیز و دفاع از ایران اسامی در عرصه های 
مختلف دفاعی، فرهنگی، اقتصادی، سازندگی و دیگر عرصه ها با تمام وجود 
وارد میدان مبارزه و جهاد شدند و فرهنگی ناب و ماندگار از اخاص و فداکاری 
را به تصویر کشیدند.ســرهنگ مختاری ضمن گرامیداشــت و تبریک هفته 
بسیج به تمام دالورمردان بسیجی و همه کسانی که قلب شان برای این نظام 
 و انقاب می تپد ، گفت : برنامه های بسیج با محوریت خدمت به مردم بوده
  و در این راســتا هفته بســیج امســال با شــعار » بســیج پاره تن مردم«

 آغاز خواهد شد .
وی افزود :  بسیجیان در طول سال های گذشته از تاسیس تا کنون همواره در 
عرصه های ایثارگری نقش موثری ایفا کرده اند .این شجره طیبه که با فرمان 
امام)ره( در پنجم آذر ماه 58 تشکیل شد، از روز اول منشأ خیر و برکات بوده و 
در عرصه های مختلف نقش آفرینی داشته است ،به نحوی که امروز ملت های 
مسلمان و استکبار ستیز از تجربه بسیج استفاده می کنند که همگی اینها متکی 

به اندیشه حضرت امام )ره( است .
مختاری گفت : تفکر بسیج یک شبکه سراسری سیاسی ، اجتماعی و نظامی 
در جهان است که در راستای زمینه ســازی ظهور نقش آفرینی می کند. طی 
سال های گذشته بســیج در عرصه های مختلف مشــارکت و حضور داشته 

مانند حوادث طبیعی، ناآرامی های داخلی ، درمان ، ورزش، فرهنگ و به ویژه 
محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان . وی خاطر نشان ساخت: حیثیت امروز 
نظام، تا حد زیادی مدیون بسیج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است و 
این نهاد مقدس باید همواره به عنوان بازویی توانمند برای والیت فقیه و نظام 
مقدس مان در دفاع از ارزش های اســام عزیز باشد.فرمانده حوزه مقاومت 
بسیج شهید تندگویان با اشاره به اینکه بسیج ذوب آهن نیز از این قافله عشق 
عقب نمانده و برنامه های موثر و مفیدی ارائه داده است، گفت : 8 مرحله کمک 
مومنانه در قالب توزیع بسته های معیشــتی و غذای گرم به فواصل مختلف 
حدود10000مورد ، بازسازی و بهسازی حدود 25 مدرسه، ساخت چندین باب 
منزل مسکونی جهت نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد، برگزاری برنامه ها 
و مسابقات ورزشی و کســب مقامات کشوری، شرکت در فعالیت های علمی 
و پژوهشی در راســتای کمک به صنعت ، برگزاری دوره های آموزشی اعم از 
نظامی ،دینی و مذهبی ، علمی ، فرهنگی و...جهت پرسنل و خانواده ایشان، 
اجرای برنامه های   متنوع ومهیج فرهنگی در مناسبات مختلف ملی و مذهبی 
و کمک در اجرای برنامه های مقابله با کرونا اعم از طرح غربالگری، ضد عفونی 
اماکن و واکسیناسیون بخشی از برنامه های بسیج ذوب آهن طی این مدت 

بوده است .
وی یادآور شد : برگزاری مراسم استقبال از آغاز هفته بسیج همراه با پذیرایی 
از پرسنل با رعایت پروتکل های بهداشتی، برگزاری مراسم اختتامیه مسابقات 
ورزشــی ، دیدار با مدیران جهادی صنعت، دیدار با جانبــازان و خانواده معزز 
شهدا، گلباران و غبارروبی مزار شــهدای گمنام ذوب آهن، توزیع 14 سرویس 
جهیزیه تهیه شــده از کمک پرسنل در بین نوعروســان نیازمند )طرح شبنم 
مهربانی(، همایــش تجلیل از منتخبین جهادی اســتان بــا حضور رییس 
سازمان بسیج سازندگی کشور سردار محمد زهرایی در ذوب آهن ، افتتاح 4 
باب منزل مسکونی ساخته شده توســط دالورمردان جهادگر بسیج شرکت و 
حضوربسیجیان  در همایش اقتدار بسیج از جمله اقدامات این حوزه در هفته 

بسیج خواهد بود .

نخستین بار پس از یکپارچه شدن شرکت های آبفای شهری و روستایی صورت گرفت؛

آغاز اجرای تاسیسات فاضالب 11 روستای شهرستان فالورجان
به مناسبت هفته بسیج انجام شد:

تقدیر مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از فعالیت های بسیج شرکت
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