
 آخر پاییز است و نوبت شمارش جوجه ها؛ سرشماری دارایی های طبیعی زیستگاه
کاله قاضی اصفهان آغاز شد

پس انداز باقی مانده امید
5

 دست کوتاه ما و قد بلند برنج! 
  رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان می گوید 

 خودداری برنج کاران شمالی از عرضه برنج به بازار باعث گرانی دوباره شده است؛ 

3

 پایان آذر؛ 
 فرصت ثبت نام طرح

 »نهضت ملی مسکن« 
در اصفهان

 میزبانی سپاهان در ایستگاه نهم
رقابت های لیگ برتر؛

طالیی پوشان در اندیشه 
بازگشت به صدر

 نقش بی بدیل فوالد مبارکه

 در کاهش تلفات کرونا

در کشور
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 با هدف ایجاد درآمد پایدار و سرسبزی بیشتر 
شهر صورت می گیرد؛

خودکفایی شهرداری اصفهان 
در تولید گل و گیاه

4

رییس شورای شهر شهرکرد مطرح کرد:

 تقویت مبلمان شهری 
شهرکرد با نمادهای 

هویت بخش

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 17 آذر  1400 
 03  جمادی االول  1443 

 08 دسامبر  2021
 شماره 3414

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

اولویت های 
بودجه 1401 
شهرداری 

7اصفهان

نیروی 
انتظامی، 
امین و 

معتمد مردم 
است

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 21162 
مورخ 1400/9/15       نوبت چاپ اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان  م الف:1236884

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال )بر اساس 

فهرست بها سال 1400(

نوبت 
مناقصه

1
ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
نجف آباد، خمینی شــهر، تیران و کرون 

)3 مورد(
اول2413/000/0008/245/047/997 ماه2000004038000029

2
ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
 بن رود، نائیــن، جرقویه علیــا، جلگه 

)4 مورد(
اول3355/000/0007/094/380/027 ماه 2000004038000030

3

ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
فالورجــان، زرین شــهر، فوالدشــهر، 
پیربکران، باغبهادران، دهاقان )6 مورد( 

اول2616/000/00012/317/536/268 ماه 2000004038000031

4
سرویس بهداشتی مدارس نواحی دو، 

سه، چهار، پنج، شش )پنج مورد(
اول2653/000/00013/057/636/059 ماه 2000004038000032

5
 تکمیــل مدرســه حقــی خوانســار 

)بنت الهی سابق( 
اول3308/000/0006/149/224/428 ماه 2000004038000033

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 1400/9/17 لغایت مورخ 1400/09/21 

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/2 

ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 1400/10/4 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سر جمع ) شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه سر جمع به شماره 

97/446861 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشنامه سر جمع به شماره 1400/344656 مورخ 1400/7/24 ( می باشد.

نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ) تلفن تماس: 32222889(

4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 
الف( سپرده )واریز به شبای شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی  ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 

مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. 

اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان

نوبت اول
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حکم عجیب برای کاهش مدت زندان خانم سوچی!
با تصمیم فرمانده ارتش میانمار، حکم زندان آنگ سان سو چی به ۲ سال کاهش یافت.در حالی 
که دادگاه نظامی میانمار روز دوشنبه، ۶ دسامبر آنگ سان سو چی، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر 
اتحادیه ملی برای دموکراسی را به ۴ ســال زندان محکوم کرده بود، با تصمیم فرمانده ارتش این 
کشور ۲ سال از محکومیت او کاسته شد.زاو مین تون، سخنگوی دولت نظامی میانمار با اعالم این 
خبر تاکید کرده بود که اتهامات خانم سوچی »تحریک ناآرامی های عمومی و نقض قوانین بهداشتی 
مرتبط با همه گیری کووید-۱۹« بوده اســت.وی پیش از اینکه حکم خانم سوچی کاهش یابد به 
خبرگزاری فرانسه گفته بود که خانم سو چی »بر اساس بند بی ماده ۵۰۵ قانون مجازات به دو سال 
زندان و بر اساس قانون بالیای طبیعی به دو سال دیگر« محکوم شده است. رییس جمهور پیشین 

میانمار نیز محکومیت مشابهی را دریافت کرده است.
 

روسیه، تحویل سامانه موشکی اس-۴۰۰ به هند را آغاز کرد
اولین محموله از سامانه موشکی زمین به هوای اس-۴۰۰ روسیه وارد هند شد و بر اساس اظهارات وزیر 
امور خارجه هند، تحویل آن همچنان ادامه دارد.وزیر امور خارجه هند اعالم کرد که روسیه تحویل سامانه 
موشکی زمین به هوای اس-۴۰۰ به دهلی نو را آغاز کرده اســت. وزیر امور خارجه هند پس از سفر 
والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه به دهلی نو گفت که تحویل از ماه جاری آغاز شده و ادامه خواهد 
داشت.پوتین در ابتدای سفر خود به دهلی نو از هند قدردانی کرد و گفت: ما هند را یک قدرت بزرگ، 
یک کشور دوســت و قابل اعتماد می دانیم.وزارت دفاع هند قراردادی به ارزش تقریبی ۵.۵ میلیارد 
دالر برای خرید چهار گردان از موشک های زمین به هوای اس-۴۰۰ روسیه منعقد کرده است و هند 
نیز ۸۵۰ میلیون دالر پیش پرداخت برای تسریع در استقرار اولین گردان توسط روسیه، پرداخت کرد.

 
رییس سازمان سیا:

 به این نتیجه نرسیده ایم که روسیه می خواهد به اوکراین 
حمله کند

رییس سازمان سیا گفت سازمان های اطالعاتی به این نتیجه نرسیده اند که والدیمیر پوتین به اوکراین 
حمله می کند، اما او نیروهای نظامی روســیه را در مرز به گونه ای جمع کرده کــه قادر خواهد بود به 
شیوه ای بسیار گسترده اقدام کند و ممکن است در همین زمستان فرصت این کار را پیدا کند.ویلیام 
برنز، رییس سازمان سیا در نشست شورای مدیریت وال استریت ژورنال با اشاره به سخنان پوتین 
مبنی بر اینکه مسکو باید نفوذ قابل توجهی بر اوکراین همسایه خود داشته باشد، گفت: من هرگز ریسک 
پذیری پوتین در مورد اوکراین را دست کم نمی گیرم.برنز اشاره کرد که در جریان مذاکرات روز سه شنبه 
بین رهبران دو کشور، واشنگتن باید تمایل خود را برای »بازداشتن روسیه« نشان دهد، اما همچنان 

امکان دستیابی به پیشرفت از طریق ابزارهای دیپلماتیک را حفظ کند.
 

رژیم صهیونیستی به سوریه حمله کرد
منابع دولتی سوریه از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به بندر الذقیه در غرب این کشور و شنیده شدن 
صدای انفجار در این منطقه خبر دادند.خبرگزاری رســمی سوریه»سانا«، اعالم کرد که حمله هوایی 
اسراییل اطراف بندر الذقیه را هدف قرار داد. سانا به نقل از یک منبع نظامی سوری اعالم کرد: حدود 
ساعت ۱:۲۳ بامداد سه شنبه، دشمن اسراییلی با چند موشک از ســمت مدیترانه در جنوب غربی 
الذقیه حمله هوایی انجام داد و بندر تجاری الذقیه مورد هدف قرار گرفت. وی افزود: این حمله منجر 
به آتش سوزی در تعدادی کانتینر تجاری در محل مذکور شد ؛اما تلفات جانی به دنبال نداشت. فعاالن 
در شبکه های اجتماعی تصاویری از حمله اسراییل به محوطه کانتینری در بندر الذقیه را منتشر کردند.

خبر روز

هشدار وزیر کشور به 
 طرف های خارجی

 مذاکرات وین
وزیر کشور با اشاره به مذاکرات اظهار داشت: 
دو طرح ارائه شــده و باید طرف های خارجی 
تصمیم بگیرند یا به تعهدات شان برگردند و از 
این سرکشی و نقض عهد دست بردارند و اگر 
نپذیرفتند، بدانند که خودشــان ضرر خواهند 
کرد.وحیــدی افــزود: به هیچ وجــه دولت 
ســیزدهم هیچ چیز را وابســته به مذاکرات 
نمی داند و بودجه ۱۴۰۰ بر اســاس این بسته 

شده که تحریم ادامه پیدا خواهد کرد.
احمد وحیدی در حاشیه جلسه شورای اداری 
اســتان کرمان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
خداوند در مقاطعی می خواهد ســطح ایمان 
ما را به درجه و رشد برســاند و این مسئله به 
دست شهید ســلیمانی و در شهادت ایشان 
اتفاق افتاد.وزیر کشــور افزود: مکتب شهید 
سلیمانی به خوبی در کرمان راه افتاده و باید 
بیان و نوشــته شــود.وی با بیان اینکه ما در 
شهادت سردار ســلیمانی راه موفقیت را بار 
دیگر بازشناسی کردیم و محک جدیدی بود 
که راه سربلندی و پیروی ما از کجا می گذرد، 
ادامه داد: ایشان شاگرد مکتب امام خمینی 
)ره( و رهبر بودند.وحیدی بیان کرد: فکر و یاد 
شهید ســلیمانی تا ابد باقی خواهد ماند، در 
زمان حیات ایشان این چنین بود ما نیز باید 
در مسیر ایشان حرکت کنیم و حتما این شهر 
و اســتان به خود می بالد که چنین فرزندی 
دارد همان طور که شهید سلیمانی می بالید که 
فرزند این خاک است و وصیت کرد در اینجا 
به خاک سپرده شود.وی تصریح کرد: تفکر 
حاج قاسم برای انقالب ما مهم و راهگشاست 
به خصوص ما که در مسئولیت به سر می بریم 
و در قبال این بار گران که باید به مقصد برسد، 
باید احساس مسئولیت کنیم و آگاهی داشته 

باشیم که چه دین بزرگی داریم.
وزیر کشــور با بیان اینکه رییس جمهور اصل 
را بر شایسته ســاالری گذاشتند و مفهوم این 
است که مسئولیت ها سنگین تر و بیشتر است، 
افزود: باید انقالب ظرفیت های خود را بار دیگر 

به منصه ظهور برساند.

صهیونیست ها، آمریکایی ها و رسانه های غربی با 
فضاسازی های غیرمستند، عدم جدیت و وقت کشی 
ایران در مذاکرات را مطرح کردند، در حالی که نهایتا 
طرف مقابل خواستار وقفه در گفت و گوها برای اخذ 

مشورت از پایتخت های خود شد

رمزگشایی از ادعای غرب درباره مطالبات فرابرجامی ایران؛

ابهام در فرجام برجام

غربی ها بعد از پایان دور اخیر مذاکرات وین برای رفع تحریم های ایران، در 
حالی ایران را به طرح مطالبات حداکثری و فرابرجامی متهم کرده اند که 
در تمام این سال ها گره اصلی احیای توافق هسته ای، مطالبات فرابرجامی 
غرب و طرح ادعاهایی در زمینه برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای 
ایران بوده است.همزمان با پایان دور نخســت مذاکرات وین برای رفع 
تحریم ها و بازگشــت هیئت ها به پایتخت ها جهت اخذ مشورت فضای 
رسانه ای و تبلیغاتی مسمومی علیه ایران به راه افتاد. رسانه های غربی 
درخواست های ایران را حداکثرگرایانه و فرابرجامی خواندند ؛ادعاهایی 
که با پاسخ حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه و سعید خطیب زاده، 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روبه رو شد.
 تا قبل از آغاز مذاکرات و زمانــی که ایران در پی بررســی نحوه ورود به 
مذاکرات برای رفع تحریم ها بود، کشورهای غربی از لزوم حضور سریع 
تهران در پای میز مذاکره ســخن گفتــه و ایران را متهم به وقت کشــی 
می کردند. با مشخص شدن تاریخ و زمان مذاکرات از سوی ایران، رویکرد 
تهدید و تحریــم را در پیش گرفتند و ادعاهایی مانند اقــدام ایران برای 
غنی سازی ۹۰ درصدی را منتشر کردند هر چند این ادعا از سوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی رد شد. با ورود تیم مذاکره کننده تنها نکته ای که 
غربی ها به  آن پرداختند، ترکیب و تعداد تیم مذاکره کننده بود. در فضای 

رســانه ای در حالی حضور ۴۰ نفر در ترکیب تیم ایران بزرگنمایی شد که 
هیئت های غربی در دوره های گذشته با تعداد بیشتری در مذاکرات حضور 
می یافتند.گفت و گوهای نمایندگان ایران و ۱+۴ در وین از هشتم آذر تا ۱۲ 
آذر در وین برگزار شد. در این دور از مذاکرات تیم ایران دو پیش نویس به 
طرف های غربی ارائه داد و علی باقری اعالم کرد پیش نویس سومی هم 

قرار است به طرف های مذاکره کننده ارائه شود.
با این حال طرف های غربی که با تصور اعطای امتیازات اندک و دریافت 
امتیازات حداکثری به وین آمده بودند، از متون پیشنهادی و خواسته های 
روشن جمهوری اسالمی ایران رضایت نداشــتند، اگرچه نتوانستند بر 
این متون ایراد حقوقی گرفته یا آنها را در تضاد بــا برجام توصیف کنند. 
اما صهیونیست ها، آمریکایی ها و رســانه های غربی با فضاسازی های 
غیرمستند، عدم جدیت و وقت کشی ایران در مذاکرات را مطرح کردند، 
در حالی که نهایتا طرف مقابل خواســتار وقفه در گفت و گوها برای اخذ 
مشورت از پایتخت های خود شد.طی روزهای اخیر و در حالی که قرار است 
مذاکرات از سر گرفته شود، این فضاسازی از سوی غربی ها افزایش یافته 
اســت.عمده ترین ادعا حداکثری و فرابرجامی بودن متون ارائه شده از 
سوی ایران به این کشورهاست. این ادعا در حالی مطرح می شود که تمام 
مشکالت احیای توافق هسته ای در ماه های اخیر خواسته های فرابرجامی 

آمریکا و اروپا بوده است. آمریکای ترامپ به امید مطالبات بیشتر از برجام 
از این توافق خارج شد و طرف های غربی هم با این خواسته فرابرجامی 
همراهــی کردند. ادعای آشــکار آمریکا گنجاندن مباحــث منطقه ای و 
موشــکی ایران در برجام بود.ترامپ با همین بهانه از توافق خارج شد و 
فشار حداکثری و مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ بر ایران اعمال کرد ولی در تمام 
این مدت کسی از مطالبات حداکثری و فرابرجامی اروپا و آمریکا سخن 
نگفت. در عین حال نباید فراموش کرد که آمریــکا در حال حاضر عضو 
برجام نیست و نمی تواند در گفت و گوها شرط و شروط بگذارد وعمال گره 

اصلی هم خروج آمریکا از برجام و نقش تعهداتش است.  
در هر صورت تیم مذاکره کننده ایران با ارائه پیش نویس دو سند، گامی 
اساسی و مهم در مســیر گفت و گوها برداشت و طرف های مقابل را نیز 
تشویق به ارائه متون و پیشنهادات روشن خود در چارچوب برجام کرد. 
موضوع پیش نویس سند نخســتی که تیم مذاکره کننده ارائه کرد، رفع 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران  و پیش نویس سند دوم نیز 

در مورد گام های جبرانی ایران در زمینه تعهدات هسته ای است.
هیئت اعزامی ایران با تعامل و انعطاف وارد وین شــد ولی طرف مقابل 
ظاهرا چنین چیزی را در دستور کار نداشت. حاال ایران  منتظر است نظر 

طرف مقابل را در مورد دو سندی که ارائه کرده دریافت کند. 

آقای رییس جمهور! پاسخ مرتبط ندادید
روزنامه جمهوری اسالمی در واکنش به گفت و گوی تلویزیونی اخیر رییس جمهور نوشت: شما آقای 
رییس جمهور، به سوال ها جواب مرتبط ندادید. مثال از شما سوال شد اینکه می گویید وقتی دولت ما 
شروع به کار کرد نه پولی وجود داشت و نه از بانک مرکزی استقراض کردیم ولی با این حال حقوق ها را 
دادیم، چگونه توانستید این کار را بکنید و از کجا این پول را تامین کردید؟ شما در جواب گفتید باید جلوی 
فرارهای مالیاتی را بگیریم و اموال بالاستفاده دولت را به پول تبدیل کنیم. این بایدها برای حل مشکالت 
آینده مناسب هستند؛ اما نمی توانند جواب این سوال  باشند که مشکل کنونی بی پولی را چگونه حل 
کرده اید؟ در مورد کاالهای اساسی و تامین واکسن از خارج هم به همین منوال از دادن پاسخ روشن 
و متکی به آمار و ارقام طفره رفتید. با این روش، بپذیرید که شنونده را نمی توانید قانع کنید و درست به 

همین دلیل است که می گوییم مصاحبه شما یک مصاحبه موفق نبود.
 

واکنش آمریکا به سفر مقام اماراتی به تهران: 

از تحرکات دیپلماتیک که به کاهش تنش ها منجر شود، 
حمایت می کنیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه به سفر مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به تهران 
واکنش نشان داد.»ند پرایس«  که در کنفرانس خبری وزارت امور خارجه صحبت می کرد، گفت: »از 
تحرکات دیپلماتیک که به کاهش تنش ها منجر شود، حمایت می کنیم«.پرایس در ادامه اظهار کرد: 
»ما به دیپلماسی باور داریم، به گفت وگو باور داریم. ما به دیپلماسی و گفت وگویی که هدف آن کاهش 
تنش هاست باور داریم«.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه کنفرانس خبری خود گفت: »ما 
در کنار سعودی ها قرار داریم و این کشور تحت حمالت تروریستی حوثی ها قرار دارد«.ند پرایس مدعی 

شد: »حوثی ها مانع عدم پیشروی راه حل دیپلماتیک در یمن هستند«.
 

خبرنگار وال استریت ژورنال:

احتماال دور بعدی مذاکرات وین،فردا از سر گرفته می شود
برخی منابع خبری مدعی شده اند احتمال دارد هیئت های مذاکره کننده ایران و گروه ۱+۴ روز پنجشنبه 
به محل برگزاری مذاکرات احیای برجام در وین بازگردند.خبرنگار وال اســتریت ژورنال مدعی شده 
طرف ها احتماال در نظر دارند پنجشــنبه برای ادامه مذاکرات به وین بازگردند. او با وجود این گفته که 
این تاریخ هنوز مورد تایید همه طرف ها نیست.»لورا روزن«، خبرنگار المانیتور که اخبار ایران را پوشش 
می هد نیز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که هیئت های مذاکره کننده قصد دارند پنجشنبه به 

وین بازگردند.هنوز منابع رسمی این تاریخ را تایید نکرده اند.
 

افشای پیشنهاد آمریکا به »عراقچی«
رجانیوز نوشــت:علی واعظ، مســئول پروژه ایران در گروه بحران، چند شــب قبل در یک گفت وگوی 
کالب هاوسی بخشــی از پیشــنهاد آمریکا به عراقچی را برای توافق اعالم کرد. علی واعظ می گوید: 
آمریکا در این توافق به دنبال تعطیلی غنی سازی ۲۰ درصدی ایران در ازای آزادسازی یک میلیارد دالر از 
دارایی های ایران بوده است!افشا شدن این پیشنهاد ناچیز و عجیب درحالی است که ایران فقط برای 
رفع تحریم پای میز مذاکرات حاضر شده؛ اما آمریکا درصدد است تا با پیشنهادهای حداقلی ایران را به 
عقب نشینی های حداکثری وادار کند. واعظ همچنین تصریح می کند که در دور جدید گفت وگوها، ایران 
از لحاظ فنی با دســت پر به مذاکرات آمده و متنی با جزییات فراوان برای رفع تحریم به طرف مقابل 
ارائه کرده است.البته نوع بیان علی واعظ و نحوه روایت او به شکلی است که در نهایت ایران را متهم به 
عدم انعطاف کرده و سعی در تکمیل پازل مقصرنمایی ایران دارد که البته با وجود سوابق و نوع نگاه او و 

همکارانش در گروه بحران، مسئله عجیبی نیست.

کافه سیاست

بین الملل

وز عکس ر

رییس جمهور در 
دانشگاه شریف

مراســم بزرگداشــت روز 
دانشــجو صبح دیروز سه 
شــنبه ۱۶ آذر ماه با حضور 
رئیس جمهور در دانشــگاه 

صنعتی شریف برگزار شد .

یک رســانه آمریکایی بــا بیان اینکــه دولت »جو 
بایدن« اکنون برای هدایــت گفت وگوهای وین در 
جهت مطلوب خود چشم به روسیه و چین دوخته، 
به دشواری های پیش روی واشنگتن برای همراه 
کردن این دو کشور جهت فشار بر ایران اذعان کرده 
است.روزنامه وال اســتریت ژورنال مدعی شده در 
شــرایطی که مذاکرات وین در خطر فروپاشی قرار 
گرفته، دولت بایدن احتماال مجبور خواهد بود برای 
پایان دادن بــه اختالفات با ایران در حوزه مســئله 
هسته ای به چین و روسیه متوسل شود.مقام های 
کشورهای غربی اذعان می کنند سریع ترین مسیر 
برای افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه 
ایران از طریق مســکو و به خصوص از طریق پکن 

خواهد بود.وال استریت ژونال مدعی شده چین بعد 
از آنکه تحریم ها علیه ایران در نتیجه خروج آمریکا 
از برجام احیا شد، به تهران برای تثبیت اقتصادش 
کمک کرد. جدیدترین تحلیل های اقتصادی نشان 
می دهد چین طی ماه های گذشته به طور متوسط 
روزانه ۷۰۰ هزار بشــکه نفت خام از ایران خریداری 

کرده است.
به نوشته این رسانه، پکن عالوه بر این، از شبکه هایی 
که ایران برای دور زدن تحریم ها و تجارت کاالهای 
دیگر از قطعات خودرو گرفته تا ساخت و ساز ریلی 
کمک کرده است.وال استریت ژورنال در ادامه ابتدا 
مدعی شده مقام های آمریکایی و اروپایی معتقدند 
که چین و روســیه مخالفتی با افزایش فشارها بر 

ایران ندارند، اما در ادامه متن به نقل از کارشناسان 
و تحلیلگران اذعان کرده که شــرایط با سال ۲۰۱۵ 
)زمان حصول برجام( بسیار متفاوت است و همراه 
کردن این دو کشور با تالش های ضد ایرانی اکنون با 

دشواری های بسیار بیشتری روبه رو است.
مذاکرات رفــع تحریم ها در وین از دوشــنبه هفته 
گذشته )۸ آذرماه/۲۹ نوامبر( در پایتخت اتریش 

آغاز شد و جمعه به پایان رسید.

آمریکا دست به دامان روسیه و چین می شود؟

مصائب مذاکرات

واکنش اولیانوف روس به اظهارات امیرعبداللهیان در مخالفت با »توافق موقت«: 

منافاتی میان توافق موقت و توافق جامع وجود ندارد
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران در رد ایده یک توافق موقت در وین، واکنش نشان داد.میخائیل اولیانوف 
در واکنش به اظهارات حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکرات وین، مبنی بر این که »ما توافق موقت را یک توافق خوب برای کشور نمی 
دانیم، توافق باید جامع باشــد چنان که ایران و مردم ایران به صورت ملموس از مزایای اقتصادی برجام و رفع تحریم ها برخوردار باشند«، نوشت: البته منافاتی 
میان توافقی موقت و توافقی جامع وجود ندارد. اما این حق مسلم ایران است که مواضعش را تشریح کند.اولیانوف ادامه داد: احتماال این حاکی از آن است که 
تهران انتظار دارد راهکاری جامع، بدون هیچ معطلی، پیدا شود.اظهارات اولیانوف در پی این مطرح می شود که دوشنبه گذشته هفتمین دور مذاکرات احیای توافق 
هسته ای در وین پس از وقفه ای چند ماهه آغاز به کار کرد. ایران تاکید کرده است با هدف لغو کلیه تحریم های غیرقانونی و ناعادالنه آمریکا و رسیدن به توافقی 
خوب در این مذاکرات حاضر می شود.نشست روز جمعه پایان یافت و نتایج نشست از سوی ایران و طرف های مذاکرات مثبت ارزیابی شده است. کاخ سفید و 

وزارت امور خارجه آمریکا نیز پس از برگزاری نشست بر قصد دولت بایدن برای در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی با ایران تاکید کردند.

چهارشنبه 17 آذر 1۴۰۰ / ۰3 جمادی االول 1۴۴3 / ۰8 دسامبر 2۰21 / شماره 3۴1۴



رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان گفته 
بیشتر اصفهانی ها رو به خرید برنج خارجی آورده اند و  
اگر تمایل اصفهانی ها به خرید برنج داخلی بیشتر از ۲۰ 
درصد بود، به طور قطع قیمت برنج داخلی اکنون بیشتر 

از نرخ فعلی ارائه می شد.

چهارشنبه 17 آذر 1400 / 03 جمادی االول 1443 / 08 دسامبر 2021 / شماره 3414

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان مطرح کرد:

فروش اینترنتی آرد از پایان آذرماه
همزمان با سراسر کشور، سامانه یکپارچه سازی خرید و فروش آرد برای مصارف نانوایی ها، صنف و 
صنعت در استان اصفهان از پایان آذر فعال می شود.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، 
هدف از فعالیت سامانه اینترنتی فروش آرد را صرفه جویی در هزینه ها، افزایش سرعت در فرآیند 
خرید و ارائه خدمت بهتر به نانوایان و همچنین دیگــر مصارف بیان کرد و گفت: برای تحقق این مهم 
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام به تجمیع و یکپارچه سازی سامانه خرید و فروش 
آرد در کشور کرده است.محسن ضیائی اظهار کرد: خرید و فروش آرد در این سامانه از ماه های گذشته 
به صورت آزمایشی و طی چند مرحله در برخی از استان های کشور عملیاتی شده است.وی گفت: با 
فعال شدن این سامانه از پایان آذر نانوایان می توانند برای سفارش سهمیه خود به این سامانه به نشانی 
https://gflour.banksepah.ir مراجعه کنند.مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: 
از دیگر ویژگی های سامانه یکپارچه سازی فروش آرد، نظارت و کنترل بیشتر بر نحوه توزیع در مناطق 
مختلف استان و همچنین بر طرف کردن عیوب و نقاط ضعف سامانه های قبلی و به روز رسانی است.

 

 بهارستان، رکورددار متقاضی در طرح نهضت ملی
 مسکن اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: از ۲۸ مهرماه سال جاری که ثبت نام در طرح نهضت 
 saman.mrud.ir ملی مسکن آغاز شد تاکنون افزون بر ۱۵۱ هزار نفر برای استان اصفهان در سامانه
ثبت نام کرده اند.   علیرضا قاری قرآن اذعان داشت: بر اساس آخرین گزارشات بیش از ۴۳ هزار نفر 
برای شهرهای جدید استان و افزون بر ۱۰۸ هزار نفر نیز برای سایر شهرهای استان اصفهان متقاضی 
بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن بوده اند که بیشترین آمار ثبت نامی در سطح استان به 
شهر جدید بهارستان اختصاص دارد.  قاری قرآن با بیان اینکه برنامه این استان در طرح نهضت ملی 
مسکن معادل ۵.۷ درصد نسبت به کشور است، گفت: براین اساس در سطح استان اصفهان برای یک 
سال نیاز به ساخت ۵۷ هزار و ۴۶۸ واحد است که این عدد برای چهار سال به بیش از ۲۲۹ هزار واحد 
می رسد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: مطابق با این برنامه زمین مورد نیاز برای 

اجرای این طرح در سطح استان اصفهان به صورت ساالنه یکهزار و ۳۴۸ هکتار است.  
 

صادرات ساالنه 100 هزارتن محصوالت گلخانه ای اصفهان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اظهار داشت: محصوالت صیفی 
بیشتر شامل خیار، گوجه فرنگی، انواع فلفل، بادمجان و سبزیجات برگی است.اصغر رستمی گفت: 
اکنون سطح زیر کشــت گلخانه های استان از مرز ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار گذشــته که ۲ هزار و ۲۰۰هکتار 
سبزی و صیفی و حدود ۲۰۰ هکتار گل و گیاهان زینتی است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان بیشــترین محصوالت کشت شده در گلخانه های استان را به ترتیب 
فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی )معمولی، گیالسی، زیتونی(، بادمجان، خیار، سبزیجات برگی وگل های 
زینتی عنوان کرد و افزود: آلوئه ورا، موز، انبــه، آناناس و برخی گیاهان دارویی نیز در ماه های اخیر به 
کشت های گلخانه ای استان اضافه شده است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان افزود: ســاالنه حدود ۱۰۰ هزار تن از محصوالت گلخانه ای استان اصفهان به روسیه، 
عراق و کشور های حاشیه خلیج فارس صادر می شود که بیشترین صادرات گلخانه ای استان مربوط 
به انواع فلفل و گوجه فرنگی است.وی افزود: در صورت برنامه ریزی مناسب ظرفیت صادرات ساالنه 
۱۰ میلیارد دالر گل و گیاه زینتی از گلخانه های استان به خارج از کشور وجود دارد.رستمی گفت: بیشتر 
گلخانه های استان در شهرستان های تیران و کرون، دهاقان، شهرضا، خمینی شهر، فالورجان و اصفهان 

احداث شده است.

رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش اصفهان می گوید خودداری برنج کاران شمالی از عرضه برنج به بازار باعث گرانی دوباره شده است؛

دست کوتاه ما و قد بلند برنج!

قیمت برنج ایرانی ترمز بریده باال می رود.  پریا پارسادوست
روز شــنبه بود که معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان از افزایش قیمت برنج ایرانی از ۳۴ به 
۶۰ هزارتومان انتقاد کرد و گفت دستگاه های نظارتی باید نظارت بیشتر 
و شدیدتری بر بازار داشته باشند. تنها ســه روز بعد، رییس اتحادیه 
خوار بار و آجیل فروش اصفهان گفت که هر کیلو برنج ایرانی با قیمت 
۷۵ هزار تومان در بازار به فروش می رسد و این یعنی قشر ضعیف که 
قدرت خرید پایینی دارند، عمال ناتوان از خرید برنج ایرانی هستند و 
به ناچار رو به خرید برنج خارجی آورده و مــی آورند.رییس اتحادیه 
خوار بار و آجیل فروش اصفهان در تشریح علت گرانی ترمز بریده برنج 
ایرانی، توپ را به گردن برنج کاران شــمالی انداخته و گفته: »برخی 
برنــج کاران که نیازی بــه پول ندارنــد، همچنان نســبت به فروش 
محصول خود مقاومت می کنند و در شــمال کشــور بــه نوعی هیچ 

مرجعی توان برخورد با آنها را ندارد.«
به گفته مصطفی بحق، امســال میزان برداشت برنج ایرانی نسبت به 
سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.البته در عین حال؛ هزینه 
برنج کاران در سال جاری نسبت به ســال های گذشته دو برابر شده 

، از ســوی دیگر برداشــت این محصول کاهش یافته است، بنابراین 
برنج کاران با وجود این قیمت ها در بازار، همچنان ناراضی هســتند و 

معتقدند که این قیمت ها جبران هزینه های آنها را نمی کند.
بحق می گوید:کشــاورزانی که معطل پول و یا به بانک بدهکار بودند، 
محصول برنج خود را روانه بازار کردند، اما برخی برنج کارانی که نیازی 
به پول ندارند، از عرضه برنج به بازار خودداری می کنند و همین موضوع 
هم سبب کمبود این ماده غذایی شده و دست بنکدار و انباردار از برنج 
ایرانی خالی مانده است . برخالف آن، برنج خارجی تا دل تان بخواهد 
در بازار موجود اســت! در واقع دولت تصمیم گرفت برای تنظیم بازار 
برنج، برنج خارجی وارد کند. امــا کمبود برنج ایرانی و افزایش قیمت 
سرسام آور آن، زخمی نیست که با واردات و خرید برنج خارجی مرهم 

گذاشته شود!
در حال حاضر هرکیلو برنج تایلندی حــدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار 
تومان، برنج هندی حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی حدود 
۲۰ هزار تومان است و این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان 
می دهد برنج ایرانی به قیمت خرده فروشــی حتی تا ۷۵ هزار تومان 

هم به فروش رفته است.

نکته تلخ تر ماجرا آنجاست که رییس اتحادیه خوار بار و آجیل فروش 
اصفهان گفته بیشتر اصفهانی ها رو به خرید برنج خارجی آورده اند و  
اگر تمایل اصفهانی ها به خرید برنج داخلی بیشتر از ۲۰ درصد بود، به 

طور قطع قیمت برنج داخلی اکنون بیشتر از نرخ فعلی ارائه می شد.
تنها نسخه ای هم که پیچیده شده، این است که اگر مردم خرید نکنند، 
قیمت ها کاهش پیدا می کنند و باالخره بازار تابع عرضه و تقاضاست. 
ولی خب مســئوالن نمی گویند مردم اگر بخواهند هرچیزی که گران 
می شود را نخرند، پس کال چه بخرند و چه بخورند؟ چون شرایط بازار 
مدت هاست ثبات ندارد و همه اجناس و کاالها مدام گران می شود و 
شرایط به شکلی شده که اکثریت مردم توان خرید ندارند اما همچنان 
از کاهش قیمت ها خبری نیســت! و البته خبرگــزاری حامی دولت 
در اصفهان ترجیح می دهد اینگونه خبر را تنظیم کند: »خوشــبختانه 
برای تامین برنج خارجی مشــکلی وجود ندارد و اکثریت مردم رو به 
خرید برنج خارجی آورده اند.« و خب شاید ترجیح می دهند این بار 
شعارهای خود درباره تولید داخل را به فراموشی سپرده و برای تولید 
خارجی تبلیغ کنند آن هم درحالی که از قضا »برنج« جزو استثنائاتی 

است که ایرانی ها، داخلی آن را به خارجی اش ترجیح می دهند.

خبر روز

اجرای 70 هزار هکتار طرح آبخیزداری در اصفهان، مدیریت 
پایدار منابع آب

اجرای ۷۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری در ســال جاری در اصفهــان و مطالعه برای ادامه تکمیل 
طرح ها، خدمات اثربخش و مفید دولت برای استان به خصوص در کنترل سیالب و حفظ خاک 

است.
به گزارش ایرنا، آبخیزداری )Watershed Management( علم و هنر برنامه  ریزی مســتمر و 
اجرای اقدامات الزم بــرای مدیریت منابع عرصه های آبخیز اعم از طبیعی، کشــاورزی، اقتصادی 
و انســانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک اســت که می تواند به صورت مکانیکی یا 

بیولوژیکی باشد.
بر اســاس اطالعات موجود مرتبط با اجرای طرح های مرتبط با منابع طبیعی، پروژه های توســعه 
آبخیزداری و آبخوان داری تاکنون در بیش از ۲۵ میلیون هکتار از اراضی ملی کشور انجام شده و باید 
بیش از ۱۲۵ میلیون هکتار نیز طرح آبخیزداری در کشور انجام شود تا بتوان از حرکت روان آب ها و 
سیالب ها و آثار منفی آن ها جلوگیری کرد.در استان اصفهان به عنوان یکی از استان های بزرگ کشور 
با مناطق مختلف اجرای طرح های آبخیزداری اهمیت دارد به ویژه اینکه این اســتان دارای نواحی 
بیابانی و کوهستانی است و خطر وقوع سیالب بر اثر بارش ها  در آن به دفعات مطرح شده است و 
سیالب های بهار سال ۹۸ بر این فرضیه صحه می گذارد.آنچنان که تحقیقات نشان می دهد مناطقی 
مانند کاشان و آران و بیدگل، اردستان، شرق اصفهان، خور و بیابانک، تودشک، سگزی، حاشیه تاالب 
بین المللی گاوخونی و نایین در اواخر زمستان و اوایل بهار مستعد وقوع سیل و سیالب هستند و اجرا 
و افزایش پروژه های آبخیزداری در آنها ضروری است.معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان اظهارداشت: برای امسال بالغ بر ۷۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری  در استان پیش 
بینی شده است که در نواحی مختلف شامل ۱۰ شهرستان قرار دارد.ابوطالب امینی افزود: این پروژه 
ها بیشتر در شهرستان های کاشان، سمیرم، فریدون شهر و شــرق اصفهان اجرا می شود و شامل 
بند سنگی مالتی، پخش سیالب و بند خاکی است.امینی با اشاره به اهمیت کنترل سیالب در این 
نواحی اضافه کرد: این پروژه های توسعه آبخیزداری و آبخوان داری به کنترل و مهار ۱۰ تا ۱۲ میلیون 

متر مکعب سیالب می انجامد و شمار زیادی از شهرها و روستاها را از خطر سیل در امان می دارد.
معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای طرح ها مصوب شده اســت، تصریح کرد: برای اجرای کامل آنها به تخصیص کامل نیاز داریم 

زیرا اکنون حدود ۳۰ درصد از اعتبار تخصیص داده شده است.
امینی اضافه کرد: طی سال های اخیر انواع مطالعات آبخیزداری و آبخوان داری در سطح ۲.۵ میلیون 
هکتار از عرصه های طبیعی استان انجام شده و عملیات اجرایی و اتمام پروژه های آنها به اعتبار کافی 
نیازمند است.در جدیدترین طرح های آبخیزداری استان اصفهان تکمیل مرحله دوم  پروژه پخش 
سیالب شهید طباطبایی نسب در روستای نیسیان شهرستان اردستان در کمترین زمان ممکن انجام 
شد و ۱۲ آذر در پی سفر مسعود منصور، معاون وزیر و رییس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری 
کشور به این خطه افتتاح شد.اثربخشی این طرح کنترل و کاهش خسارت های ناشی از سیالب، 

افزایش و توسعه پوشش گیاهی و تغذیه هفت رشته قنات در زیردست خواهد بود.
بر مبنای اعالم مسئوالن اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ،اعتبار قرارداد طرح یک میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون تومان از صندوق توسعه ملی، زمان آغاز عملیات تیر سا لجاری و حجم خاکبرداری در 
حوضچه ها ۳۰ هزار متر مکعب بوده است.حجم سنگ کاری ۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب، افزایش حجم 
کنترل سیالب و بهره برداری  ۴۰ هزار متر مکعب،  طول حوضچه ۴۶۰ متر، عرض پایین هفت متر، 
عرض باال ۱۹ متر و میانگین ارتفاع سه و نیم متر اعالم شــده است.نگاهی به وضعیت عرصه های 
طبیعی اصفهان نشان می دهد که این خطه با ۲۴ شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار 
دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن  را معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی و ملی و 
از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل معادل )۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل )۶۴ 

درصد( و سه میلیون هکتار بیابان معادل )۳۲ درصد( در بر گرفته است.

کافه اقتصاد

ثبت نام بیش از ۶ هزار روستایی استان اصفهان در طرح مسکن ملیگزارش
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفت: ۶ هزار و ۵۰۰ روستایی در استان برای خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کردند.غالمحسین 
خانی، سهم ساالنه استان اصفهان برای احداث خانه روستایی در قالب طرح نهضت ملی مسکن را ۱۰ هزار واحد اعالم کرد و گفت: تاکنون حدود ۶ هزار نفر از متقاضیان به 
بانک معرفی شدند که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر از آن ها در مرحله عقد قرارداد و ساخت واحد ها هستند. مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان با بیان اینکه شرایط طرح 
نهضت ملی مسکن نسبت به طرح اقدام ملی مسکن آسان تر شده و تسهیالت بهتری به متقاضیان ارائه می شود گفت: متقاضیان تا اول دی امسال فرصت دارند تا با 
ورود به سامانه saman.mrud.ir برای نام نویسی اولیه ساخت خانه روستایی در قالب طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند.وی گفت: افرادی که دارای زمین در روستا ها 
هستند و یا قصد احیای بافت فرسوده را داشته باشند پس از دریافت پروانه ساخت می توانند با مراجعه به شعبه های بنیاد مسکن در همه شهرستان ها تسهیالت ارزان 
قیمت را دریافت کنند.خانی با بیان اینکه تسهیالت احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در روستا های کشور به بنیاد مسکن واگذار شده است، گفت: این تسهیالت به میزان 
۱۰۰ میلیون تومان، با نرخ سود پنج درصد و ۲۰ ساله به متقاضیان پرداخت می شود. وی گفت: در صورتی که مبلغ تسهیالت در طرح نهضت ملی مسکن اضافه شد، متمم 
آن نیز اعالم خواهد شد و بر اساس دستورات شورای عالی مسکن اقدام خواهیم کرد.مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت: اهالی روستا های استان که به عنوان 

خانه اولی شناخته می شوند و روستای محل زندگی آن ها دارای دهیاری و جمعیت ۲۰ خانوار و باالتر باشند، می توانند در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کنند.

 خالقیت ژاپنی ها 
در بسته بندی 

سبزیجات

عکس روز

معاون استانداری اصفهان:

تجربه مسکن مهر برای جهش 
تولید مسکن استفاده شود

معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان گفت: الزم است از طرح مسکن مهر به 

عنوان یک تجربه اندوخته شده درس بگیریم.
مهران زینلیان معاون در جلســه جهش مسکن 
استان در سالن جلسات اســتانداری اصفهان، 
اظهار کرد: تولید مســکن در کل استان باید مورد 
توجه قرار گیرد، اما از تجربه های گذشــته درس 
بگیریم و نقاط ضعف را اصــالح کنیم.وی گفت: 
مســکن یک موضوع تک بعدی نیست بلکه به 
موارد مختلفی وابسته است و همزمان باید همه 
موارد را در نظر گرفت.به گفته زینلیان ، یک تمدن 
برای ادامه حیات خود به طور حتم باید مولد باشد 
که این امر باید به صورت نرم افزاری و ســخت 
افزاری انجام شــود و امکان اینکه تک بعدی به 
این قضیه نگاه کنیم وجود ندارد.معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: مسئله 
چند بعدی را باید با تعامل، همفکری و همزبانی 
با همدیگر حل کنیم تا در آینده بتوانیم از اقدامات 
خود دفاع کنیم.وی تصریح کرد: برای رســیدن 
به توسعه پایدار باید به همه جوانب توجه داشته 
باشــیم و به نیاز های روز اصفهان در زمینه های 
مختلف از جمله مسکن پاسخ دهیم.وی با اشاره 
به اینکه مســئوالن برنامه ریزی بخش مسکن 
باید در این حوزه با اولویت اقدام کنند و مجموعه 
مدیریت استان هم با همه توان هر گونه مساعدتی 
را در این زمینه ارائه خواهد داد، گفت: اداره کل راه 
و شهرسازی متولی ساخت مســکن در استان 
هاســت و نه تنها این اداره کل بلکه استانداری و 
دیگر سازمان ها هم به تنهایی نمی توانند جوابگوی 
تمام ابعاد ایــن موضوع باشــند.زینلیان گفت: 
جامعه نخبگانی، دانشگاهیان، بخش خصوصی، 
اتاق بازرگانی، انبوه ســازان، مشــاوران و نظام 
مهندســی باید وارد میدان شوند و با همفکری و 
تعامل با هم در زمینه حل مشــل مسکن استان 
اقدام کنند.وی گفت: این باور را داریم که اصفهان 
از ظرفیت های باالیی برخوردار است و در بسیاری 
از زمینه ها پیشتاز بوده، اما به دلیل انجام نشدن 
اقدام درســت و به موقع در این استان امروز در 
مشکالت خود مانده ایم و بسیاری از استان های 

همجوار از ما پیشی گرفته اند.

مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مســکن با توجه 
به افزایش تقاضا در شــهر های مختلف در اصفهان، 

همزمان با سراسر کشور تمدید شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان گفــت: اهالی اســتان اصفهان که 
متقاضی بهره منــدی از مزایای این طرح هســتند 
می توانند تا پایان آذر با مراجعه به نشــانی اینترنتی 
saman.mrud.ir برای نام نویسی در طرح نهضت 

ملی مسکن اقدام کنند.

امیر زاغیان با بیان اینکه شرایط ثبت نام در این طرح 
تسهیل یافته اســت، اظهار کرد: پیش تر متقاضیان 
برای ثبت نام الزم بود چهار شــرط شــامل برخوردار 
نبودن از امکانات دولتی در حوزه مسکن از اول انقالب 
)فرم ج سبز(، برخوردار نبودن از مالکیت خصوصی 
از اول فروردیــن ۱۳۸۴، تاهل و ســابقه حداقل ۵ 
سال سکونت در شــهر مورد تقاضا را دارا باشند که در 
حال حاضر دو شــرط از این شروط تسهیل بیشتری 
یافته است.معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه برنامه این 
استان در طرح نهضت ملی مسکن معادل ۵.۷ درصد 
نسبت به کشور است، گفت: براین اساس در استان 
اصفهان برای یک سال نیاز به ساخت حدود ۶۰ هزار 
واحد است که این عدد برای چهار سال به بیش از ۲۰۰ 

هزار واحد می رسد.
زاغیان گفت: در حال حاضر از ۱۰۹ شهر استان اصفهان 
برای تعداد ۴۳ شهر تامین زمین شده که هم اکنون 
امکان ثبت نام در ســامانه برای این شــهر ها فراهم 

است.
وی گفت: در حــال حاضر ثبت نام برای شــهر های 
فوالدشهر، بهارستان، مجلسی، شاهین شهر، شهرضا، 
کاشان، اردستان، اژیه، انارک، برزک، تودشک، تیران، 
جندق، حسن آباد، خوانسار، خور، داران، دهق، زواره، 
سده لنجان، علویجه، فرخی، فریدونشهر، گلپایگان، 
مهاباد، میمه، نصرآباد، نوش آباد، نیاسر، هرند، ورزنه، 
وزوان، کمه، کوهپایه، آران وبیدگل، ایمانشــهر، باغ 
بهادران، بویین میاندشــت، طالخونچه، فالورجان، 

قهدریجان، گلدشت و نطنز فعال است.

پایان آذر؛ فرصت ثبت نام طرح »نهضت ملی مسکن« در اصفهان
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بسیاری از شهرهای کشور دارای یک نماد شهری هستند که مسافران و 
گردشگران در مقابل آنها عکس یادگاری می گیرند و در واقع این نمادها، 
شناسنامه این شهرها بوده و سوژه عکس های یادگاری می شوند.نمادها 
و المان های شهری به عنوان عنصری شــاخص از شهر، ابزاری ارزشمند 
برای معرفی هویت شهر هســتند. المان ها می توانند آینه ای تمام نما از 
هویت و فرهنگ شــهر باشــند؛ اما این موضوع در برخی شهرها از جمله 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری هنوز به صورت کلی مورد توجه 
واقع نشده است.از مهم ترین نهادهایی که در خصوص نصب المان ها و 
نمادهای شهری نقش مهمی برعهده دارد، شورای شهر است چراکه بررسی 
المان های فرهنگی در ابتدا در کمیسیون فرهنگی شورا بررسی و مصوب و 

سپس از سوی شورا به شهرداری برای اجرا ارسال می شود.

نبود انسجام و تعامل جدی بین دستگاه ها
رییس شورای شهر شهرکرد گفت: طرح های خوبی در کمیسیون فرهنگی 
شورا در رابطه با نمادهای شــهری و ساماندهی سیما و منظر شهر در نظر 
گرفته شــده که به زودی مصوب و برای اجرا به شــهرداری شهرکرد ارائه 
می شــود.محمدرضا بیاتی با تایید اینکه در حال حاضر نمادهای هویتی 
در سطح شهر بسیار کم است و در ســال های گذشته کمتر به این مقوله 
پرداخته شده است، اظهار داشت: نه تنها در سال های گذشته توجه مناسبی 
به مســائل فرهنگی در سطح شهر نشــده بلکه در حوزه زیرساخت های 
عمرانی هم آنچنان که الزم بوده، کار نشده است.وی با بیان اینکه  رسیدگی 
به سیما و منظر شــهر و طراحی و نصب المان های فرهنگی تنها وظیفه 
شهرداری نیست، یادآور شد: ســایر دســتگاه های فرهنگی نیز در این 
خصوص رسالت  دارند این در حالی است که انسجام و تعامل جدی بین 
دســتگاه ها وجود ندارد.بیاتی با بیان اینکه کمیســیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهرکرد منجسم تر از گذشته در حال تدوین و طراحی برنامه های 
فرهنگی است، ابراز امیدواری کرد تا با اجرایی شدن این برنامه ها وضعیت 

المان های شهری نیز بهتر از گذشته شود.

تاکنون راهبرد مدونی برای طراحی المان ها در شهرکرد شکل نگرفته 
است

یک عضو دیگر شــورای ششم شــهرکرد با اشــاره به نقش مهم و موثر 
المان های شهری در هویت بخشی به شهر و شهروندان، از نبود یک راهبرد 
مدون در این حوزه در شــهرکرد انتقاد کرد و گفت: مدیریت شهری پس 
از پیروزی انقالب اســالمی تاکنون آن گونه که باید در حفظ و نگهداری و 
جانمایی نمادهای شهری و جذب هنرمندان برای پرداختن به این مهم 

موفق نبوده و راهبرد مدونی در این حوزه تدوین نشده است.

ماشاا... ایزدی ادامه داد: این در حالی است که شورای ششم تالش دارد 
تا با استفاده از ظرفیت متخصصان متعهد و هنرمند به طور شایسته و در 
شأن شهر فضاسازی کند و المان های هنری با مفاهیم فرهنگی، دینی و 
اعتقادی به ویژه در حوزه ایثار و شهادت، باورهای ایرانی- اسالمی، دفاع 
مقدس، شهدای مدافع ســالمت و مدافع حرم، طراحی و در سطح شهر 
جانمایی کند.وی با بیان اینکه ادراک شهروندان از کیفیت بصری محیط 
پیرامون خود نقش مهمی در هویت بخشی به آنها دارد، تصریح کرد: باید 
زمینه ای فراهم آورد تا در قالب طراحی و نصب المان های هنری باکیفیت 
ارزش های دینی و اسالمی را نهادینه کرد و از سوی دیگر مفاخر و مشاهیر 
هنری، فرهنگی، ادبی، علوم ریاضی و دینی را به نسل های جوان معرفی 
و یاد و خاطره آنها را اینگونه گرامی داشت.عضو کمیسیون فرهنگی دوره 
ششم شورای اسالمی شهرکرد به اقدامات این نهاد نیز اشاره کرد و گفت: 
تندیس سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی ساخته شــده و در سالروز 
شهادت این سردار بزرگ اسالم در شهر نصب می شود، عالوه بر آن المان 
کتاب و کتاب خوانی، مرد کاله مال و مرد گیوه دوز که معرف صنایع دستی 
استان است در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و به زودی با تکمیل آن در 

سطح شهر جانمایی و نصب می شوند.

نصب المان ها در اولویت کار شهرداری
از سوی دیگر مسئوالن مدیریت شــهری نیز عنوان می کنند در خصوص 

نصب المان های شهری اهتمام الزم را دارند و تالش می کنند با ساخت و 
نصب نمادهای هویت ساز بتوانند هویت بخشی از منظر بصری را به خوبی 
منتقل کنند.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرکرد در همین 
خصوص گفت: به طور مطلق نمی توان گفت که نمادهای شهری در سطح 
شهر شهرکرد ناکافی است و طی سال های اخیر اقدامات قابل توجهی در 
این راستا انجام شده اســت.رضا ریاحی افزود: برخی، نمادهای شهری 
شهرکرد را با شهرهای بزرگ مقایسه می کنند در حالی که چنین قیاسی 
قابل قبول نیست چرا که به طور مثال اصفهان، ساالنه میزبان میلیون ها 
گردشگر خارجی است و بی شک مسئولیت سنگین تری دارد از همین رو 

می طلبد شهرکرد را با شهرهای هم ردیف خود مقایسه کرد.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرکرد در عین حال توجه 
به المان ها و نمادهای شــهری را دغدغه جدیدی در شهرکرد دانست و 
گفت: اینکه عنوان شود طی سال های گذشته اقدام موثری در خصوص 
هویت بخشی به شهر از طریق نمادهای بصری انجام نشده، قابل قبول 
نیست، شاید بتوان این  طور قضاوت کرد در سال های گذشته، موضوعات 
دیگری برای شهرداری از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار بوده ؛ اما در 
زمان حال موضوع هویت بخشی و نصب نمادها بیشتر مورد توجه مسئوالن 
قرار گرفته است.ریاحی ادامه داد: نصب نمادها و به عبارت دیگر هویت دار 
کردن شــهر امری نیســت که به یکباره انجام گیرد بلکــه باید به صورت 
تدریجی و در طول زمان اجرا شود و این مهم در شهرکرد شکل گرفته است.

 ورود محموله واکسن پاستو کووک پالس به 
چهارمحال و بختیاری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: هفت هزار دوز محموله واکسن کرونا با عنوان پاستو کووک پالس به منظور تزریق به گروه 

سنی باالی ۱۸ سال، وارد استان شد.
سید راشد جزایری افزود: این واکسن به عنوان اولویت نوبت سوم و بوستر )یادآور( در نظر گرفته 
شده اســت.جزایری اضافه کرد: از روز ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰، تزریق نوبت سوم به افراد باالی ۴۰ سال به 
فاصله سه ماه از نوبت دوم در استان آغاز شده است.وی با اشاره به شروع کار آزمایی واکسن برکت 
برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، اظهار داشت: کارآزمایی بالینی واکسن برکت برای این گروه هدف 

انجام شده و به زودی نتایج نهایی آن اعالم خواهد شد.
جزایری تصریح کرد: در شهر های باالی ۲۰ هزار نفر شبکه های بهداشت و درمان تابعه، باید در کلیه 

مراکز ارائه دهنده خدمات واکسیناسیون کووید۱۹ یکی از انواع واکسن های چند دوزی ارائه شود.
وی با اشاره به وجود واکسن جدید کرونا با عنوان اسپایکوژن در پایگاه های واکسیناسیون استان، 

گفت: تاکنون ۲۹ نفر در شهرستان بروجن این واکسن را دریافت کرده اند.
جزایری بیان کرد: واکسن اسپایکوژن حاصل همکاری مشترک شرکت سیناژن و vaxin استرالیا 
و نخستین واکسن کرونای ســاخت بخش خصوصی در ایران اســت که موفق به دریافت مجوز 

اضطراری از سازمان غذا و دارو شده است.
وی افزود: بر اساس اطالعات به دست آمده از نتایج مطالعات بالینی واکسن اسپایکوژن، ساختار 
پروتئینی و نوع ادجوانت های آن، این واکسن می تواند گزینه ای مناسب برای دوز بوستر خود و سایر 

واکسن های کرونای موجود باشد.
جزایری اضافه کرد: محدوده ســنی دریافت کننده این واکسن، ۱۸ تا ۵۰ سال در نظر گرفته شده و 

افراد فاقد بیماری زمینه ای می توانند واکسن اسپایکوژن را با فاصله ۲۱ روز دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه حداکثر مدت استفاده بعد از ترکیب و آماده سازی این واکسن شش ساعت 

است، اظهار داشت: تزریق واکسن اسپایکوژن به مادران باردار و شیرده ممنوع است.
جزایری تصریح کرد: با توجه به اجرای طرح مدیریت هوشمند در بستر سامانه امید، این طرح در 
پنج حیطه برای ارائه خدمات عمومی، برگزاری مراسمات در فضا های عمومی و سربسته، مکان های 

آموزشی، ادرات، مراکز تجاری، صنفی و تردد ها اجرا خواهد شد.

 

نبود کتابخانه در 40 درصد مدارس چهارمحال و بختیاری
معاون پرورشــی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: ســرانه کتاب متناسب 

دانش آموزان استان، هفت جلد است و ۴۰۵ درصد آن ها عضو کتابخانه های عمومی هستند.
رهدار براتی افزود: ۴۰ درصد مدارس ابتدایی چهارمحــال و بختیاری فاقد کتابخانه اند و حدود ۷۰ 
درصد مدارس متوسطه اول و دوم و ۶۰ درصد مدارس ابتدایی استان دارای کتابخانه مدرسه ای و 

کالسی هستند که در بعضی مدارس کالس یا قفسه ای به کتابخانه اختصاص یافته است.
براتی اضافه کرد: طرح »وجین« در مدارس استان اجرا می شود که هدف از این طرح به روز کردن 

کتابخانه های استان است و در هفته کتاب تعداد زیادی کتاب به کتابخانه های استان اهدا شد.
وی اظهار داشت: امسال ثبت اطالعات کتابخانه های مدارس در سامانه ای انجام می شود که تعداد 
کتب، فضا و مساحت اختصاص یافته و تعداد کتاب ها ثبت می شوند تا آمار دقیقی از کتابخانه ها و 

به روزرسانی آن ها در دسترس باشد.
براتی با اشاره به کسب رتبه نخست جشنواره دانایی توانایی در سال ۹۸-۹۹، تصریح کرد: در بخش 
نخستن جشنواره معلمان مولف هم ۱۵ رتبه برتر کشوری کسب کرده ایم و در بخش اهدای کتاب در 

حال رایزنی برای اهدای تعداد زیادی کتاب جهت راه اندازی کارناوال کتاب هستیم.

بام ایراناخبار
چهارشنبه  17   آذر 1400 / 3 جمادی االول  1443 / 08  دسامبر  2021 / شماره 3414

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
9/102   برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 9996-1400/08/20 هيات اول آقای علی اکبر امينيان 
به شناسنامه شماره 350 کدملي 0602276365 صادره ساوه فرزند قدرت اله در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 111  متر مربع قسمتی از پالک شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
تقی نجاران از سند شماره 92109 مورخ 1352/9/6 دفترخانه  شماره 2 اصفهان 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17 

م الف: 1227584 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/103   برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 8370-1400/07/08 هيات ســوم خانــم مهری نصر 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 70 کدملي 1290232733 صادره اصفهان فرزند 
عباسعلی در ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 71/59  متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 446 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت احمد و اکبر مستاجران از مورد ثبت صفحه 356 دفتر 51 

و صفحه 20 دفتر 830 امالک
رديف 2- راي شــماره 8371-1400/07/08 هيات ســوم خانــم مهری نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 70 کدملي 1290232733 صادره فرزند عباسعلی 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 214/80  متر مربع قسمتی از پالک 
شــماره 1350 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت مرتضی نصر اصفهانی از ســند شــماره 17771 مورخ 
1387/11/30 دفترخانه شــماره 137 اصفهان از مورد ثبــت صفحه 519 دفتر 

120 امالک
 رديــف 3- راي شــماره 9125-1400/07/28 هيــات ســوم آقای رســول 
جان نثاری الدانی به شناســنامه شماره 1130057925 کدملي 1130057925 
صادره خمينی شهر فرزند حسن در ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 392/39  
متر مربع از پالک 66  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مالکيت ســيد عبداله حسينی عاشــق آبادی طبق ســند الکترونيکی 

139920302025023991 امالک 
رديف 4- راي شــماره 9141-1400/07/28 هيات ســوم آقای غالمحسين 

مير نجم الدين کليچه به شناســنامه شــماره 66 کدملي 1989421040 صادره 
سوسنگرد فرزند مصطفی در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 260/29  
متر مربع از پالک شماره 39 فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مالکيت کربال آقا جان نثاری مورد ثبت صفحه 65 دفتر 

188 امالک 
رديف 5- راي شماره 9669-1400/08/15 هيات سوم آقای محسن جان نثاری 
الدانی به شناســنامه شــماره 30 کدملي 1290754926 صادره اصفهان فرزند 
حسن در ششدانگ گلخانه به مساحت 580/34  متر مربع پالک 1338 و 1351 
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع 
الواسطه از پالک 1338 فرعی مالکيت حاج آقا کشاورزی ولدانی و محمد شريفی 
ولدانی طبق سند انتقالی 13476 مورخ 1316/11/16 دفترخانه يک اصفهان و 
پالک 1351 فرعی مالکيت حسن جان نثاری مورد ثبت صفحه 456 دفتر 428 
و صفحه 543 دفتر 631 و صفحه 242 دفتر 210 و صفحات 458 و 461 و 464  
دفتر 629 امالک و مالکيت محمد حســين کابلی ولدانی مورد ثبت صفحه 455 

دفتر 629 امالک
رديف 6- راي شــماره 9629-1400/08/13 هيات سوم آقای علی جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شماره 12234 کدملي 1283229854 صادره اصفهان فرزند 
حسن در ششدانگ گلخانه به مســاحت 580/34  متر مربع پالک 102 و  1338  
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواســطه از مالکيت  پالک 102 فرعی مالک رسمی حسن جان نثاری  مورد 
ثبت صفحه 61 دفتر 204 امالک  و پالک 1338 فرعی مالکيت حاج آقا  کشاورز 
ولدانی و محمد شريفی ولدانی طبق ســند انتقالی 13476 مورخ 1316/11/26 

دفترخانه يک اصفهان 
رديف 7- راي شماره 9663-1400/08/13 هيات سوم آقای حميد جان نثاری 
الدانی به شناســنامه شــماره 96 کدملي 1293213306 صادره اصفهان فرزند 
حسن در ششــدانگ گلخانه به مســاحت 580/34  متر مربع پالک های 1338   
و  1351 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان پالک 1338 فرعی  مالکيت حاج آقا  کشاورزی ولدانی و محمد شريفی 
ولدانی طبق سند انتقالی 13476 مورخ 1316/11/16 دفترخانه يک اصفهان  و 
پالک 1351 فرعی مالکيت حسن جان نثاری مورد ثبت صفحه 456 دفتر 428 
و صفحه 543 دفتر 631 و صفحه 242 دفتر 210 و صفحات 458 و 461 و 464 
دفتر 629 امالک و مالکيت محمد حســين کابلی ولدانی مورد ثبت صفحه 455 

دفتر 629 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17 
م الف: 1227862 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/104 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1846 مورخ 1400/06/24 هيات اول موضــوع 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 
خانم مهناز شاهين شمس  آبادی به شناسنامه شماره 882 کدملی 1289464960 
صادره اصفهان فرزند علی در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 117/57 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 96 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف 
آقای سيف اله نعلبند دستجردی )مالک رسمی( خريداری شده 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 سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

م الف: 1227531  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/105 آگهی موضوع مــاده 3 قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

و امالک خور و بيابانک
برابــر آراء صادره هيــات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک خور و 
بيابانــک تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک خور و 
بيابانک تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- رای شماره 140060302029000121 مورخ 1400/08/05 هيات ، وزارت 
آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195 نسبت به شش دانگ اعيانی 
آموزشــگاه امام علی )ع( خور به مســاحت 4352/80 متر مربع احداثی بر روی 
عرصه  پالک 625 فرعی از 3664 اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت خور که مالک 

عرصه شهرداری خور می باشد.
2- رای شماره 140060302029000122 مورخ 1400/08/06 هيات ، وزارت 
آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195 نسبت به شش دانگ اعيانی 
مجتمع شبانه روزی خور به مساحت 8720/55 متر مربع احداثی بر روی عرصه  
پالک 907 فرعی از 3664 اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت خور که مالک عرصه 

شهرداری خور می باشد.
3- رای شماره 140060302029000124 مورخ 1400/08/08 هيات ، وزارت 
آموزش و پرورش به شناسه ملی 14000290195 نسبت به شش دانگ اعيانی 
آموزشــگاه برکت خور به مســاحت 4028/68 متر مربع احداثی بر روی عرصه  
پالک 908 فرعی از 3664 اصلی واقع در خور بخش 5 ثبت خور که مالک عرصه 

شهرداری خور می باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

م الف: 1225345 محمد علی بيطرف رئيس ثبت خور و بيابانک 
مفاد آراء

9/106 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابــر رای شــماره  3551 14006030200700 مــورخ  12 / 08 / 1400  
هيــات اول موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
فالورجــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای مجيــد قديری 

قهدريجانی فرزند اســداله بشــماره شناســنامه 305 وکدملی 1111171351 
صــادره ازفالورجان درششــدانگ يک بــاب خانه بــه مســاحت 89 / 271 
 مترمربــع پــالک 790 فرعــی از386 اصلی واقــع در قهدريجــان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای ابراهيم قديری قهدريجانی  محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايــی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

م الف: 1227351 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
9/107 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  3546 14006030200700 مورخ  12 / 08 / 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 رضا مومزايی بردشــاهی فرزند درويش بشماره شناسنامه 4879 
 وکدملی 1158998211 صادره ازفريدن درششدانگ يک باب خانه به مساحت
  18 / 125 مترمربع پــالک 411 اصلی واقع در شــرودان فالورجان  خريداری 
مع الواســطه ازمالک رسمی آقای زين العابدين شــفيعی  محرزگرديده است لذا 
به منظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
اين اداره تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند . بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/17

م الف: 1227254 محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی )ســند کارخانــه( 
خــودروی ســواری پــژو SLX-TU5 405 مــدل 
 1399 بــه رنــگ ســفید - روغنــی به شــماره پالک

 ایران 67-869  ل 69  و شماره موتور 164B0263737 و 
شماره شاسی NAAM31FE0LK615487 و شناسه 
ملــی خــودرو NAAM31FE0LK615487 به نام 
خانم بتول صادقی کفرانی  مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

رئیس شورای شهر شهرکرد مطرح کرد؛

تقویتمبلمانشهریشهرکردبانمادهایهویتبخش



چهارشنبه 17 آذر 1400 / 03 جمادی االول 1443 / 08 دسامبر 2021 / شماره 3414
 ماجرای ارجاع داروی بیماران سرطانی به شرکت 

سازنده چیست؟
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مرجوع شدن داروی ویژه بیماران سرطانی به شرکت 
سازنده داخلی خبر داد.محمود اعتباری گفت: سهمیه داروی لوکوورین که مخصوص بیماران مبتال به 
سرطان است، به سراسر کشور از جمله استان اصفهان اختصاص داده شده بود. وی افزود: لوکوورین هایی 
که در اختیار اصفهان قرار گرفته بود به جهت مشکلی که به وجود آمد، از بازار جمع آوری شده و به شرکت 
سازنده بازگشت خورده است.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره تامین نیاز بیماران 
سرطانی به این دارو گفت: هم اکنون برای مرتفع کردن سه هزار ویال مورد نیاز اصفهان، فرآورده هندی 
وارداتی تامین شده است.اعتباری گفت: لوکوورین های هندی تامین شده، در داروخانه بیمارستان میالد و 
حکیم شفا توزیع  می شود و درصدد هستیم که این دارو برای داروخانه های دیگر نیز تامین شود.اعتباری 
در پایان با اشاره به موضوع قیمت این فرآورده گفت: لوکوورین قیمت باالیی نداشته و پوشش ۹٠ درصدی 
بیمه دارد، اما با توجه به تعداد زیاد مورد نیاز برای هر بیمار و توالی مصرف، ممکن است هزینه بیشتری 

را به بیمار تحمیل کند؛ در تالش خواهیم بود با بیمه های مربوطه مذاکره کرده تا به بیماران کمک کنیم.
 

جمع آوری بیش از ۶0 میلیارد تومان زکات در استان اصفهان
دبیر ستاد زکات استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۶۰ میلیارد تومان زکات در استان 
جمع آوری شده که با توجه به خشکی های پی در پی، حدود دوسوم این میزان، زکات مستحبی و یک 
سوم، زکات واجب است. حجت االسالم غالمحســین رنجبر اظهار کرد: زکات جمع آوری شده  امسال ، 
تاکنون نسبت به سال گذشته، ۲۰ درصد افزایش داشته است و پیش بینی می شود که این میزان زکات تا 
پایان سال، به ۸۰ میلیارد تومان برسد.دبیر ستاد زکات استان اصفهان گفت: ۴۰ درصد زکاتی که جمع آوری 
می شــود، به پروژه های عمرانی و عام المنفعه اختصاص می یابد و ۶۰ درصد مابقی در زمینه هایی مثل 
تامین مسکن، تحصیل و درمان برای فقرا و مستمندان هزینه می شود.حجت االسالم رنجبر با بیان اینکه 
خشکسالی های پی در پی و نبود آب تاثیر زیادی بر موضوع زکات داشته است، گفت: متاسفانه در شرق 
استان اصفهان که زمانی به عنوان منبع گندم شناخته می شد، دیگر کشاورزی انجام نمی شود و در غرب 
استان نیز امسال کشت صورت نگرفته و برداشت گندم و جو به صورت حداقلی بوده است. به همین دلیل، 

اگر وضعیت کشاورزی در استان مطلوب بود، زکات واجب بیشتر از زکات مستحبی جمع آوری می شد.
 

کوچ پاییزه عشایر اصفهان به پایان رسید
کوچ پاییزه عشایر استان اصفهان از مناطق سردســیر ییالقی به مناطق گرم قشالقی که از اوایل مهر ماه 
آغاز شده بود، به پایان رسید.استان اصفهان قلمرو 1۲ هزار خانوار عشایری با جمعیت ۶۰ هزار نفر است 
که مراتع غربی و جنوبی آن ییالق 11 هزار خانوار از عشایر ایل های بختیاری و قشقایی و صحراهای مرکز و 
شرق آن نیز قشالق عشایر ایل عرب جرقویه است.همزمان با پایان یافتن کوچ و خروج عشایر بختیاری و 
قشقایی از ییالقات اصفهان، هزار خانوار عشایر ایل عرب جرقویه وارد مناطق قشالقی این استان شدند.

 

 امتحانات کدام پایه های تحصیلی در نیم سال اول
 حضوری برگزار می شود؟

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در خصوص واکسیناســیون دانش آموزان، گفت: از همه 
دانش آموزان می  خواهیم که موضوع واکسیناسیون را جدی بگیرند چرا که به ایمن شدن جامعه کمک 
می کند. محمد اعتدادی در خصوص برگزاری امتحانات نیم سال اول دانش آموزان تصریح کرد: بر اساس 
بخشنامه ارسالی از وزارت آموزش و پرورش، کلیه امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1۴۰1-1۴۰۰ دوره 
متوسطه اول و دوم )پایه های هفتم تا دوازدهم( به صورت حضوری برگزار خواهد شد و  در دوره ابتدایی 

نیز امتحان توصیفی است و مدارس هم باید از ارائه برنامه امتحانی به دانش آموزان خودداری کنند.

آخر پاییز است و نوبت شمارش جوجه ها؛ سرشماری دارایی های طبیعی زیستگاه کاله قاضی اصفهان آغاز شد

پس انداز باقی مانده امید

کمتر کســی به این فکــر می کند که اگر  پرستو حسنی 
مناطق حفاظت شده ای مثل پارک ملی 
کاله قاضی و قمیشلو در اطراف اصفهان وجود نداشتند، امروز اصفهان 
بیشتر در قعر آلودگی صنایعش فرو رفته بود و آتش خشم طبیعت آن 
را ده باره و صد باره سوزانده بود. از همین رو، سرشماری دارایی های 
طبیعی این دو زیستگاه، پس انداز باقی مانده برای اصفهان را حساب 

می کند!
اصفهان، امروز رســما در دل یک بحران ملی اســت؛ این شــهر طی 
چندسال اخیر جریان اصلی زندگی را در بستر خشک زاینده رود و در 
میان غبار و دود صنایع کوچک و بزرگ از دست داده است. حاال یکی 
از محرک های ضربان آهسته قلبش، پارک ملی کاله قاضی است که از 
آغاز پاییز، استرس های زیادی را تاب آورده است؛ حاال »آخر پاییز« 

است و نوبت شمارش »جوجه ها«.
آنچه از شکار، خشکسالی نسبتا شــدید و هجوم بیماری هایی مثل 
طاعون نوشخوارکنندگان کوچک باقی مانده، سرمایه هایی هستند که 
اگر از جاده کشی و پروژه آرامستان در بهارستان هم جان سالم به در 
ببرند، موفق به حفظ امید اصفهان برای اندکی بیشتر زیستن خواهد 

شد.روز دوشنبه، سرشماری این ســرمایه ها، »سم داران شاخص« 
کاله قاضی، توسط ۲1 گروه که رهبری هر تیم را یک محیط بان آشنا با 
منطقه به عهده داشت، انجام شد و هر تیم به شمارش »کل و بز« در 

بخش های کوهستانی و »آهو« در دشت ها پرداختند.
در حالی که آفتاب صبحگاهی تقریبا تمام دشــت های کاله قاضی را 
گرم کرده بود، محیط بــان یکی از گروه ها که بــا دوربین به دنبال آهو 
می گشت، تکرار کرد »تو آفتاب پاییز می خوابن! شب تا صبح تو سرما 
می دوند که سردشون نشه. تو روز، زیر آفتاب می خوابن! االن سخت 

می بینیمشون، تو بوته ها خوابیدن«.
چهارپایانی که تیم سرشــماری به دنبال شمردن شان است با دیدن 
انســان یا شــنیدن صدای ماشــین ها، از خوابگاه آفتاب زده پاییزی 
خود فرار می کنند و همین گریز و تحرک رؤیت آنها در دشت را ممکن 
می کند. گفته محیط بان درست اســت، آهوها تا جای ممکن در جای 
خود خوابیده اند، اگر خطر حمله انسان را خیلی نزدیک احساس کنند، 

از جا بلند شده و سرمازده، خرامان دور می شوند.
از یک دشت به دشــت دیگر، از یک آبشخور به آبشــخور دیگر، ده تا 
و بیست تا و ســی تا، جمعیت آهوها متفاوت اما مجموع شان قابل 

مالحظه است، در این بین یک دشت کوچک که محیط بان مدعی است 
باید آهو داشته باشد خالی است! در ارتفاعی مشرف به دشت، به دنبال 
شــان می گردد. گروهی از چهار گرگ را می بیند. حاال معلوم می شود 
که چرا آهویی در این دشت مساعد حضور ندارد. گرگ ها در کمین اند و 

شاید بوی شکارشان، آهوها را از محل دور کرده است.
در نزدیکی آبشخورها، محدوده های کشــت علوفه، مسیرهای بکری 
که مشخصا هنوز پای هیچ شــکارچی و معدن داری به آن باز نشده، 
گله های پر جمعیت آهو پرســه می زند. در بخش هایی که پســتی و 
بلندی و ناهمواری دارد یا نخاله های معادن باقی مانده، حضورشــان 
کمتر است و همه اینها اثبات می کند که انسان نباید دخل و تصرفی در 

این زیستگاه داشته باشد.
به گفته محیط بــان با تجربه ای کــه همچنان با احتیاط مســیرهای 
مخصوص گشــت محیط بانی را طی می کند، »اخیرا احکام سنگینی 
برای شکارچیان و معدن داران متخلف صادر شــده و قانون توانسته 

قدری به امنیت منطقه کمک کند.«
وی در حالی که امید زیادی به دل دارد، با خوشــحالی می گوید، »با 
عشــق ســعی می کنیم منطقه آرامش داشته باشــد، این حیوانات 
اعتماد دارند، می دانند اینجا جای شــان امن اســت، حتی از حرکت 

ماشین های ما نمی ترسند، می دانند مواظب شان هستیم.«
در پایان ســفر یکی از تیم هایی که به دنبال آهو، دشــت های خاص 
پارک ملی کاله قاضی را گز کرده بودند، بیشــتر از ۳۰۰ آهو دیده شدند 
و چند گروه دیگر هم آمار کمتر یا بیشــتر از دشت های دیگر به همراه 
داشتند. ســال گذشــته با تعداد گروه های کمتر، حدود ۲۵۰۰ آهو در 
منطقه شمارش شده بودند و حاال هم محیط بان نوروزی، معتقد است 
حداقل ۳۰ گروه، دو روز تمام باید آهوها را شــمارش کنند، تا جمعیت 

واقعی آهوهای کاله قاضی مشخص شوند.
کاله قاضی، پارک ملی حفاظت شــده در جنوب شرقی شهر اصفهان 
است که با حضور چهارپایان شاخص خود و البته تنوع پوشش گیاهی 
مشهور شده اســت. این منطقه حفاظت شده ۴۰ هزار هکتاری، پاییز 
1۴۰۰ با تهدید ساخت آزادراه کنارگذر شــرق اصفهان مواجه بود و بعد 
از تالش های مردمی، باالخره این خطر به طور موقت از سرش باز شد 
و در حال حاضر فعاالن محیط زیســت و دوستداران حیوانات منتظر 
تصمیم جدید ملی برای راه جایگزین هستند.در این بین، خبرهایی از 
تصمیم جدید شهردار بهارستان مبنی بر ایجاد آرامستان در حوالی این 
پارک ملی به گوش می رســد؛ این خبر در صفحه اینستاگرام منتسب 
به شهردار جدید بهارستان منتشر شده و فعاالن محیط زیستی، برای 

بار دوم در سال جاری نگران این منطقه خاص اکولوژیک هستند.

خبرخوان جامعه

تصادف تریلی با 
اتوبوس در آزادراه 

کاشان -قم
معاون عملیات امداد و نجات هالل 
احمر استان اصفهان گفت: مسافران 
یک اتوبوس از دهدشــت به سمت 
تهــران در حال حرکــت بودند که در 
کیلومتر 1۰ کاشان به قم دچار حادثه 
شدند.در این حادثه ۸ نفر کشته و 1۶ 
نفر مصدوم شدند که همه مصدومان 

به بیمارستان انتقال یافتند.

استاندار اصفهان:

نیروی انتظامی، امین و معتمد مردم است
استاندار اصفهان در نشست صمیمانه با جمعی از فرماندهان نیرو های انتظامی استان با اشاره به حدیث 
ارزنده نبوی گفت: بی گمان دو نعمت در جامعه جاری و ساری اســت که ارزش نامتناهی آن به دلیل 
حضور ژرف آن در گستره عمومی کمتر هویداست. این نعمات نافع و کارآمد »صحت و امنیت« است. 
ســیدرضا مرتضوی اظهار کرد: برقراری نظم و امنیت از وظایف ذاتی نیروی انتظامی است که بی تردید 
با مدیریت هوشیارانه و خادمانه این نیروی غیور در همه صحنه ها شاهد پویایی آن هستیم.استاندار 
اصفهان گفت: نیروی انتظامی صیانت و سیادت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را سرلوحه خود 
قرار داده و همواره به نحو ارزنده ای از این موضوع تبعیت کرده و تصاویر شهدای رشید که این مجلس به 
برکت خون این عزیزان منعقد شده گواهی بر این موضوع است.وی افزود: بی تردید عمق و جایگاه نیروی 
انتظامی و پلیس برخاسته از یک نگاه مکتبی و یک تربیت ژرف اعتقادی و اخالقی خاص است که در پرتو 
والیت پذیری محقق می شود.مرتضوی گفت: پلیس مظهر امنیت، آرامش و نوع دوستی، نظم، عدالت 

و خیرخواه است و نقش پلیس، نقشی اعتماد آفرین و اطمینان بخش در جامعه محسوب می شود.
 

 استفاده از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن در 
وسایل نقلیه ممنوع

رییس پلیس راه اســتان اصفهان از ممنوعیت اســتفاده از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن در 
وسایل نقلیه خبر داد.اصغر زارع، اظهار داشت : امروزه استفاده از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن 
در وسایل نقلیه رواج پیدا کرده هرچند که استفاده از این چراغ ها برابر آیین نامه راهنمایی و رانندگی 
ممنوع اســت مگر در مواردی که به موجب آیین نامه مجاز اســت.وی ادامه داد: با توجه به اینکه 
استفاده از این چراغ ها باعث حواس پرتی و اختالل در دید رانندگان خودروهای عبوری می شود، الزم 
است که رانندگان از نصب اینگونه چراغ ها خودداری و برابر آیین نامه از چراغ های استاندارد استفاده 
کنند.وی در پایان به رانندگان خودروهای طویل توصیه کرد، به جهت نمایان سازی طول وسیله نقلیه 

خود در قسمت عقب چراغ های طولی به رنگ قرمزو در قسمت جلو رنگ زرد نصب کنند.
  

پذیرش مشموالن سربازی، فقط با کارت واکسن
ارائه کارت واکسن برای پذیرش مشموالن خدمت سربازی در استان اصفهان ضروری است.معاون وظیفه 
عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ارائه کارت تزریق دو دوز کامل واکسن کرونا را برای پذیرش در 
مراکز آموزش نیرو های مسلح اجباری دانست و گفت: در صورت ارائه ندادن کارت واکسن، از پذیرش آن ها 
در مراکز آموزش نیرو های مسلح خودداری می شود.سرهنگ مهرداد پناهپوریان افزود: ضرورت ارائه 
کارت واکسن برای پذیرش مشموالن خدمت مقدس سربازی به کلیه مشموالن اعزامی از یکم دی ماه به 
بعد، به صورت تمرکزی یا پیامک اطالع رسانی می شود.وی افزود: در صورت نداشتن کارت واکسیناسیون، 

مسئولیت اعزام نشدن مشموالن در مراکز آموزش، موجب غیبت و اضافه خدمت آن ها می شود.
 

اعتراف به 30 فقره سرقت سیم برق 
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان بیان داشت: پس از وقوع چندین مورد سرقت سیم و کابل 
برق در شهرستان فالورجان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
این فرماندهی قرار گرفت.سرهنگ ایرج کاکاوند  افزود: سرانجام پس از انجام اقداماتی تخصصی 
یک سارق در ارتباط با این سرقت ها شناسایی و دستگیر شد که درتحقیقات به عمل آمده به ۳۰ فقره 
سرقت ســیم برق و کابل هوایی و فروش آنها به ۳ مالخر اعتراف کرد.فرمانده انتظامی شهرستان 
فالورجان با اشاره به دستگیری مالخران این پرونده ادامه داد: در این خصوص پرونده ای تشکیل 

و این افراد برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس اداره آموزش متوسطه 
اصفهان :

ترک تحصیل دانش آموزان 
بیشتر بین اتباع خارجی و 
دختران ازدواج کرده است

 رییس آمــوزش متوســطه اول و دوم نظری 
اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: ترک 
تحصیل دانش آموزان در این اســتان بیشــتر 
مربوط به شماری از اتباع خارجی و نیز دختران 
ازدواج کرده در مناطق روستایی است.حسین 
نادیان در پاســخ به آماری که به تازگی مدیرکل 
آموزش وپرورش اصفهان مبنی بر وجود یک هزار 
و ۷۰۰ دانش آموز تارک تحصیل در استان اعالم 
کرده، اظهار کرد: این آمار مربوط به سال تحصیلی 
گذشته است و بر اساس تجربه بیشتر مربوط به 
اتباع بیگانه به ویژه از کشور افغانستان و ازدواج  
دختران در برخی مناطق روســتایی استان می 
شود و درصد دانش آموزانی که به خاطر شرایط 
کاری ترک تحصیل می کنند، خیلی کم است.وی 
گفت : براساس بررسی های صورت گرفته یکی 
از آسیب های آموزش مجازی در دانش آموزان 
استان و همین طور در کشور، ترک تحصیل پنهان 
اســت و  این ترک تحصیل به نحوی اســت که 
دانش آموز در مدرسه ثبت نام می کند ولی توجهی 
که باید به تحصیل داشته باشد و یا در کالس های 
مجازی به طور کامل شرکت کند، ندارد.وی اظهار 
داشت: بر این اساس در سال جاری تاکید شد 
تا دانش آمــوزان به صورت ترکیبــی و با تاکید 
بر آموزش حضوری بر اســاس گروه بندی و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس حاضر 
شوند.رییس اداره آموزش متوسطه اول و دوم 
اداره کل آموزش وپــرورش اصفهــان افزود: در 
سال تحصیلی گذشــته ترک تحصیل پنهان در 
شاخص هایی که امتحانات حضوری برگزار شد 
به صورت افت تحصیلی و به صورت مشهود با عدد 
نشان داده شد.به گفته وی؛ در مقابل درجاهایی 
که آزمون ها به صورت مجازی برگزار شد نمرات 
خوب بود چون اعضای خانواده کمک می کردند 
و  این  باعث افت تحصیلی و آســیب بیشتر در 
دانش آموزان به ویــژه در آن هایی کــه تازه وارد 
مدرسه می شوند و یا در شرف فارغ التحصیلی 

هستند، شده است.

بهره مندی خانواده های مددجویی امداد از مزایای تامین اجتماعی
با پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی خانوار های تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان، بیمه شدگان از تمامی مزایای بیمه های اجتماعی بهره مند می شوند.معاون 
حمایت و سالمت خانواده اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، این نهاد را حامی توانمندسازی مددجویان با پرداخت بخشی از حق بیمه آن ها به 
سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: بیمه شدگان می توانند از تمامی مزایای بیمه های اجتماعی همچون بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی استفاده کنند.هادی 
بنایی با اشاره به اینکه در زمان اجرای این طرح زنان سرپرست خانوار و مددجویان مجری طرح های اشتغال زایی به شعب تامین اجتماعی معرفی شدند، افزود: 
در سال گذشته ۸۰۰ نفر پس از 1۰ سال سابقه بیمه با رعایت شرایط سنی، بازنشسته و از مستمری بازنشستگی بهره مند شدند. وی، میزان پرداختی حق بیمه تامین 
اجتماعی خانوار های تحت حمایت این نهاد در این استان را بیش از ۵ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: هم اکنون حدود ۳ هزار و 11۵ نفر از زنان سرپرست خانوار و ۸۰۲ 

نفر از مجریان طرح های اشتغال این نهاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

جانشین فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در مراسم آیین رونمایی از محصوالت ایده محور 
نوین پژوهشکده شهید شــهریاری دانشگاه اصفهان 
اظهار داشت: برای موضوع موشکی و دریایی سپاه به 
ماموریتی رفته بودیم و دانشمندان را که می دیدیم، همه 
از جوانان بوده و در داخل کشــور درس خوانده بودند.
سردار علی مقواســاز تاکید کرد: قدرت نظامی کشور 
بسیار جلوتر از چیزی است که شاهدیم و دلیل آن دو  
مورد است؛ جوانانی که در داخل کشور درس خوانده اند 
و جهــادی کار می کنند و تفاوت آن ها بــا دیگران این 

است که خود را باور کرده اند.مقواساز با اشاره به بیانات 
رهبر معظم انقالب عنوان کرد: در کشــور جوانان قوی 
داریــم؛ اما دشــمن می خواهد آنان انگیزه نداشــته 
باشــند . بر خالف این خواســته در این مسیر بسیج 
دانشجویی ۳ اقدام مهم انجام داد؛ اول موضوع کرونا 
بود، اقدام بسیج دانشجویی استان اصفهان در موضوع 
کرونا در کشور بی نظیر بود.جانشــین فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان یادآور شد: موضوع 
بعدی کمک مومنانه و دیگری حضور و مشــارکت در 
انتخابات بود.وی با بیان اینکه اشــتباه مان این است 
که بسیج را محدود می کنیم، توضیح داد: بسیج یعنی 
همه، هر شخصی که قلب او برای نظام و انقالب می تپد 
بسیجی است؛ همه دانشجویان که بسیجی هستند 
قوی و با اراده هستند و اگر جریان اساتید و مسئوالن از 

دانشجویان حمایت کنند، آن ها می توانند مسیر کشور را 
پیش ببرند.مقواساز گفت: دانشجویان اصفهان همه از 
خط حاج احمد کاظمی و حاج حسین خرازی هستند، 
تمام دانشجویان اصفهان نسل حاج قاسم هستند و 
نیاز است که در این مسیر قوی شویم.جانشین فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان بیان داشت: 
مشــکلی که وجود دارد این است که برخی افراد هنوز 
مبارزه را قبول نکرده و منکر آن می شوند ؛اما کشورمان 
با مبارزه زنده است. همه قدرت ها دنبال این هستند 
که قدرت کشورمان رشد نکند ؛اما اگر دانشجویان حس 
کنند مبارزه وجود دارد و پای آن بایســتند، کشور رشد 
زیادی خواهد کرد.وی خاطرنشان کرد: نیاز است همه، 
جوانان را باور کنیم و بدانیم جوان اســت که می تواند 

کشور را به باالترین نقاط ارتقا دهد.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

همه مسئوالن باید توان جوانان را باور کنیم
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بشار رسن:

 بدن بازیکنان عراقی خراب است
ستاره عراقی و سابق پرسپولیس می گوید که مشکل بدنی بازیکنان تیم ملی کشورش باعث باخت 
سنگین به قطر شده است.تیم ملی عراق در ادامه نتایج ناامید کننده خود، دوشنبه شب با 3 گل به 
قطر باخت و از دور رقابت های جام ملت های عربی کنار رفت. با این شکســت، تعداد ناکامی های 
عراق در بازی های رسمی به 10 دیدار متوالی رسید و همچنان پیروزی برابر هنگ کنگ در مرحله قبلی 
مقدماتی جام جهانی در خرداد امسال، آخرین پیروزی این تیم در یک دیدار رسمی است.پس از 
پایان دیدار اخیر برابر قطر، بشار رسن ،بازیکن تیم ملی عراق در نشست خبری پس از بازی گفت: 
شکست سنگینی را متحمل شدیم که انتظارش را نداشتیم، به خصوص اینکه ما بازی را خوب شروع 
کردیم و خیلی به زدن گل نزدیک شده بودیم.وی بیان کرد: در نیمه اول بد نبودیم و موقعیت های 
زیادی ایجاد کردیم؛ اما در نیمه دوم از نظر بدنی دچار مشــکل شده و خسته شدیم که تیم قطر به 
دلیل تجربه بازیکنانش و آمادگی باالی آنها از این فرصت استفاده کرد.وی گفت: همه می دانند که 
لیگ عراق بازیکنانی در سطح رقابتی یکســان تولید نکرد و ما همیشه به دلیل عدم آمادگی بدنی 
آسیب می بینیم و این بهانه نیست، اما این یک واقعیت واضح برای همه است. وی افزود: تیم قطر 
موفق شد از فضاها استفاده کند و از کناره ها به سمت دروازه ما هجوم آورد و در کمتر از ده دقیقه سه 
گل به ثمر رساند. در پایان از هواداران خود عذرخواهی کرده و صعود تیم قطری را تبریک می گوییم.

عمان با »برانکو« روی فرم جام جهانی
دهمین دوره مسابقات جام جهانی اعراب که بین کشــورهای عربی برگزار می شود، امسال برای 
نخستین بار تحت حمایت فیفا برگزار شده و با گرفتن نام فیفا عرب کاپ، شکل و شمایل حرفه ای 
تری پیدا کرده است. همچنین این مسابقات درست یک سال پیش از جام جهانی قطر برگزار شده 
و بهترین فرصت تمرین میزبانی برای قطری هاست. پیگیری این مسابقات از جهت اینکه حریفان 
مقدماتی جام جهانی ایران و چهره های نام آشــنای فوتبال ایران در آن شرکت دارند، برای فوتبال 

دوستان ایرانی خالی از لطف نیست. 
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی خوشــنام در فوتبال ایران این روزها با تیم ملی عمان در تورنمنت فیفا 
عرب کاپ روزهای خوبی را سپری می کند. شاگردان برانکو دوشنبه شب با سه گل بحرین را شکست 
دادند و همراه با قطر به یک چهارم نهایی صعود کردند. منذر العلوی، ارشد العلوی و خالد الهاجری 
سه گل عمان را به ثمر رســاندند . تیم ملی عمان در یک چهارم نهایی فیفا عرب کاپ باید به مصاف 
تونس برود و باید دید عمان با تفکرات برانکو تا چه مرحله ای دوام می آورد. این مرد کروات، سر و 
شکل مناسبی به فوتبال عمان داده و در گروه سخت مقدماتی جام جهانی نیز حریف راحتی برای 
تیم های عربستان، ژاپن و استرالیا نبوده است. صفحه اینستاگرام تیم ملی عمان با منتشر کردن 

عکس ایوانکوویچ، عملکرد او را تحسین کرد.

کنایه »لواندوفسکی« به »مسی«
ستاره بایرن به حرف های مسی واکنش نشان داد. لیونل مسی بعد 
از دریافت توپ طال، با تعریف و تمجید از لواندوفسکی گفت: 
»مبارزه با لواندوفسکی باعث افتخار است، تو سال گذشته 
برنده توپ طال بودی و فرانس فوتبال باید این جایزه را به 
تو بدهد. تو برنده توپ طال بودی و باید این جایزه را در 
خانه خود داشته باشی.« واکنش ستاره لهستانی 
فوتبال جهان به حرف های مسی اما همراه با کنایه 
بود. او گفت: »دوست دارم حرف های لیونل مسی 

صادقانه باشد، نه فقط حرف های تو خالی.«

میزبانی سپاهان در ایستگاه نهم رقابت های لیگ برتر؛

طالیی پوشان در اندیشه بازگشت به صدر

در چارچوب هفته نهــم رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتبال، تیم ســپاهان در ورزشــگاه 

نقش جهان میزبان تیم صنعت نفت آبادان است.
هفته نهــم رقابت های لیــگ برتر فوتبــال، جام خلیج فــارس، روز 
پنجشنبه با برگزاری 3 دیدار آغاز می شود که در یکی از دیدارها، طالیی 

پوشان نصف جهان مقابل تیم صنعت نفت آبادان قرار می گیرند.
شاگردان محرم نویدکیا در شرایطی آماده برگزاری این بازی می شوند 
که هفته گذشــته شکســت ســنگینی را مقابل تیم گل گهر سیرجان 
متحمل شدند تا دومین شکست این فصل در کارنامه آنها ثبت شود. 
ســپاهانی ها که با 16 امتیاز در صدر جدول جای گرفته بودند در دیدار 
با شــاگردان امیر قلعه نویی حرفی برای گفتن نداشــتند و در مقابل 
تیم کرمانی با نتیجه 4 بر دو شکســت خوردند تا یکی از شکست های 
سنگین طالیی پوشــان در چند فصل اخیر رقم بخورد. تیم سپاهان با 
قبول این شکســت صدر جدول را از دســت داد و پس از تیم گل گهر 

سیرجان در رده دوم جدول ایستاد.
 در آن ســو تیم صنعت نفت آبادان در حالی پا به میدان نهمین دیدار 

خود در فصل جاری رقابت های لیگ برترفوتبال می گذارد که این تیم 
هفته گذشــته در یک دیدار خانگی مقابل تیم پیــکان تهران متوقف 
شد.طالیی پوشــان آبادان از 8 بازی برگزار شــده خود در این دوره از 
رقابت ها تنها یک برد  به دســت آورده اند و با ســه تساوی و کسب 6 

امتیاز در رده سیزدهم جدول رده بندی رقابت ها ایستاده اند.
جدال تیم های سپاهان و صنعت نفت آبادان برای شاگردان محرم از 
اهمیت خاصی برخوردار است، آنها به هیچ وجه دوست ندارند میدان 
را برای سایر مدعیان قهرمانی خالی کنند و تنها به کسب سه امتیاز این 
دیدار خانگی فکر می کنند. طالیی پوشان به دنبال برتری در این دیدار 
هستند تا جایگاه شان در رده های باالیی جدول را حفظ کنند در مقابل 
تیم صنعت نفت آبادان هم به دنبال کسب امتیاز در اصفهان است تا با 
دست پر این شــهر را ترک کند. روحیه نامناسب طالیی پوشان نصف 
جهان فرصت مناسبی را برای این تیم آبادانی فراهم می کند تا پیروزی 

در این دیدار دور از دسترس نباشد.
آنچه مشخص اســت نتیجه این دیدار برای تیم سپاهان که سودای 
قهرمانی در ســر دارد ازاهمیت باالیی برخوردار بوده و می تواند باخت 

مقابل تیم گل گهر را جبران کند. با وجود برخی انتقادات اما اگر نگاهی 
به آمارها داشته باشیم، ســپاهانی ها در فصل گذشته با وجود این که 
توانســتند 6۵ امتیاز در پایان لیگ کســب کنند؛ اما تا هفته هشتم 10 
امتیاز از دست دادند و 8 گل خورده را در کارنامه خود داشتند. سپاهان 
مدل جدید تا هفته هشــتم رقابت های لیگ برتر تنها پنج گل خورده 

داشته که چهار گل از این پنج گل هم در یک بازی بوده است.
شــاگردان محرم نویدکیا تا ایــن هفته از رقابت ها دو  امتیاز نســبت 
به فصل گذشــته بیشتر کســب کرده اند و در خط حمله 1۲ گل به ثمر 
رسانده اند و به همراه گل گهر بیشترین گل زده را دارند. از نگاه آماری 
طالیی پوشان نسبت به فصل گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته اند.

باتوجه به شرایط رو به رشد سپاهانی ها، پیش بینی می شود که آن ها 
همچنان مدعی قهرمانی باشند و بیشتر از فصل گذشته امتیاز کسب 
کنند. البته این نکته قابل ذکر است که ســپاهانی ها هنوز با تیم هایی 
مثل استقالل و پرسپولیس که از آن ها به عنوان مدعی های قهرمانی 
یاد می شــود، بازی نکرده اند و باتوجه به کیفیت خوب برخی دیگر از 

تیم های لیگ، ممکن است در این مسیر دچار لغزش شوند.

پنجمیــن مرحله نهایــی لیگ نظامی مســابقات 
پنجگانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به میزبانی 
لشــکر 14 امام حســین)ع( در اصفهــان برگزار 
شد.سردار حمید سرخیلی، رییس هیئت پنجگانه 
نظامی ســپاه گفت: این مســابقات در رشته های 
تیراندازی ســرعت و دقــت، میدان موانع، شــنا، 
دو هشــت کیلومتر و پرتاب نارنجک برگزار شــد و 
دوره های قبل نیز به میزبانی اســتان های مشهد، 
رشت، ارومیه و کرمانشاه برگزار و مرحله نهایی دوره 
لیگ پنجگانه به میزبانی لشکر 14 امام حسین)ع(
اجرا شــد. وی افــزود: شــرکت کننــدگان در این 
مسابقات از قرارگاه منطقه ای کل کشور و سپاه های 
استانی انتخاب  و هشت تیم در این دوره مسابقات 
شــرکت کرده اند و منتخبان این دوره از مسابقات 
جهت شــرکت در اردوی تیم ملی جهت مسابقات 
المپیک نظامی جهان)ســیزم( معرفــی خواهند 

شد.سرخیلی با اشاره به اینکه روز اول مسابقات در 
رشته تیراندازی ۲00 متر در دو حالت سرعت و دقت 
انجام می شود، یادآور شد: عصر روز اول مسابقات 
نیز رشته میدان موانع با ۲0 آیتم رقابت خواهند کرد و 
در روز دوم مسابقات پنجگانه سپاه پاسداران رشته 
شنا و پرتاب نارنجک در صبح و عصر برگزار و در روز 
پایانی نیز دو هشــت کیلومتر صحرانــوردی برگزار 
شد. رییس هیئت پنجگانه نظامی سپاه پاسداران 
خاطرنشان کرد: بعد از مســابقات پنجگانه سپاه، 
مســابقات سراسری ســپاه بین یگان های سپاه، 
مردم پایه، نیروی زمینــی، نیروی دریایی و هوایی 
برگزار خواهد شد، در سال گذشته نیز 63 تیم در این 
مســابقات شــرکت کرده اند. وی خاطرنشان کرد: 
رشد مسابقات سپاه در پنج دوره استان های قبلی، 
نشان از رشد بسیار باال این مسابقات داشته است و 
امیدواریم در پایان نتایج بسیار خوب و خروجی این 

دوره مسابقات لیگ سپاه پاسداران برای نیروهای 
مسلح موثر باشد. سرخیلی در ادامه عنوان داشت: 
با توجه به میزبانی بسیار عالی این دوره ازمسابقات 
توسط لشکر 14 امام حسین)ع( امیدواریم شرکت 
کنندگان و میهمانان عزیز خاطره خوشــی را از این 
دوره مسابقات داشــته باشند و با صحت و سالمت 
به استان های خود بازگردند. رییس هیئت پنجگانه 
نظامی سپاه پاســداران در پایان بیان داشت: آنچه 
که باعث شده لیگ پنجگانه برگزار شود اثر بخشی 
این مسابقات در ارتقای یگان رزم سپاه پاسداران و 

نیروهای مسلح است.

مرحله نهایی لیگ مسابقات پنجگانه سپاه در اصفهان برگزار شد

سرمربی تیم ملی شمشیربازی ســابردرباره علت غیبت خود در جلسه فدراسیون شمشــیربازی با کادر سرپرستی بازی های آســیایی بیان کرد: مقداری عالئم 
سرماخوردگی داشتم از این رو ترجیح دادم برای رعایت پروتکل ها در جلسه شرکت نکنم. امین قربانی در مورد اینکه ملی پوشان سابر با چه آمادگی وارد اردوی تیم ملی 
شده اند، گفت: بعد از المپیک اولین اردو است که تشکیل شده ، طبیعتا ملی پوشان مدتی از فضای شمشیربازی دور بوده اند. در المپیک نتیجه ای که می خواستیم رقم 
نخورد از این رو زمان برد تا بازیکنان ریکاوری شوند. از طرفی مسابقات هم در تقویم فدراسیون جهانی به تعویق افتاد و فرصت داشتند تا بتوانند بهتر استراحت کنند و 
تمرینات بدنسازی انجام دهند. االن دیگر برای تمرینات فنی و تخصصی تر وارد اردو شده اند. در این اردو بیشتر به کارهای بدنسازی آنها می پردازیم. صبح ها تمرینات 
بدنسازی و بعدازظهر تمرینات شمشیربازی دارند.  اولین مسابقه ما در گرجستان است که بیست و چهارم دی آغاز می شود و چهار  شمشیرباز را به این مسابقات اعزام 

می کنیم. در اردوی بعدی یک مسابقه انتخابی می گذاریم و دو مسابقه انتخابی هم در اردوی سوم و پایانی تیم ملی برگزار خواهیم کرد.

اعزام 4 شمشیرباز به جام جهانی گرجستان
قهرماِن قهرمان پرور

خبر روز

وز عکس ر

سفر در کشتی تفریحی 
شگفت انگیز »مایکل 

جردن«
اســطوره ۵8 ساله شــیکاگو بولز، 
صاحب قایق تفریحی بسیار لوکس 
و شگفت انگیزی است که 60 میلیون 
پوند می ارزد. او این کشــتی مجلل 
را در ســال ۲01۹ خریــداری کرد و 
بالفاصله با دوســتانش بــه جزیره 
سنت بارتز در دریای کارائیب رفت تا 

لذتش را ببرد.

»احمدرضا براتی« استعفا کرد!
احمدرضا براتی، عضو هیئت رییسه فدراسیون و رییس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون 
فوتبال از مسئولیت خود در این کمیته کناره گیری کرد و در حال حاضر به جز عضویت در هیئت رییسه، 
هیچ مســئولیت اجرایی دیگری در این مجموعه ندارد. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوسته که 
فدراسیون فوتبال درگیر و دار تصویب الیحه دولت در مجلس و ارائه این سند به فیفاست تا قبل از 
فرا رسیدن ضرب االجل یک ساله این نهاد بین المللی و ورود اینفانتینو، رییس فیفا به تهران، مسئله 
ماهیت فدراســیون فوتبال را حل و فصل کند. براتی که مسئول پیگیری پروسه تصویب الیحه بود، 
معلوم نیست با چه مشکلی مواجه شده یا با رییس فدراسیون فوتبال دچار چه اختالفی شده است 

که از ریاست کمیته تدوین مقررات استعفا داده است.
 خود او حاضر به توضیح درباره دلیل این تصمیم نیست؛ اما گویا این موضوع از حدود دو هفته قبل 
مطرح شده است.در همین رابطه با احمدرضا براتی، رییس سابق این کمیته تماس گرفته شد که 
او حاضر به پاسخگویی نبود . گفته می شود این ماجرا مربوط به حدود دو هفته قبل است. غالمرضا 

رفیعی از این پس، این پرونده را پیگیری خواهد کرد.

گالیه اکبرپور؛ 

نه حقوقم را می دهند و نه اخراجم می کنند
باشگاه ماشین سازی با وجود اینکه به طور رسمی علیرضا اکبرپور را کنار گذاشت هنوز در خصوص 
پایان همکاری با این مربی به توافقی دســت پیدا نکرده و همین موضــوع اعتراض او را به همراه 
داشــت. وی در این باره می گوید:»من از ســال گذشــته تاکنون، هیچ پولی دریافت نکرده ام! از 
فدراســیون فوتبال می خواهم اجازه ندهد به فوتبال و قداســت مربیگری توهین شود. مسئوالن 
باشگاه ماشین سازی نه حقوق مرا داده اند و نه مرا اخراج می کنند تا تکلیفم مشخص شود. پیش از 
آغاز فصل از تیم های دسته اولی پیشنهاد داشتم که آنها را به خاطر ماشین سازی رد کردم. حاال هم 
به قراردادم پای بند هستم تا ببینم چه اتفاقی رخ می دهد. آیا قانون به ماشین سازی اجازه می دهد 

بدون تسویه حساب با من، با مربی دیگری قرارداد ببندد؟«
در برهه ای قانون به این صورت بود که تیم ها باید با کادر فنی قبلی تسویه حساب می کردند تا برای 
کادر فنی جدید کارت حضور روی نیمکت دریافت می کردند؛ اما این قانون سال هاســت برداشته 
شده و کمیته تعیین وضعیت به شــکایت مربیان از باشگاه ها یا بالعکس رسیدگی خواهد کرد ودر 
صورتی که باشگاه با کادر فنی قبلی تسویه نکرده باشد می تواند کارت حضور روی نیمکت برای کادر 

فنی جدید را دریافت کند. 
بر اساس قوانین در فصل جدید هر مربی در طول فصل می تواند با دو تیم کار کند و دیگر مثل فصل 
گذشــته هیچ مربی ای در جریان فصل نمی تواند با بیش از دو تیم قــرارداد امضا کند ودر صورت 

امضای قرارداد کارت حضور روی نیمکت برای مربی صادر نمی شود.

پیکان – استقالل در انقالب کرج 
دیدار پیکان – استقالل از هفته نهم لیگ برتر فردا ساعت 16 در استادیوم انقالب کرج برگزار می شود. 
باشگاه پیکان به تازگی استادیوم شهید دستگردی در اکباتان را به عنوان استادیوم خانگی خود به 
سازمان لیگ معرفی کرد و می خواست دیدار با اســتقالل را هم در این استادیوم برگزار کند؛ اما با 
مخالفت شورای تامین استان تهران مواجه شد ودر نهایت با اعالم رسمی از سوی سازمان لیگ این 

دیدار در استادیوم انقالب کرج برگزار می شود. 
البته پیکان بعد از دیدار با استقالل بار دیگر می تواند دیدارهای خانگی خود را به تهران و استادیوم 
شهید دستگردی برگرداند. گفته می شود مسئولین استادیوم دستگردی هم با برگزاری این بازی در 
تهران موافق نبودند. استقالل در حال حاضر با 14 امتیاز تیم ششم جدول به حساب می آید و پیکان 

هم با 1۲ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.

مستطیل سبز

قهرمان و ملی پوش اســبق ووشوی کشور 
مدتی است در مناطق کم برخوردار اصفهان به 

دنبال کشف استعداد های این رشته است.
جواد عابدی با بیان اینکه خودش از مناطق 
کم برخوردار شــهر به تیم ملی رسیده است، 
گفت: از 10 سالگی فعالیت در رشته ووشو را 
در منطقه حصه اصفهان آغاز کرده و تاکنون 
به مدت ۲8 ســال اســت در این رشته و در 

شاخه های مختلف آن فعالیت دارد. 
عابدی افزود: کسب قهرمانی های مختلف در 
کشور سبب شد تا به تیم ملی دعوت شوم و 
توانستم با حضور در رقابت های بین المللی 
)آسیایی و جهانی( نشــان های مختلفی را 
برای کشــور به ارمغان بیاورم. قهرمان اسبق 
ووشوی دانشجویان جهان گفت: با توجه به 
اینکه در یک منطقه کم برخوردار رشد کردم و 
به درجات باال رسیدم تصمیم گرفتم در حوزه 
مربی گری هم در محله خودم باشم تا دینم 

را به مردم و دوستان ادا کرده باشم. 
جواد عابدی در ادامه افزود: حدود 14 سال 
است که در این منطقه به کشف استعداد های 
ووشو مشغول هســتم و هرچند مشکالت 
و کمبود های زیــادی در آن وجود دارد، ولی 
عالقه مندان به ورزش و استعداد های بالقوه 

آن بسیار زیاد هستند. 
عابدی افــزود: در این مدت اســتعداد های 
زیادی را در رشــته ووشــو شناســایی و به 
تیم های استان و کشــور معرفی کرده ام به 
طوری که ثمره آن قهرمانی های مختلف در 
کشــور و عضویت در تیم های ملی مختلف 

بوده است. 
قهرمان ووشــوی ایران گفت : استعداد های 
ورزش در همه جا هست به خصوص مناطق 
کم برخوردار، فقط کافی است به آن ها توجه 
شــود و آن هم فقط با ایجاد و فراهم کردن 
زیرساخت ها و امکانات است که می توان به 

آن دست یافت. 
هم اکنــون در منطقــه کم برخــوردار حصه 
اصفهان یک مجموعه فرهنگی، ورزشی برای 
استفاده و شناسایی استعداد های ورزشی 
ساخته و در اختیار نوجوانان وجوانان قرار 

گرفته است.

شاگردان محرم نویدکیا تا این هفته از رقابت ها دو  
امتیاز نسبت به فصل گذشته بیشتر کسب کرده اند و 
در خط حمله ۱۲ گل به ثمر رسانده اند و به همراه گل گهر 
بیشترین گل زده را دارند. از نگاه آماری طالیی پوشان 
نسبت به فصل گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته اند

فوتبال جهان

عکس: خبر ورزشی
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معاون مالی اقتصادی شهردار:

انبوه سازان، آبادگران شهر اصفهان هستند 
معاون مالی اقتصادی شهردار در جمع سرمایه گذاران و انبوه سازان شهر اصفهان با بیان اینکه شما انبوه 
سازان، آبادگران شهر اصفهان هستید که می توانید با اقدامات زیربنایی خود زیرساخت های شهری را 

توسعه و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا 
ببخشید، اظهار کرد: شهردار اصفهان با شعار 
»اصفهان شهر زندگی« کار خود را شروع 
کرد که این ادبیات مبانی کاربردی در شهر 
اسالمی است. ما می خواهیم اصفهان به 
فضای شهری مناســب زندگی با کرامت 
برای شهروندان اصفهانی با شاخصه های 
شهر اسالمی تبدیل شود. محسن رنجبر 
تصریح کرد: مشارکت در شهر باید نسبت 
به قبل بیشتر شده و نحوه مشارکت توسعه 

پیدا کند. ما می خواهیم از مسائل کالن شهر به مسائل جزئی آن برسیم تا مشارکت مردم در محالت و 
گوشه گوشه شهر افزایش یابد.وی با بیان اینکه قسمت مشارکت های اقتصادی در شهرداری از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، اضافه کرد: قصد ما در نگهداری شهر استفاده از مشارکت مردم و تکنولوژی های 
نوین شهری است.معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه باید اجرای پروژه ها به مردم 
برسد زیرا دلسوزانه تر از قبل، از سرمایه های خود استفاده و نگهداری می کنند، ادامه داد: توسعه شهر به 
اقدامات مشارکتی از جنس جدید نیاز دارد، هم اکنون مشارکت ما به سمت مشارکت مدنی سوق پیدا 
کرده ؛ اما باید از این قالب نیز فراتر برویم و برخی زیرساخت های شهر را با شما به مشارکت بگذاریم.

وی افزود: وقتی زیرساخت های شهر اینگونه توسعه پیدا کند سرعت شهر به سمت شهر زندگی بیشتر 
خواهد بود. باید ظرفیت های شما به سمت محالت سوق پیدا کند. محالتی داریم که به لحاظ کالبدی کم 
برخوردار هستند و نیاز به سرمایه های بیشتر برای سرمایه گذاری دارند.رنجبر با بیان اینکه ممکن است 
بسته های تشویقی به سمت محالت کم برخوردار برود، گفت: باید از این قالب تک بعدی خارج شده 
و به سمت محالتی برویم که کمتر برخوردار هستند تا باعث رشد این محالت شویم.وی تاکید کرد: ما 
آماده ایم با مشارکت شما سرمایه گذاران و انبوه سازان قدم به قدم وضعیت شهر را بهتر از گذشته کنیم.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

راهکار های توانمندسازی بانوان شهر
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه کمیته بانوان شورای اسالمی شهر با تاکید 
بر تشکیل کارگروه های تخصصی ویژه این قشر از جامعه، گفت: شورای اسالمی شهر اصفهان به عنوان 
نقش تسهیل گر در حوزه تشــکیل کارگروه های تخصصی و مختلف حوزه بانوان آماده است. فرزانه 
کالهدوزان اظهار کرد: اکنون به یک زبان مشترک در حوزه بانوان دست پیدا کرده ایم و اگر بخواهیم در 
این حوزه اقدام موثری انجام دهیم باید خود بانوان قدم برداشته و هیچ کسی جز بانوان نمی توانند در 
این حوزه موثر عمل کنند.  وجود حلقه های مفقوده در حوزه اثرگذاری بانوان نخبه برای رفع مشکالت و 
آسیب های اجتماعی در شهر و نیز موازی کاری و عدم اطالع از فعالیت زنان در جامعه در خصوص بحث 
خانواده های سالم و بانوان تراز اول انقالب و بانوان موفق و نخبه جامعه از جمله مسائلی بود که در این 
جلسه بیان شد. عدم برقراری تعادل میان هویت ایرانی اسالمی و جهانی، وجود شکاف بین خانواده 
و جوانان یا تفاوت نسلی، وجود الگو های رفتاری متفاوت و بعضا متعارض با نیاز های طبیعی جوانان، 
نقش هویت ساز بانوان در جامعه و جایگاه بانوان از منظر فرهنگی و اجتماعی، ایجاد هویت و خودباوری 
بانوان با دیدگاه مذهبی، توانمندسازی در حوزه تبلیغ جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی و انتقال 
مسئولیت تربیت و پرورشی فرزندان از خانواده به جامعه و حکومت از مهم ترین دغدغه های مطرح 

شده در خصوص این قشر مهم جامعه بود.

باهدفایجاددرآمدپایداروسرسبزیبیشترشهرصورتمیگیرد؛

خودکفایی شهرداری اصفهان در تولید گل و گیاه

در جامعه امروزی با توجه به این که فضای  نرگس طلوعی
منازل شــهروندان محدود شده، زندگی 
آپارتمانی گســترش پیدا کــرده و هزینه خانوار بیشــتر صرف خرید 
پوشاک و خوراک می شــود.در این میان فراهم آوردن بستری برای 
ارتباط شــهروندان با گل و بوســتان بر عهده مدیریت شهری است. 
امروزه نه تنهــا مردم از طبیعت پاک محروم شــده بلکه به واســطه 
آلودگی ها از آسمان آبی نیز محروم شده اند، مسئله ای که مشکالت 
عدیده ای برای شــهروندان به وجــود می آورد از ایــن رو می توان با 
افزایش گل کاری در سطح شــهر روحیه مردم را شاد کرد و احساس 
آرامش را در آنهــا افزایش داد. گل عاملی بــرای تعدیل رفتار در طول 
شبانه روز به شمار می رود و هر بار نگاه کردن به آن دلیلی جهت ایجاد 
یک اتصال عصبی مثبت در مغز است.در همین راستا کاشت گل و گیاه 
در پارک ها و بوستان های شــهری به طور ویژه در دستور کار مسئوالن 

شهری طی سالیان اخیر قرار گرفته است.
کاشــت باغچه های فضای سبز با هدف زیباســازی فضای شهری و 
ایجاد نشاط بین شهروندان طی چهار مرحله در سال انجام می شود. 

در فصل پاییز باغچه های سطح شهر با گل های داوودی، کلم زینتی و 
بنفشه ها پر می شود، مرحله بعد در اســفند ماه برای استقبال از بهار و 
مسافران نوروزی با گل های شــب بو، الله، سنبل و زنبق کاشت انجام 
می شود، در اردیبهشــت ماه با گل های بهاره و در تابستان با گل هایی 
مثل اطلســی، حنایی، جعفری باغچه های شــهر پر از گل می شوند. 
در فضای شهری باغچه های گل به دو دســته تقسیم می شود؛ دسته 
اول باغچه های دائمی است که طی سال یک مرتبه داخل آنها کاشت 
گل انجام می شــود، چندین ســال گل ها در باغچه ها می ماند و حتی 
با مراقبت صحیح تا ۱۰ ســال ماندگاری خواهد داشــت و دسته دوم 
مربوط به گل های فصل اســت که از یک تا پنج مــاه دوام دارد. گل ها 
در باغچه های شهر به تناسب هر فصل تغییر می کند و در آنها گل های 

متنوع کاشته می شود. 
 آن طور که مدیرعامل سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری اصفهان 
گفته است تولید این حجم از گل و گیاه در سال های گذشته بیشتر بر 
عهده بخش خصوصی بوده ولی با توجه به این که ظرفیت این تولید در 
خود شهرداری وجود داشته است این سازمان با هدف رونق بخشیدن 

به تولید گل و گیاه مورد نیاز فضای ســبز شــهر و همچنین به منظور 
تامین نیاز شهرداری ها مناطق و سازمان های وابسته، اقدام به تشکیل 

کارگروه تولید گل وگیاه در این سازمان کرده است.
مجید عرفان منش بــا بیان اینکه ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان دو مرکز تولید و تحقیقات جروکان و محمودآباد با 
مساحت حدود ۱6 هزار مترمربع فضای گلخانه ای دارد، گفت: این دو 
مرکز با حدود سه هکتار نهالستان شــامل نهال های پیوندی، سوزنی 
برگ های مقاوم، کلکسیون های رز و گونه های چوبی بومی، 4 هکتار 
چمن های گرمسیری و سردسیری مقاوم به خشــکی با نیاز آبی کم 
با قابلیت افزایش ســطح به 6 هکتار و نیز یــک هکتار بانک ژن برای 
بذرگیری انواع گونه ها، می تواند بخش زیادی از گل ها و گیاهان مورد 

نیاز شهرداری را تامین کند.
با توجه به رویکــرد خود کفایی که ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان در تولید انواع گونه های گیاهی در پیش گرفته است، 
انتظار می رود که گام بلندی در کاهش هزینه هــای خرید گل و گیاه، 

ایجاد درآمد پایدار و سرسبزی بیش از گذشته شهر برداشته شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان 
اینکه حق کودکان معلول در شهر ادا می شود، گفت: 
کودکان، پاک ترین و شریف ترین موجودات جهان 
هســتند، از این رو ما وظیفه داریم کــه با حفظ این 
پاکی و صفا، زمینه ساز رشــد و تعالی آنان در جامعه 
باشــیم. وحید مهدیان اظهار کــرد: از منظر جامعه 
شناسی ارتباطات یک بخش مهم از جامعه را تشکیل 
می دهد، زیرا اســاس و زیربنای جامعه بشــری را 
کودکان می سازند؛ در کشور ما کودکان معلول و ناتوان 
جزو زیربنای اجتماعی جامعه ما محسوب می شوند 

که می توانند نقش فعالی در ســاختار جامعه بازی 
کنند. وی با اشــاره به ماده هفت کنوانسیون جهانی 
حقوق معلوالن با عنوان کودکان معلول افزود: طبق این 
ماده کشورهای عضو باید تمام اقدامات الزم را برای 
اطمینان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق 
انسانی و آزادی های اساســی به صورت برابر با سایر 
کودکان انجام دهند؛ همچنین کشورهای عضو باید 
اطمینان حاصل کنند که کودکان معلول دارای حق ابراز 
عقیده آزادانه در تمام موضوعات مربوط به خود هستند 
و باید به عقیده آن بر اساس سن و بلوغ، برابر با سایر 
کودکان توجه کرد و مطابــق با معلولیت و مالحظات 
سنی، مساعدت های الزم برای شناسایی آن حق به 
عمل آید. معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
با اشاره به اقدامات این حوزه برای تردد آسان معلوالن 

گفت: از زمان راه اندازی ســتاد مناسب سازی، ۲۹ 
اقدام جدی به سرانجام رســیده و امسال بودجه ای 
بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال در این خصوص در نظر گرفته 
شده اســت، بنابراین امیدواریم اقدامات مهمی در 
حوزه کاربری شهر و فضای های شهری و حمل و نقل 
برای معلوالن استان اتفاق افتد. مهدویان تاکید کرد: 
با توجه به اینکه اخیرا الیحــه حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیت توسط این معاونت تنظیم و به شورای 
اسالمی شهر پیشنهاد شده است امیدوارم با تصویب 
و اجرای این الیحه همه ما با تحقق عدالت اجتماعی 
به محیطی عاری از هر گونه تبعیض و مانع رسیده و 
با افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت، اصفهان را 
تبدیل به شهری پایدار، فراگیر، در دسترس و در نهایت 

شهری برای زندگی تبدیل کنیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

حق کودکان معلول در شهر ادا می شود

گلعاملیبرایتعدیلرفتاردرطولشبانهروزبهشمار
میرودوهربارنگاهکردنبهآندلیلیجهتایجادیک
اتصالعصبیمثبتدرمغزاست.درهمینراستاکاشتگل
وگیاهدرپارکهاوبوستانهایشهریبهطورویژهدردستور

کارمسئوالنشهریطیسالیاناخیرقرارگرفتهاست

برگزاری سمپوزیوم هنری »نارتی تی«
نخســتین ســمپوزیوم هنری نارتی تی با هدف انســان، طبیعت و هنر، با حضور مرتضی بصراوی، 
محمود مکتبی، اســماعیل قنبری و کریم ا... خانی، درمدت چهار روز و با همکاری مشترک فعاالن 
گردشگری استان های اصفهان و یزد برگزار 
می شود. مهدی جواهری، سرپرست گروه 
ســمپوزیوم هنری نارتی تی بابیان اینکه 
این سمپوزیوم با عنوان انسان، طبیعت و 
بوم گردی روز سه شنبه  آغاز و تا روز جمعه 
دامه خواهد داشت، اظهار کرد: این نشست 
با همکاری دو اقامتگاه بوم گردی »خانه 
جواهری« در اصفهان و اقامتگاه بوم گردی 
»نارتی تی« در یزد به صورت مشــارکتی 
برگزار خواهد شــد. وی ادامه داد: حدود 
هشت ماه بود که برای برگزاری این سمپوزیوم برنامه ریزی کردیم؛ انتخاب آرتیست ها برای ما از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود و در نظر داشتیم از کسانی استفاده کنیم که شناخته شده باشند، چراکه برای پیوند 
یک رویداد معاصر با موضوع گردشگری چنین مواردی باید در نظر گرفته شود، بر این اساس مرتضی 
بصروایی، اسماعیل قنبری و محمود مکتبی از جمله هنرمندانی هستند که در روزهای برگزاری این 
سمپوزیوم در کنار ما حضور دارند. استاد دانشــگاه هنر اصفهان و مدیر اقامتگاه بوم گردی جواهری 
اصفهان تصریح کرد: محدودیتی برای برگزاری این سمپوزیوم در استان های دیگر نداریم چراکه بستر 
اقامتگاه های بوم گردی با توجه به فضای زیبای معماری، پتانسیل اجرای چنین برنامه های مفیدی را 
دارد، اما با توجه به اینکه شهر تفت یزد به انارهای خود معروف است پس در همین راستا موضوع این 
سمپوزویم را انار قرار دادیم. جواهری با بیان اینکه چنین نشست هایی را می توان در استان های دیگر 
با موضوعات مختلف برگزار کرد، افزود: هدف اصلی ما گسترش چنین رویدادهایی است؛ هنرمندان 
مختلفی از شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرمان و شمال کشور در این سمپوزیوم حضور دارند و ما تنها 
به یک استان نگاه نکرده ایم؛ ضمن اینکه این رویداد آذرماه هر سال و با موضوعات مختلف در اقامتگاه 
نارتی تی برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه اقامتگاه بوم گردی نارتی تی، خانه ای سنتی و کاهگلی است 
که در شهر تفت استان یزد واقع شده است، خاطرنشان کرد: حیاط اول این اقامتگاه فضایی چوبی و 

سنتی است و در حیاط بزرگ تر، اتاق ها و رستوران قرار گرفته است.

اصفهان ؛ میزبان چهارمین جشنواره ملی رسانه ای معلوالن
 آیین اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه ای معلوالن در روز ۲۲ آذر ماه سال جاری در اصفهان برگزار 
می شود . دبیر چهارمین جشنواره رســانه ای با اعالم این مطلب افزود: در جشنواره سال ۱4۰۰ که با 
عنوان»اثر موثر«  معرفی شده است ۳4۲ اثر در بخش جنبی و اصلی رسیده که از لحاظ کیفی در بین 
آنها مواردی در بخش های مختلف از بار علمی و تحقیقی و ســاختار محتوا قابل توجه است. منصور 
گلناری افزود:  در بخش اصلی ۱4 عنوان شامل : کلیپ -گزارش- گفت وگو- مقاله - خبر - داستان 
کوتاه  - مصاحبه مکتوب  - مقاله اجتماعی -  گزارش مکتوب -  صوتی و تصویری  - کلیپ تصویری - 
پوستر - طنز و فن بیان همچنین در بخش جنبی نیز در چهار محور شامل بخش های تیتر -  دلنوشته 
-  عکس و کاریکاتور شرکت کننده ها به رقابت پرداختند. گلناری اظهار داشت : آثار ۲۲ استان کشوربه 
مرحله  نهایی راه یافتند که توسط ده نفر از داوران مجرب در رشته های مختلف آثار برگزیده و انتخاب 
شدند که شامل :  ۱4 نفر رتبه اول، ۱6 نفر رتبه دوم ۲۵ نفر رتبه سوم و سه نفر هم شایسته تقدیر بوده 
است. دبیر چهارمین جشنواره ۱4۰۰ با اشاره به اینکه جشنواره در شناسایی ظرفیت های معلوالن نقشه 
پررنگی دارد و استعدادهای نهفته آنان را شکوفا می کند، گفت: انتظار داشتیم مسئوالن استان توجه 
ویژه ای به این قشر می کردند و حمایت بیشتری صورت می  گرفت ، امیدواریم این جشنواره بتواند  

کمک خوبی به حقوق از دست رفته معلوالن به ویژه در بحث اشتغال آنان را فراهم آورد.

با مسئولان

خبرخوان

رییس شورای اسالمی شهر تشریح کرد:

اولویت های بودجه 1401 
شهرداری اصفهان

خبر روز

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار 
کرد: توجه ویژه به محــالت و محله محوری 
با اولویت محــالت مناطق کمتــر برخوردار، 
اصالح فرآیندها، کاهــش فرآیندهای مازاد 
در جهــت حذف موضوع فســاد و تســهیل 
امور مردم باید در اولویت برنامه های ســال 
آینده شهرداری قرار گیرد. محمد نورصالحی 
تصریح کرد: از دیگــر اولویت های مدیریت 
شــهری، شفاف ســازی در تمام زمینه ها به 
ویژه مباحث مالــی و فراینــد دریافت ها و 
پرداخت ها، توجه و تمرکز بــر روی موضوع 
گردشگری و تکمیل زیرساخت ها و تشویق 
بخش خصوصی برای فعالیت هر چه بیشتر 
است.رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان 
افزود: اســتمرار اجرای پروژه هــای بزرگ 
عمرانی شــهر از جمله خــط دو مترو، رینگ 
حفاظتی شهر که بخش هایی از آن به نتیجه 
رســیده، همچنین تقویت زیرســاخت های 
فرهنگی شــهر مورد تاکید مدیریت شهری 
اصفهان قرار دارد. وی با بیان اینکه شهرداری 
می تواند در راســتای رونق صنایع دســتی و 
کمک به فعاالن این حــوزه اقداماتی انجام 
دهد، گفت: کمک به توســعه صنایع دانش 
بنیان در شهر و استان اصفهان به ازای فعالیت 
صنایع آالینده ای که باید توسعه آنها محدود 
شود باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا فعالیت 
صنایع دانش بنیان نه تنها آالیندگی ندارد بلکه 
می تواند اشــتغال جمعیت نخبه را به همراه 
داشته باشد.نورصالحی تصریح کرد: تمرکز 
اصلی باید  روی مشکالت اصلی اصفهان از 
جمله آب، فرونشست زمین، محیط زیست 
و آلودگی هوا باشد، البته شاید شهرداری به 
صورت مستقیم در این باره دخیل نباشد، اما 
شهرداری و شورای اسالمی شــهر به عنوان 
مطالبه گر می توانند در بهبود شــرایط نقش 
آفرینی کنند. وی با اشاره به رونمایی از منشور 
شــورای ششــم در آینده ای نزدیک، گفت: 
این منشور شــامل راهبردها، استراتژی ها و 
هدف گذاری هایی است که در این دوره چهار 
ساله باید بیشتر در شهر مورد توجه قرار گیرد.

۲۰ موشن گرافی از آیات نماز با محوریت بیانات حجت االسالم قرائتی در ستاد اقامه نماز استان اصفهان تولید شده است.حجت االسالم ابراهیم رنجبر، رییس ستاد 
اقامه نماز استان اصفهان بابیان اینکه تولیدات  ستاد اقامه نماز استان اصفهان از شبکه اصفهان پخش می شود، گفت: موشن گرافی هایی مخصوص گروه سنی کودک و 
نوجوان نیز در حال تولید است.حجت االسالم ابراهیم رنجبر با بیان اینکه تعدادی از این موشن گرافی ها در ایام محرم از شبکه تهران پخش شد و ۳۰۰ هزار نفر در مسابقات 
آن شرکت کردند، گفت: این موشن گرافی ها برای شبکه های استانی سراسر کشور و شبکه شما نیز ارسال شده و قرار است به مرور از این شبکه ها پخش شود. وی گفت: 
برای مدارس، هشت برنامه به اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی شده است که بخشنامه آن قرار است هفته آینده به مدارس و ادارات آموزش و پرورش ارسال 
شود.حجت االسالم رنجبر گفت: دوره های ویژه ای در خصوص نماز برای مدیران مدارس، معلمان کالس های سوم دخترانه و هشتم پسرانه که سن تکلیف محسوب 
می شود، تعریف شده است.وی به برگزاری مسابقه سراسری کتاب خوانی از کتاب »چلچراغ نماز و خانواده« تالیف حجت االسالم سیدجواد بهشتی اشاره کرد و گفت: 
عالقه مندان می توانند نسخه فیزیکی آن را با بیش از ۵۰ درصد تخفیف از ستاد های اقامه نماز استان و نسخه الکترونیکی کتاب را از سایت ستاد اقامه نماز خریداری کنند.

تولید 20 موشن گرافی آیات نماز در ستاد اقامه نماز اصفهان

نشست هم اندیشی 
مدیریت شهری با 

دانشجویان
نشست هم اندیشی مدیریت 
شهری با دانشــجویان برای 
تحقق شهر زندگی همزمان با 
فرارسیدن ۱6 آذر، روز دانشجو 
با حضــور شــهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان 

برگزار شد.

وز عکس ر

یمنا
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بی جی فــاگ، مدیر آزمایشــگاه Persuasive Tech در 
استنفورد درباره  عادت هایی کوچک، تحقیقات گسترده ای 
انجام داده اســت. روش فاگ به این صورت اســت که از 
اثربخشــی عادت های کوچک و خاص استفاده می کند تا 

زمینه  رسیدن به تغییرات بزرگ رفتاری فراهم شود.
نوشــیدن یک لیوان آب در همان ابتدای صبح، چه بهتر که 
ناشتا باشید. ما در طول روز آن قدر غرق کار و زندگی هستیم 
که به کل فراموش می کنیم ایــن بدن که همه می دانیم، اما 
فراموش می کنیم 70 درصدش از آب تشکیل شده، به آب 
هم نیاز دارد. وقتی هم که حس می کنیم به نوشیدنی نیاز 

داریم، به جای آب به سراغ نوشابه و قهوه و چای می رویم.
برای این که این »مِن« فراموشکار را گول بزنید، یک لیوان 
بزرگ را همیشــه جلوی دیدتان قرار دهید تا شاید یادتان 
بیاورد برای آب خوردن هم وقت بگذارید. کافی است از میان 
همه  فواید آن فقط به این فکر کنید که ســموم بدن را دفع 
می کند. سموم بدن به شکل مایع و از طریق ادرار از بدن دفع 
می شوند، پس نوشیدن آب برای دفع این سموم و تصفیه 

شدن بدن ضروری است.
استفاده  کمتر از وسایل نقلیه، یک راه کاستن از اثرات زیان 
بار کم تحرکی راه رفتن بیشتر است، به همین سادگی. اگر 

وقت باشگاه رفتن و ورزش کردن ندارید، الاقل موقع پارک 
ماشین، نگران فاصلهزیاد آن تا مقصد نباشید، درعوض، به 
این فکر کنید که چند قدم بیشــترراه رفتن به نفع خودتان 

است.
خوردن میوه ها و ســبزیجات خام در کنار غذا، خوردن یک 
بشقاب ساالد ســبز، چند برش لیموترش یا ترب سفید و 
انواع سبزی خوردن. فایده  این عادت؟ دریافت مواد مغذی، 
فیبر باال، کمک بالقوه به بدن برای کاهش وزن، حفظ انرژی 

و کاهش گرسنگی.
ایستادن و انجام حرکات کششی، برای عادت دادن خودتان 
به این کار از امکانات گوشــی هوشــمندتان استفاده کنید. 
با تنظیمــات آالرم یا نه با کوک کردن ســاعت. نشســتن 
طوالنی مدت ظلمی اســت که به تدریج بر بــدن و مغزتان 
تحمیل می کنید.باور کنید استراحت دادن فیزیکی و ذهنی 
به بدن کار مشکلی نیست. کافی است از جای تان بلند شوید، 
هرکجا که هستید بایستید، یک نفس عمیق بکشید و چند 
حرکت کششی ساده انجام دهید تا خستگی نشستن یک 

ساعت را از بدن تان بیرون کنید.
همراه داشتن یک مشت خشــکبار یا آجیل، هرچیزی که 
حاوی پروتئین باشد هم حس گرسنگی را به تعویق می اندازد 

و هم نمی گذارد گرسنگی شدید بکشید که موجب شود هر 
چیزی را که به دســت تان می رسد سریع و و باولع بخورید. 
برای افزایش متابولیسم و عضله سازی اندکی پروتئین به 

بدن تان برسانید.
پرسیدن سواالت تشــریحی، فقط برای به کرسی نشاندن 
عقیده  خودتان سوال نپرسید. سواالتی نپرسید که یک جواب 
ســاده  بله یا نه دارند. مثال این طور بپرســید که: »درباره ... 
نظرت چیه؟«، »تو چجوری ... انجام میدی؟« یا »تو در مورد 
... چه تجربه ای داری؟« بعد با این نگاه به پاسخ پرسش تان 
گوش دهید که چیزی بیاموزید. سعی کنید چشم اندازتان 
باز باشد و آغازگر گفت وگو باشید و هر هفته برای این عادت 

وقت بگذارید.
تهیه  یک ســینی حاوی ابزار و لوازم هنری، پاستل، آبرنگ، 
مدادشمعی، خمیربازی، دفترنقاشــی، مقوای رنگی و هر 
چیزی که به عملی کردن ذائقه  هنری شــما نزدیک است. 
این سینی را جایی قرار دهید که در دید شما باشد. خودتان 
را به زمان یا تمام کردن یک اثر هنری مقید نکنید. فقط آن ها 
را آماده کرده و دم دســت داشته باشــید تا هروقت هوس 
کردید، دست به کار شوید. این ابزار هنری را هرهفته یا هرماه 

عوض کنید.

آشپزی
گداخته اصفهانی 

مواد الزم: مغزیجات گرم400 گرم، پودر نارگیل چرب180 گرم، 
کنجد پوست کنده خام100 گرم، آب جوش3 و نیم لیوان، آرد برنج یا آرد 

گندم4 قاشق غذاخوری، جوز هندی2 عدد، فوفل یک عدد، قرص کمر3 تا 4 
عدد، روغن محلی یا کره2 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده و نبات به مقدار کافی

طرز تهیه: ابتدا قرص کمر را با گوشتکوب خرد می کنیم تا مغز آن را جدا کنیم. در ادامه فوفل 
را به همراه جوز هندی می کوبیم تا از هم باز شوند، مغز قرص کمر را به همراه فوفل و جوز هندی 
درون غذاساز می ریزیم.حاال با دور تند غذاساز مواد را میکس می کنیم تا با هم یکدست شوند، 
سپس آن را درون الک می ریزیم و 2 مرتبه الک می کنیم. در ادامه مغزیجات را درون غذاساز 

می ریزیم و میکس می کنیم تا حالت پودری پیدا کنند. در این مرحله پودر نارگیل را همراه با کنجد به 
مغزیجات اضافه می کنیم، سپس مجددا با دور تند غذاساز میکس می کنیم تا مواد با هم ترکیب 
و یکدست شود. در ادامه مخلوط مغزیجات را به مخلوط قرص کمر اضافه می کنیم. در ادامه یک 
قابلمه مناسب روی حرارت مالیم قرار می دهیم، روغن محلی یا کره را درون قابلمه می ریزیم. 

حاال آرد برنج یا آرد گندم را درون تابه اضافه می کنیم و مدام هم می زنیم تا رنگ آرد قهوه 
ای شود. دو سوم لیوان از مخلوط مغزیجات درون قابلمه اضافه می کنیم، سپس به 

تفت دادن ادامه می دهیم تا بوی خامی آن گرفته شود.در این مرحله آب 
جوش را به قابلمه اضافه می کنیم، سپس تند تند هم می زنیم 

تا مواد گلوله نشود. زعفران دم کرده یا زردچوبه را درون 
قابلمه می ریزیم و بسته به سلیقه به مقدار دلخواه 

نبات اضافه می کنیم.

عادت های کوچکی که زندگی تان را بهتر می کند

 حکایت جوالن یک بیماری خاص
در اصفهان

گریم جالب بیژن بنفشه خواه در سریال 
تاریخی »مستوران«

گهان ذهنم ایستاد« به کارگردانی مهدی باقری و  مستند »نا
تهیه کنندگی محسن استادعلی در جشنواره سینما حقیقت نمایش 
داده خواهد شد. در خالصه داستان فیلم آمده است: شهر اصفهان 
سال ها به عنوان شهری با بیشترین آمار بیمار ام اس شناخته 
می شد.با سه کاراکتر همراه شدیم تا تجربه مواجهه آنها را با بیماری 
دریابیم. یکی از این کاراکتر ها غایب است. کاراکتری که قدرت حرکت خود 
را از دست داده وسعی می کند تا شهر و مادرش را به یاد آورد.

هم زمان با ادامه تصویربرداری سریال تاریخی »مستوران« 
رونمایی  اثر  این  در  بنفشه خواه  بیژن  تصویر  جدیدترین  از 
شد.»مستوران« تصویربرداری خود را در شهرک مستوران سپری 
می کند و همزمان با تدوین توسط حسن حسن دوست، محمد 
برادران ساخت جلوه های ویژه را آغاز کرده است.حمیدرضا آذرنگ، نازنین 
فراهانی، رویا میرعلمی، بیژن بنفشه خواه، علی دهکردی، الهام جعفرنژاد 
و... از جمله بازیگرانی  هستند که مقابل دوربین »مستوران« قرار گرفته اند.

35 هزار و 100کیلومتر شبکه گاز طی 10 ماه در سطح استان اصفهان نشت یابی 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان،سید مصطفی علوی، 
مدیرعامل این شــرکت با اعالم این خبر گفت: عملیات نشــت یابی شبکه و 
تاسیسات گازرسانی 22 شهرستان اســتان از اول مرداد ماه سال جاری آغاز 
شــد که طی آن 25 هزار و 100 کیلومتر شــبکه،683هزار علمک، 119 ایستگاه 
MS/MRS و 1437 ایســتگاه TBS 309 ایســتگاه ،CGS/TBS و CGS
مورد نشت یابی قرار گرفت. علوی، با اشــاره به اینکه برنامه های مدونی برای 
شناسایی و رفع نشتی ها توسط واحد بازرسی فنی تدوین شده که تحقق این 
اهداف می تواند زمینه ساز ارائه خدمات بدون حادثه باشد، افزود: نشت یابی 
10 هزار کیلومتر شبکه و بیش از 388 هزار علمک موجود در شهرستان اصفهان 
نیز از اول بهمن ماه سال گذشــته آغاز و به صورت کامل انجام شده است. وی 

گفت: همچنین نشت یابی تمامی ایستگاه های تقلیل فشار مناطق شش گانه 
شهرستان اصفهان شامل؛ 20 ایســتگاه CGSو CGS/TBS، 122 ایستگاه 
TBS، 390ایستگاه MRS/ MS ،پایان پذیرفته است. مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان،با تاکید بر اهمیت و حساسیت نشت یابی در جهت جلوگیری از 
هدر رفت منابع انرژی اظهار داشت: نشت گاز، پدیده خطرناکی است که همواره 
امکان بروز آن در مسیر خطوط لوله، ایستگاه ها و ...وجود دارد. علوی ادامه داد: 
در راستای بهره برداری ایمن، شناسایی و کنترل خطرات و ریسک ها، اجتناب 
از بروز حوادث و همچنین تطابق هر چه بیشتر امور و فعالیت ها با استاندارد و 
دستورالعمل های شرکت ملی گاز ایران نیز بازرسی هایی برنامه ریزی شده از 
پروژه های در حال اجرا، ایســتگاه های تقلیل فشار و سیستم حفاظت کاتدی 
صورت می پذیرد. وی، با اشــاره به اینکه عواملی از قبیــل خوردگی داخلی و 
خارجی، تغییر بســتر خاک و حوادث غیر مترقبه همچون زلزله و آب بردگی 
و... اغلب منجر به ایجاد نشتی در خطوط  لوله می شود، افزود: با توجه به وقوع 
زلزله در شهر پادنا از توابع شهرستان سمیرم و نیز پدید فرو نشست زمین در شهر 
دامنه از توابع فریدن، تمامی شبکه ها و تاسیسات گازرسانی این مناطق مجدد 
مورد نشت یابی قرار گرفت با این توضیح که نشت یابی شبکه گازرسانی مناطق 
مذکور هر سه ماه یک بار در دستور کار قرار دارد. علوی اظهار داشت: جهت تحقق 
گازرسانی پایدار و ایمن، عالوه بر نشت یابی روزانه، ثبت گزارش روزانه و ماهیانه  
موارد ناایمن شامل؛ علمک معلق، حوضچه شیر بدون در پوش، علمک تصادفی، 
  HSEسرقت گاز، نصب توری و... نیز در اسرع وقت به واحدهای بهره برداری و

گزارش و رفع عیب می شود.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهان از آغاز پویش 
بانوی آب خبر داد. مهرداد خورسندی با اشاره به نقش سازنده زنان و مادران 
در رفتارسازی، توســعه اجتماعی و جامعه پذیر کردن فرزندان گفت: پویش 
بانوی آب با هدف اهمیت مشارکت بانوان در اصالح الگوی مصرف آب برگزار 
می شود.وی افزود: این پویش در سه بخش شب شعر »بانوی آب و آیینه«، 
»فراخوان مقاله با موضوع وسواس در مصرف آب« و »ثبت تجربه بانوان در 
زمینه مدیریت مصرف آب« برگزار می شود و عالقه مندان می توانند آثار خود 
 word را از طریق شــماره 09380952405 در فضای مجازی به صورت فایل
و pdf ارسال کنند. سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ادامه 
افزود: عالقه مندان به شــرکت در شب شــعر همچنین می توانند آثار خود را 
به طور فیزیکی بــه دبیرخانه »پویش بانوی آب« واقــع در اصفهان، خیابان 
فردوسی، کوچه امام، خانه فرهنگ آب ارســال کرده و برای کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 32204014-031 تماس بگیرند. خورسندی گفت: آثار 
دریافتی پس از داوری تخصصی و انتخاب آثار برتر در قالب شب شعر، کارگاه 

آموزشی و همایش علمی در هفته نخست بهمن ماه، همزمان با گرامیداشت 
هفته زن، ارائه خواهد شد.

مدیرانرژی و سیاالت شــرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد با 
اشــاره به این که تامین اکســیژن رایگان مراکز درمانگر توسط گروه فوالد 
مبارکه از 23 هزار تن گذشت، اظهار کرد: میزان اکسیژن اهداشده از سوی 
گروه فوالد مبارکه برای مراکز درمانگر کرونا در کشــور بیش از 23 هزار تن 

بوده و این حمایت ها کماکان ادامه دارد.
ســید امیرطباطبائیان افزود: قیمت اکسیژن مایع در مزایده شرکت فوالد 
مبارکه به ازای هرکیلوگرم 3 هــزار و 400 تومان بود که بــا توجه به کمبود 
اکســیژن در کشــور به 9 هزار تومان هم افزایش یافت؛ اما شرکت فوالد 
مبارکه تصمیم گرفت از مزایده این کاالی حیاتی برای بیماران مبتال به کرونا 
چشم پوشی کرده و آن را به صورت رایگان در اختیار مراکز درمانگر قرار دهد.

رییس واحد اکسیژن شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون شرکت فوالد مبارکه با ایفای مسئولیت اجتماعی در کنار نظام 
سالمت کشور قرار داشــته و با تامین اکســیژن مراکز درمانگر توانست به 

کنترل کرونا و کاهش تلفات ناشی از این بیماری کمک کند.
وی اضافه کرد: اگرچه این روزها واکسیناسیون کرونا شتاب گرفته است، 
اما هنوز تا رسیدن به ایمنی جمعی در برابر کرونا فاصله داریم و زمزمه های 
پیک ششــم به گوش می رسد. قطعا ایفای مســئولیت اجتماعی شرکت 
فوالد مبارکه در تامین اکســیژن رایگان مراکز درمانگر طی 20 ماه گذشته 
توانسته مانع از تلفات بیشــتری شــود. اقدامی که بارها مورد تقدیر قرار 

گرفت و چراغ راه صنایع دیگر شد.

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه گفت: نمایشگاه ایران متافو به عنوان 
بزرگ ترین رویداد نمایشــگاهی متالورژی در کشــور بهتریــن فرصت برای 
هم افزایی تامین کنندگان و تولیدکنندگان فوالد کشور محسوب می شود. عباس 
اکبری محمدی در بازدید از غرفه گروه فوالدمبارکه در هجدهمین نمایشــگاه 
بین المللی متالورژی)ایران متافو( در گفت وگویی اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان یک صنعت مادر و زیربنایی برای تامین مــواد اولیه مورد نیاز صنایع 
پایین دستی کشور به ویژه در تولید انوع ورق های فوالدی، با سرمایه گذاری های 
مختلف درصدد است تا نیاز کمی و کیفی این صنایع را تامین کند. وی با اشاره 
به محدودیت تامین انرژی در صنایع فوالدی کشور افزود: متاسفانه محدودیت 
تامین برق در فصل گرما و محدودیت تامین گاز در فصل سرما، صنایع فوالدی 
را با چالش های عدیده ای در زمینه تولید مواجه ساخته و شرکت فوالد مبارکه 
برای رفع این محدودیت ها با برنامه ریزی مدون توانسته تختال های مورد نیاز 
را تولید کند؛ این در حالی است که محدودیت های تامین انرژی شرکت فوالد 
مبارکه را در زمینه تولید فوالد خام با مشکالتی روبه رو کرد. معاون بهره برداری 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه همه ساله محصوالت جدیدی 
را به سبد تولیدات خود اضافه می کند که امسال نیز با تولید حدود 8 محصول 
جدید که 6 گرید آن در مراحل آزمایش نهایی قرار دارد، پاسخگوی نیاز مشتریان 
است که آخرین گرید طراحی و تولیدشده این شرکت، گرید API5LX80 بوده 
که در شرکت فوالد اکسین خوزستان با موفقیت نورد و مورد آزمایش قرار گرفت 

تا بخش عمده ای از نیاز صنایع نفت و گاز کشور به ویژه صنایع لوله سازی تامین 
شود. وی با اشاره به برنامه های فوالد مبارکه برای احداث نیروگاه های حرارتی 
و تجدیدپذیر اذعان داشت: طی برنامه ریزی های صورت گرفته، شرکت فوالد 
مبارکه در نظر دارد تا نیروگاهی با ظرفیت 1500 مگاوات احداث کند تا بتواند بر 
محدودیت های تامین برق غالب شود؛ مطالعات فنی برای احداث نیروگاه 1000 
مگاواتی حرارتی سیکل ترکیبی در دست اجراست و امیدواریم تا 18 ماه آینده 

فاز نخست آن به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:
نشت یابی بیش از 35 هزار کیلومتر شبکه گاز در استان اصفهان

آبفای استان اصفهان برگزار می کند؛
پویش »بانوی آب« در سه محور شعر، مقاله و ثبت تجربه 

نقش بی بدیل فوالد مبارکه در کاهش تلفات کرونا در کشور

معاون بهره برداری فوالد مبارکه در هجدهمین نمایشگاه ایران متافو مطرح کرد:
نمایشگاه متافو؛ بهترین فرصت برای هم افزایی میان تولیدکنندگان و 

تامین کنندگان فوالد کشور

چاپخانه: نشر فرهنگ   آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
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