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آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان

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

 با شیعیان مشکل نداریم، مشکل ما حزب ا... است
وزارت خارجه آمریکا درباره سفر هفته گذشته سفیر این کشور به لبنان اظهار نظر و اعالم کرد که مشکل 
واشنگتن تنها با حزب ا... است نه جامعه شــیعیان لبنان.جرالدین گریفیث، سخنگوی منطقه ای 
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه ای به شبکه لبنانی الجدید گفت: آمریکا با حزب ا... مشکل دارد و 
با شیعیان هیچ مشکلی ندارد و به ارتباط خود با آن ها ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی مدعی 
شد: واشنگتن دنبال روابط خوب با جامعه لبنان است و بین شیعیان و حزب ا... که  به ضرر مردم 
لبنان کار می کند،تفاوت قائل می شود.پیش تر دوروتی شیا، سفیر آمریکا در بیروت با مجلس اعالی 

شیعیان لبنان در حومه جنوبی بیروت بازدید کرد.
 

نگرانی »بایدن« از اقدام یک مقام تایوانی در اجالس دموکراسی
یک مقام تایوانی در جریان اجالس سران دموکراسی که جو بایدن هم در آن حضور داشت عکسی را به 
نمایش گذاشت که تایوان را از چین جدا نشان می داد. به نقل از خبرگزاری رویترز، در حالی که این روز ها 
اختالفات بر سر جزیره تایوان میان چین و آمریکا باال گرفته است، آدری تانگ، وزیر ارتباطات و فضای 
مجازی تایوان در اجالس سران دموکراسی فیلمی را به نمایش گذاشت که در آن نقشه ای دیده می شد که 
تایوان را به رنگی متفاوت از چین نشان می داد.این اقدام وزیر تایوانی موجب نگرانی مقامات آمریکایی 
حاضر در آن اجالس از جمله جو بایدن، رییس جمهور آمریکا شد. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش 
شود ،گفت: در زمان نمایش این فیلم مقامات آمریکایی دستور دادند تصویر قطع شده و تنها صدای آن در 
سالن پخش شود.گفته می شود کاخ سفید در این اجالس نگران بود تمایز میان چین و تایوان در نشستی 
به میزبانی آمریکا موجب القای مفاهیمی متضاد شــود.کاخ سفید تا این لحظه هیچ اظهارنظر رسمی 

ارائه نکرده، اما وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به نمایش این فیلم آن را اشتباهی صادقانه  خواند.
 

اظهارات»نفتالی بنت« در بدو ورود به ابوظبی
»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیســتی برای دیدار با »محمد بن زاید« ولیعهد امارات در روز 
دوشنبه وارد فرودگاه ابوظبی شد. براساس گزارش خبرگزاری رویترز، سفر بنت به امارات اولین سفر 
یک نخست وزیر رژیم اشغالگر به کشورهای سازشگر با اسراییل است.در ماه ژوئن، »یائیر الپید« وزیر 
خارجه اسراییل برای افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی در ابوظبی به امارات سفر کرد که اولین سفر یک 
مقام بلندپایه صهیونیست از زمان امضای »توافق ابراهیم« بین دو طرف بود.نفتالی بنت در بدو ورود به 
فرودگاه ابوظبی از تل آویو، مورد استقبال »شیخ عبدا... بن زاید« وزیر خارجه این کشور قرار گرفت. وی 
در فرودگاه گفت: »چه استقبالی! خیلی هیجان زده هستم که به نمایندگی از مردمم در اولین سفر رسمی 
یک رهبر اسراییلی در اینجا هستم. «از زمان امضای توافق سازش میان امارات متحده عربی با رژیم 

صهیونیستی چندین یادداشت تفاهم و سند همکاری میان دو طرف امضا شده است.  

معاون وزیر امور خارجه روسیه: 

هیچ پیشرفتی بین مسکو و واشنگتن به دست نیامده است
معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد مسکو هیچ پیشرفتی در روابط با آمریکا به جز آغاز گفت 
وگو در چند مسئله مربوط به امنیت ســایبری مشــاهده نمی کند.به نقل از روسیا الیوم، سرگئی 
ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو هیچ پیشرفتی در روابط با آمریکا به جز 
آغاز گفت وگو در مورد کنترل تسلیحات و امنیت سایبری نمی بیند.ریابکوف در گفت وگو با روزنامه 
ایزوستیا گفت: ما هیچ پیشرفتی جز چند گفت وگوی منظم درباره برخی روندهای مهم که در زمره 
مســائل محوری امنیت بین المللی است، مشــاهده نمی کنیم. وی تاکید کرد که منظورش ثبات 

استراتژیک و امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات است.

مذاکره کننده ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی درباره 
اظهار نظرهای سه کشور اروپایی درباره روند مذاکرات 
وین و ارزیابی جمهوری اسالمی ایران نسبت به پنجره 
فرصت برای دست یابی به توافق گفت: طرفین با اراده 
پای میز مذاکره آمده اند و البته هر دو طرف شــرایط 
خاص خود را دارند و طبیعی است که هر طرف برای 
اینکه بتواند آورده بیشتری از پای مذاکره داشته باشد، 
تدابیری اتخاذ می کند.علــی باقری کنی گفت که در 
نتیجه تعامل و نشست هایی که طی چند روز گذشته در 
سطح کارشناسی و مقام های ارشد مذاکره کننده برگزار 
شد اختالفات طرفین در مورد دامنه و حیطه موضوعات 
قابل مذاکره در حال کاهش است.وی درباره آخرین 

وضعیت مذاکــرات وین که با هدف رفــع تحریم ها 
جریان دارد، توضیح داد: ما دو مسئله اساسی داریم که 
به نظرم باید این دو را از هم تفکیک کنیم. یک مسئله 
اختالف دیدگاه طرفین نسبت به موضوعاتی است که 
باید مذاکره شود. مسئله دیگر اختالف موضع دو طرف 
در خصوص موضوعات مذاکره است. یعنی یک وقت 
مسئله این است که راجع به چند مسئله مذاکره کنیم 
که ممکن است بین طرفین اختالف باشد. یک مسئله 
دیگر این اســت که مواضع دو طرف در مورد حیطه و 
دامنه موضوعاتی که به توافق رسیدیم چگونه است.

باقری کنی با بیان اینکه مواضع دو طرف با هم فاصله 
دارد و در موضوعات مختلف این فاصله متفاوت است، 

افزود: اما نکته ای که در چند روز گذشته وجود داشت 
این بود که در مورد دامنه و حیطه ای که موضوعات قابل 
مذاکره قابل طرح است در طول این چند روز با تعامل و 
نشست هایی که هم در سطح کارشناسی و هم در سطح 
مقام های ارشد مذاکره کننده برگزار شد رو به کاهش 
اســت و طرفین درحال رســیدن به یک جمع بندی 
مشخص در مورد دامنه و حیطه موضوعاتی که باید در 

دستور کار مذاکرات قرار گیرد،  هستند.

مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین:

 اختالفات کاهش یافته است

روزنامه حامی دولت:

 چاره ای جز فشار بر مردم در بودجه1401 نیست
روزنامه خراسان نوشت: تلخی افزایش حقوق کمتر از تورم و همچنین افزایش سن بازنشستگی قابل کتمان نیست. هیچ راه حل ساده ای برای فرار از فشار سنگین 
کسری بودجه جز بودجه انقباضی وجود ندارد.صندوق های بازنشستگی با تغییر هرم جمعیتی و نارکارآمدی تاریخی در همه دولت ها مواجه است و اگر دست به 
تغییر در سن بازنشستگی نزند، به جای نارضایتی افراد در شرف بازنشستگی، همه مردم از تورم ناشی از کسری بودجه متاثر از ناترازی صندوق های بازنشستگی 
متضرر خواهند شد، بنابراین در کوتاه مدت هیچ گریزی از تغییر در سن بازنشستگی نیست تا در بلندمدت بتوان به تغییرات مدیریتی و توازن در ورودی و خروجی 
بازنشستگان امید داشت. بودجه 1401، آغاز یک مسیر سخت است. مسیری که دولت دوازدهم از سال 97 باید شروع می کرد. زمانی که ترامپ از برجام خارج 
شد و تحریم ها بازگشت، مشخص بود که اقتصاد کشور وارد دوره سختی شده است که باید هزینه ها مدیریت شود، اما نشد و بودجه شاهد ریخت و پاش انواع 
هزینه های جاری مثال به نفع بخشی از حقوق بگیرانی بود که تعداد قابل توجهی از آن ها دریافتی های باال داشــتند. نتیجه این فرآیند تورمی بود که اقشار کم 
درآمد را تحت فشار قرار داد. اکنون دولت سیزدهم چاره ای جز سخت گیری بودجه ای ندارد. اگر بودجه انقباضی نشود، تورم سنگین تر از تورم فعلی و ونزوئالیی 
شدن، دور از دسترس نیست. بنابراین باید در این مسیر همه دلسوزان کشور از هر جناح سیاسی و هر نگرش اعتقادی به حرکت درست در این مسیر کمک کنند.

خبر روز

وز عکس ر

ابتالی رییس جمهور 
آفریقای جنوبی به 

ویروس کرونا
دفتر ریاســت جمهــوری آفریقای 
جنوبی در بیانیــه ای از مثبت بودن 
جواب آزمایش ســیریل رامافوسا، 
رییس جمهور این کشور به ویروس 

کرونا خبر داد.

کنایه »خباز« به »رییسی« درباره مذاکرات برجامی
یک فعال سیاسی گفت: دولتمردان فعلی نسبت به کلمه برجام خیلی حساس هستند و درباره آن بدگویی 
کرده اند، دیگر لغت »برجام« را به کار نمی برند و به قول ضرب المثل معروف می گویند »اسمش را نیار، 
خودش را بیار«.محمدرضا خباز دربــاره تغییر فضای اتفاق افتاده در مذاکرات ویــن  اظهار کرد: ماجرای 
مذاکرات هسته ای و در نهایت مذاکرات بین آمریکا و ایران سال های سال است که وقت مسئوالن و مردم را 
به خود اختصاص داده است. مردم در انتظار بهبود وضع شان بر اثر مثبت شدن نتیجه مذاکرات هستند.وی 
افزود: تفکر سیاسی حاکم بر دولت طی 8 سال گذشته کال با برجام مخالف بود و برجام را زشت، بد و جنازه 
متعفن می دانستند، حتی یکی از روزنامه های آنها نوشت: »اگر کسی بعدها از برجام صحبت کند، دهانش 
را خورد می کنیم«، حاال دولتمردان امروز یا فهمیدند یا از اول آگاه بودند که بیان آن صحبت ها اشتباه است.

 

رایزنی اعضای 1+4 با آمریکا درباره وضعیت مذاکرات
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین از دیدار و رایزنی شرکای برجام )1+4( با هیئت آمریکایی 
درباره وضعیت مذاکرات وین خبر داد.میخائیل اولیانوف در صفحه توئیترش نوشت: »شرکای برجام و 
آمریکا)بدون ایران( نشستی برای ارزیابی وضعیت مذاکرات وین و بحث درباره مسیر پیش رو تشکیل 
دادند«.اولیانوف همچنین پیش از اعالم برگزاری این نشست، از دیدار و رایزنی سه جانبه مذاکره کنندگان 

ایران، چین و روسیه درباره روند مذاکرات وین خبر داده بود. 
 

گفت وگوی وزرای خارجه آمریکا و قطر درباره ایران
 وزارت امور خارجه آمریکا از گفت و گوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشــور با همتای قطری اش درباره 
موضوعات مختلفی از جمله ایران خبر داد.به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، سخنگوی 
این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد: وزیر امور خارجه آنتونی بلینکن با محمد بن زاید عبدالرحمان آل ثانی 
وزیر امور خارجه قطر گفت و گو کرد. وزیر امور خارجه از قطر به خاطر فعالیت مستمر در راستای کمک به 
انتقال شهروندان آمریکا، شهروندان مقیم قانونی و شهروندان افغان در خطر از افغانستان قدردانی کرد. 
این بیانیه می افزاید: وزیر امور خارجه بلینکن و وزیر خارجه قطر همچنین آخرین تحوالت افغانستان را 

بررسی کرده و درباره دیگر مسائل دوجانبه از جمله ایران گفت و گو کردند.

 واکنش »مهاجری« به افزایش بودجه
 نهاد ریاست جمهوری برای سال 1401

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصول گرا از افزایش شــدید بودجه نهاد ریاست جمهوری در سال 1401 
انتقاد کرد. این فعال سیاسی اصول گرا در توئیتی نوشت : در  بودجه سال جاری که  حسن روحانی نوشت 
هزینه نهاد  ریاست جمهوری حدود ۵۳7 میلیاردتومان بود )ردیف 101000 و 10101۲( در اولین بودجه دولت 
آقای  رییسی برای سال 1401 هزینه نهاد ریاست جمهوری به 148۳ میلیاردتومان افزایش یافته! )طبق 

ردیف 101000(یعنی ۲.7 برابر افزایش. این  را نوشتم تا بماند یادگار!

منبع ایرانی:

  درخواست  های زیاده خواهانه اروپایی  ها 
موجب کندی مذاکرات شده است

شبکه الجزیره به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی در وین نوشت که مذاکرات رفع 
تحریم ها با جدیت ادامه دارد و طرف ها در حال بحث و بررسی پیش نویس های ارائه شده از سوی ایران 
هستند. این منبع بدون ذکر نام خود گفت که  سه کشور اروپایی مطالب و درخواست های زیاده خواهانه ای 

مطرح کرده اند که موجب کندی روند مذاکرات شده است.

کافه سیاست

 »احمدی نژاد«، اسفند ماه
 از مجمع تشخیص می رود 

یا می ماند؟
به گزارش دیده بان ایران؛ عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر پیش بینی تجدید عضویت احمدی نژاد در 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام توسط رهبر 
انقالب گفت: سیاســت رهبــری در این رابطه 
سیاست ویژه شخص ایشان است که شرایط 
کلی کشور را ارزیابی می کنند.حسین ا... کرم 
، دبیر شورای حزب ا...، اسفندماه را زمان آغاز 
تسویه حساب با محمود احمدی نژاد خوانده 
است. ا... کرم پانزدم آذرماه، در حاشیه نشست 
همفکری و هم اندیشــی نیروهــای جریان 
انقالب در ضلع جنوب حرم حضرت عبدالعظیم 
)ع( شــهرری گفت: دوره پنج ساله عضویت 
احمدی نــژاد در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، در اسفند ماه امســال به پایان می رسد 
و از اینجا به بعد تصفیه ) تســویه(  حساب ما 
با وی شروع می شــود!حمیدرضا ترقی، عضو 
شــورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی درباره 
اتمــام دوره عضویت محمود احمــدی نژاد و 
اظهارات حسین  ا...کرم دبیر شورای حزب ا...
جمهوریت گفت: تعیین اشخاص حقیقی برای 
عضویت در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
در اختیار رهبری است و هیچ کسی نمی تواند 
برای رهبری تعیین تکلیف کند، ایشان هر آنچه 
مصلحت بدانند عمل می کنند.وی در پاســخ 
به ســوالی مبنی بر این که آیــا ضرورتی برای 
رســیدگی به تخلفات احمدی نژاد وجود دارد، 
پاســخ داد: به طور طبیعی اگر تخلفاتی محرز 
شده باشد اقتضای تحقق عدالت این است که 
به تخلفات رسیدگی شود و در این باره نباید بین 
اشخاصی که مسئولیت دارند و فاقد مسئولیت 
ها تفاوتی قائل شد.ترقی همچنین افزود: این 
بستگی به شاکی و پرونده و قوه قضاییه دارد، 
به طور مثال حاال مجلس درباره ترک فعل های 
دولت قبل ورود پیدا کرده و ترک فعل هایی را 
مشخص کرده اســت، در مورد ایشان هم اگر 
چنین مواردی برای ارائه وجود داشــته باشد ، 
طبیعتا دستگاه قضایی به آن ورود می کند، چرا 

که کسی مصونیتی ندارد.

بین الملل

وقتیبرایرییسجمهورجدید،داستان»معجزههزارهسوم«میسازند؛

تکرار تلخ تاریخ

نامه نیوز: به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشــر شده که به رغم 
ســپری شــدن چند روز از زمان انتشــار، همچنان موردتوجه کاربران 
شبکه های اجتماعی اســت و البته برخالف آن چه ســازندگان ویدئو 
مدنظر داشتند، به ســوژه طنز این کاربران تبدیل شده است. ویدئویی 
که در آن ظاهرا دوربین در جایی روی داشــبورت یک تاکسی مخفی 
شــده و بدون اطالع قبلی از سرنشــینان یک تاکســی تصویربرداری 
می کند، درحالی که پس از لحظاتی گوینده رادیو، از درگذشت ابراهیم 
رییسی در اثر یک سانحه در جریان یکی از سفرهای استانی اش خبر 
می دهد و سرنشــینان نه تنها دچار شوک و شــگفتی شده، بلکه بعضا 
اشک از چشمان شان جاری می شــود و از نیکی های مردی می گویند 
که برخالف قبلی، با آمدنش، ملت نسبت به بهبود اوضاع امیدوار شده 
بودند؛ اما افسوس و صدافسوس که از بخت نامراد، »گلچین روزگار«، 
عجیب »خوش سلیقه« است و رییسی هم به نحوی به سرنوشت رجایی 
دچار شده اســت! راننده تاکســی البته همین که آه و ناله سرنشینان 
رو به فروکش گذاشــت، از آنان عذرخواهی کرده و توضیح می دهد که 
هدف، دریافت واکنش اجتماعی مردم بــوده و »مردم« هم خوش و 
خرم می روند پی بدبختی شــان! عمده واکنش آن دسته از »مردمی« 
که حاال چندســالی اســت ازطریق شــبکه های اجتماعی به مسائل 
جامعه واکنش نشان می دهند، درست یا غلط ناظر بر ساختگی بودن 
این »دوربین مخفی مســتند« اســت و »بازیگر« بودن سرنشینانی 

که »نقش مــردم« را در این ویدئو ایفا می کننــد. نکته ای که همزمان 
ازسوی یک فعال سیاســی اصالح طلب نیز موردتاکید قرار گرفته و بر 
این اساس معتقد اســت: »البته دقیقا نمی دانم این کلیپ توسط چه 
کسانی تولید شده؛ اما فارغ از این که مستند باشد یا نه، به نظرم از دقت 
و ظرافت هنری الزم برخوردار نبوده و بیشــتر به آثار آماتور و سردستی 
شبیه اســت.« محمودمیرلوحی در این رابطه می گوید: »کال به نظرم 
این دســت اقدامات و کارهای تبلیغاتی فاقد جذابیت برای شــهروند 
امروزی است و شخصا این دســت کارهای تبیلغات سیاسی را تایید 
نمی کنم و نمی پسندم.« وی با بیان این که امروز روش های متعددی 
برای دریافت نظر شــهروندان نسبت به مســئوالن در دسترس است، 
می گوید: »آن دســته از شهروندان که به مســائل سیاسی و اخبار روز 
توجه دارند، معمــوال از طریق فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
به راحتی نظرشــان را اعالم می کنند و اگر به واقــع می خواهیم در این 
سطح واکنش اجتماعی بگیریم، کار چندان پیچیده ای پیش روی مان 
نیست و به راحتی از طریق شبکه های اجتماعی می توان در این سطح 
نسبت به مسائلی که می خواهیم از جامعه بازخورد بگیریم.« میرلوحی 
با مقایسه این روش های تبلیغاتی در دولت سیزدهم با آن چه در جریان 
ریاســت جمهوری احمدی نژاد، به خصوص طی 4 ساله نخست شاهد 
بودیم، می گوید: »حتما به یاد داریم که زمانی از »معجزه هزاره سوم« 
می گفتند و مواردی از این دســت. فراموش نکرده ایم که صداوســیما 

به خصوص در 4 سال نخســت، چطور هر اقدام احمدی نژاد را تبلیغ و 
تایید می کرد و مهم تر از آن، سپاه، بسیج و بسیاری از ارگان ها و نهادها 
همچون کمیته امداد و حتی قوه قضاییه و شــورای نگهبان با امکانات 
و بودجه ای که داشــتند، برای دولت کار تبلیغاتــی می کردند.« وی با 
اشاره به حضور غالمحســین الهام، از حقوقدانان وقت شورای نگهبان 
در میتینگ انتخاباتی احمدی نژاد در مصالی تهران یا سخنرانی سردار 
عزیز جعفری، فرمانده وقت ســپاه و همچنین حضور حجت االسالم 
سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه و سرلشکر فیروزآبادی رییس وقت 
ستادکل نیروهای مسلح در مراسم مختلف به منظور حمایت تبلیغاتی از 
احمدی نژاد، می گوید: »زمانی اصول گرایان همه چیز را از ایران و انقالب 
تا اسالم و تشــیع و والیت فقیه و امام و هر آن چه هست و نیست، در 
رفتار و کردار احمدی نژاد خالصه می دیدند و امروز رفتاری متفاوت در 
قبال او پیش گرفته اند.« میرلوحی در عین حال معتقد است که امروز 
همزمان با رشد آگاهی عمومی، صداوسیما و دستگاه های تبلیغاتی نیز 
آن قدر آگاه شده و پیشرفت کرده اند که از این دست اقدامات خودداری 
کنند. وی می گوید: »به هر حال امروز مخالفان اگر بخواهند نظرشان 
را ازطریق تریبون هایی که در اختیــار دارند، بیان می کنند و در مورد این 
کلیپ و باورپذیری اش صرفا باید بگویم که فاقد جذابیت برای شهروند 
امروزی است و شخصا این دســت کارهای تبیلغات سیاسی را تایید 

نمی کنم و نمی پسندم.«

دقیقانمیدانماینکلیپتوسطچهکسانیتولید
شده؛امافارغازاینکهمستندباشدیانه،بهنظرماز
دقتوظرافتهنریالزمبرخوردارنبودهوبیشتربه

آثارآماتوروسردستیشبیهاست
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

از مسئوالن می خواهیم، مسئله آب زاینده رود را جدی بگیرند
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: زاینده رود یک رودخانه ملی است و منافع آن استان های 
اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد را تحت الشعاع خود قرار می دهد، اما برای حل مشکل این 
رودخانه یک پیشنهاد فنی مشخص داریم که بتواند آب را به صورت دائمی در رودخانه زاینده رود 
جاری ســازد و منافع استان های ذی نفع و ذی حق یعنی اســتان های اصفهان، خوزستان، چهار 
محال و بختیاری و یزد را تامین کند.حجت االسالم حسین میرزایی اظهار کرد: به مسئوالن دولتی 
می گوییم که مانند دولت های قبل به گفتار درمانی نپردازند، از مســئولین می خواهیم که مسئله 
آب زاینده رود را جدی بگیرند و مشــکل را حل کنند، باید دســتور رییس جمهور مبنی بر تشکیل 
ستاد احیای زاینده رود را جدی گرفته و فرمان ایشان را هرچه ســریع تر عملیاتی کنند تا خدای 

نکرده شاهد اتفاقات بدی نباشیم.
 

امضای تفاهم نامه منطقه آزاد چابهار و ذوب آهن اصفهان
منطقه آزاد چابهار و شــرکت ذوب آهن اصفهان تفاهم نامه ای برای سرمایه گذاری در زمینه فوالد 
با رویکرد مشارکت با همســایگان و صادرات امضا کردند.این تفاهم نامه بین عبدالرحیم کردی، 
مدیر عامل منطقه آزاد چابهار و منصور یزدی زاده، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان منعقد شــد که 
طی آن فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان در سه بخش مورد تاکید قرار گرفته 
است.بر اساس این تفاهم نامه هر یک از خطوط زنجیره فوالد اعم از واحد تولید کنسانتره، گندله 
سازی، نورد و … در پیکره هفتم و هشــتم منطقه آزاد چابهار ایجاد خواهد شد.همچنین بررسی 
توسعه بندر تخصصی فوالد و مواد معدنی در منطقه مورد توافق طرفین قرار گرفت.شایان ذکر است 
احداث مجموعه صنعتی متناسب برای کار با اقتصاد کشور های همسایه همچون پاکستان و عمان 
به صورت مشترک مورد توافق قرار گرفته اســت.منطقه آزاد چابهار یکی از مناطق مهم و پایتخت 
دریایی کشور است که قطب جدید صنعت فوالد محسوب می شود. صنایع بزرگ همچون فوالد و 
پتروشیمی بر اساس مزیت های این منطقه، می توانند در چابهار در راستای توسعه فعالیت های 

تولیدی با رویکرد صادرات فعالیت کنند.
آینده نگری صنایع فوالدی در مورد تامین آب مورد نیاز این صنعت باعث شده که بزرگ ترین تولید 

کنندگان فوالد ایران چابهار را به لحاظ نزدیکی به اقیانوس انتخاب کنند.
 

مسیر جاده ترانزیتی اصفهان به خوزستان ایمن تر شد
در راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی با اقدام منطقه اصفهان و جابه جایی قســمتی 
از فنس مرکــز انتقال نفت شــهید مرزبــان ایذه، ایمنــی جاده برای وســعت دیــد رانندگان 
افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی شــرکت خطــوط لوله و مخابرات نفت ایــرانـ  منطقه 
اصفهــان، رییس واحــد تعمیــرات عمومی و ســاختمان با اعالم خبــر فوق گفت: بخشــی از 
فنــس  پیرامونی ضلــع جنوبی مرکــز انتقال نفــت در مجاورت جــاده ترانزیتی خوزســتان- 
اصفهان بــه لحاظ موقعیت جــاده و دیواره فنس موجب کاهــش دید راننده در هنــگام عبور از 
آن محوطه بود که به درخواســت اداره راهداری استان خوزســتان و موافقت مسئولین محترم 
 شــرکت، در راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی این جابه جایی با نظــارت این واحد 

صورت پذیرفت.
حسن مؤذنی اضافه کرد: دیوار جدید به طول 30 متر و عقب نشینی 10متری آن به سمت محوطه 
داخلی احداث و در مجموع 20 مترمکعب سنگ کاری شده اســت. گفتنی است؛ جاده ترانزیت 
خوزستان به استان اصفهان از شهر لردگان تا ایذه مهم ترین جاده ترانزیت کاال از بندر امام خمینی 
به استان های مرکزی ایران به علت عبور روزانه خودروهای باربری سنگین و عرض کم جاده دو 

طرفه، جزو خطرناک ترین محورهای ارتباطی بین استانی است.

تولیدکنندگان استان های مختلف مشتری تجهیزات تولید اصفهان ؛

تهدید تحریم، فرصت تجدید

اســتان اصفهــان بــا پنج انجمن ســنگ   معصومه اکبری
رضوانشهر، نجف آباد، خمینی شهر، دولت 
آباد و اصفهان )محمود آباد(، دو هزار و 100 واحد سنگبری دارد. این استان 
رتبه نخست را در تولید سنگ های تزیینی در کشور  کسب کرده و می تواند به 
تنهایی تامین کننده کل نیاز کشور باشد. سهم اصفهان از سنگ های بریده 
شده صادراتی کشور هم ۷0 درصد است.با این حال واحد های تولیدی سنگ 
حال و روز خوشی ندارند؛ صد واحد تعطیل شده و بیشتر واحد ها فقط با ۷0 
درصد از ظرفیت خود کار می کنند. ریشه این کاهش بهره وری را باید در موانع 
تولید از جمله دستگاه های فرسوده و از حرکت افتاده، دید. البته اصفهانی ها 
برای این معضل چاره اندیشی کرده و با تکیه بر فناوری های نوین توانسته اند 

بسیاری از دستگاه ها و ماشین آالت صنعت سنگ را نوسازی کنند.

تهدید تحریم ها، فرصت بومی سازی دستگاه های سنگ بری ها
رییــس انجمن ســنگ اســتان اصفهــان گفــت: حــدود 30 درصد از 
ســنگ بری های کشــور در اســتان اصفهان فعالیت می کنند که نیمی از 
تولیدات کشــور را به خود اختصــاص داده اند.رضا احمدی با اشــاره به 
فرسودگی ماشین آالت سنگبری ها و هزینه زیاد واردات و جایگزینی این 
دستگاه ها گفت: تحریم ها فرصتی شــد تا تولیدکنندگان ایرانی به بومی 
سازی دستگاه های مورد نیاز متناسب با فناوری روز روی بیاورند.رییس 

انجمن سنگ استان اصفهان گفت: مدرن کردن ماشین آالت مورد استفاده 
در صنعت ســنگ از یک دهه پیش آغاز شــد و در این بین تولیدکنندگان 
اصفهانی با تکیه بر دانش روز توانستند نیمی از نیاز سنگ بری های کشور به 
تجهیزات جدید را تامین کنند.احمدی گفت: برخالف نگاه رایج که در صنایع 
نوین اشتغال زایی کاهش می یابد در صنعت سنگ اگر تجهیزات به روز شود، 
اشتغال افزایش پیدا می کند.وی ، بومی سازی دستگاه ها را گامی در مسیر 
رونق صادرات دانســت و گفت: به عنوان مثال اکنون دستگاه های ایرانی 
مولتی بایر و اره، زمینه افزایش تولید و به دنبال آن صادرات را فراهم کرده 
است.رییس انجمن سنگ استان اصفهان گفت: به کارگیری فناوری های 
جدید سبب شــده ضایعات ســنگ هم کاربردی و پس از فرآوری، حتی 
صادراتی شود.احمدی گفت: درصورت حمایت بانکی از تولیدکنندگان برای 
نوسازی دستگاه های سنگ بری زمینه افزایش تولید، صادرات و اشتغال 
فراهم می شود.به گفته وی، سهم ایران، از بازار جهانی سنگ یک درصد است 
که این سهم به پنج تا 10 درصد قابل افزایش است و این جهش تولید، جان 

دوباره ای به اقتصاد کشور می دهد.

ماشین آالت ایرانی، قابل رقابت با نمونه های خارجی
مصطفی شجره، یکی از تولیدکنندگان سنگ های فرآوری شده  نیز گفت: 
در این مجموعه انواع ســنگ های تزیینی ساختمانی تولید و عالوه بر بازار 

داخلی به کشور هایی از جمله ایتالیا که مهد سنگ دنیاست، صادر می کنیم.
وی گفت: در کارخانه ماشــین آالت ایرانی را نصب کرده ایم که قابل رقابت 
با نمونه های خارجی هســتند.این تولیدکننده اصفهانی به مشکل کیفیت 
نامرغوب مواد اولیه پرداخت و گفت: یک کارخانه با دو دستگاه اره ظرفیت 
تولید حدود ۵00 هزار تن محصول را دارد، اما  چون مواد اولیه مرغوب را صادر 
می کنند و ســنگ های درجه دوم را به تولیدکننده داخلی تحویل می دهند 
، هنگام فرآوری باید دقت و تالش بیشتری شود.شــجره گفت: در واقع 

مشکل از دستگاه نیست و مربوط به کیفیت مواد اولیه است.

افزایش تولید و اشتغال با به کارگیری تجهیزات ایرانی
علی اکبر ابراهیمی، مدیر بازرگانی و فروش کارخانه تولید سنگ گفت: در 
این مجموعه تمام تجهیزات و ماشین آالت، ایرانی است و با توان داخلی 
توانسته ایم با کشور های اروپایی به خوبی رقابت کنیم.وی با بیان اینکه در 
این مجموعه بیش از صد نفر مشغول به کار هستند،  افزود: کارخانه ما جزو 
بزرگ ترین مجموعه های تولید ســنگ طبیعی مرمر و سنگ های طبیعی 
ایرانی در غرب آسیاست و با تجهیزات ســاخت داخل توانسته ایم به این 
جایگاه برســیم.مدیر بازرگانی و فروش کارخانه تولید سنگ گفت: سنگ 
تولیدی ما با توجه به تجهیزات نوین ایرانی کیفیت مطلوبی دارد و اگر برخی 
موانع نظیر مشکالت فروش و بازاریابی رفع شــود می توانیم در ارزآوری 
موفق باشیم.فاتحی ،مدیر تحقیق و توسعه و واحد طراحی کارخانه تولید 
ماشین آالت سنگ بری  هم گفت: در این کارخانه ماشین آالت و تجهیزات 
سنگین سنگ بری از صفر تا صد طراحی و تولید می شود.وی افزود: در واحد 
تحقیق و توسعه جدیدترین دستگاه های سنگ بری دنیا رصد می شود و 
دســتگاه هایی را که در کشورمان بیشتر مورد اســتفاده است شناسایی و 
فناوری مورد نیاز برای طراحی و ساخت آن ها را کسب می کند.مدیر تحقیق و 
توسعه کارخانه تولید ماشین آالت سنگ بری گفت: این مجموعه محصوالت 
خود را به استان های مختلف نظیر خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، 
فارس، چهارمحال و بختیاری و تهران عرضه کرده است.قیمت دستگاه های 
ما حدود یک چهارم ماشین آالت خارجی است و خدمات پس از فروش هم 
به مشتری ها ارائه می شود که سبب شده از خرید و نصب دستگاه های ایرانی 
راضی باشند.فاتحی  مشکل عمده تولیدکنندگان تجهیزات سنگ بری ها را 
واردات دانست.تجربه واحد هایی که دستگاه های ایرانی را جایگزین ماشین 
آالت قدیمی و فرســوده خارجی کرده اند، نشان می دهد این تجهیزات به 
لحاظ کیفیت از مشــابه خارجی خود چیزی کم ندارد، ضمن اینکه قیمت 
تمام شده محصول ایرانی بسیار پایین تر است و خریدار از خدمات پس از 

فروش هم بهره مند می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
در نخستین اجالس رؤسای شوراهای اسالمی شهر 
و روستاهای شهرستان اصفهان که با موضوع اشتغال، 
گردشگری و صنعت کشاورزی، برگزار شد، اظهار کرد: 
امروز آسیب ها مشخص است و نقاط ضعف زیادی هم 
وجود دارد، اما با یک بررسی و تحلیل دقیق و امیدوارانه 
باید به سمت راهکارها و تقویت نقاط قوت حرکت کنیم، 
هرچند منکر مشکالت، مســائل و آسیب ها نیستیم، 
اما آنچه وضعیت را بدتر و ما را دشــمن شاد می کند، 
ناامیدی است.امیر رضا نقش با اشاره به اینکه امروز 

صنایع و اصناف با مشــکالت زیادی مواجه هستند، 
گفت: قانون دســت ما را باز گذاشــته و ظرفیت های 
خوبی وجود دارد که نباید از آن مغفــول ماند.معاون 
هماهنگــی امور اقتصــادی اســتانداری اصفهان به 
رویکردها و برنامه های مدیریت اســتان در توســعه 
اقتصادی شهرها و روستاها، اشاره و تاکید کرد: شورا 
در توسعه پایدار روستایی اهمیت زیادی دارد و شامل 
مواردی همچون بررسی نیازهای روستا و ارائه طرح و 
پیشنهاد، جلب مشارکت و همکاری عمومی، نظارت 
و پیگیری برای اجــرای طرح های ســرمایه گذاری، 
همکاری با مسئوالن برای اجرای طرح ها و استفاده از 
ظرفیت های موجود است.  وی با تاکید بر اینکه باید به 
سمت کسب و کارهای مبتنی بر دانش و غیر کشاورزی 
برویم، گفت: حرکت های خوبی در روستاها انجام شده 

که باید توسعه دهیم. اکنون 3.۶3 درصد یعنی حدود 
۸0 هزار نفر جمعیت روســتایی در شهرستان اصفهان 
داریم، درحالی که نرخ 13.۴ بیکاری در روســتاهای 
این شهرســتان، نرخ زیادی است.نقش، چشم انداز 
تعریف شده برای توسعه روستاها را روستایی با رشد 
پایدار اقتصادی، تنوع اشتغال و صنایع تبدیلی عنوان 
کرد و افزود: در این چشم انداز، اهدافی همچون کاهش 
بیکاری، جلوگیری از مهاجرت و رونق اقتصادی برای 
روستاها ترسیم شده اســت.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان به موضــوع مغفول 
منطقه ویژه اقتصادی در شــرق استان اشــاره کرد و 
ادامه داد: توسعه گردشگری در روستاها باید به صورت 
ویژه دنبال شود و طرح های گردشگری و بوم گردی را 

تسهیل کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد:

احداث منطقه ویژه اقتصادی در شرق اصفهان

دیدگاه

از قیمت میوه های شب یلدا چه خبر؟
در آستانه شــب یلدا و افزایش میزان تقاضای میوه در بازار به دلیل رســوم سنتی مردم کشور و به 
ویژه استان اصفهان، هرساله شــاهد نوسان در قیمت میوه ها هســتیم ، امسال هم همانند سال 
های گذشــته قیمت  میوه های شــب 
یلدا از سوی کمیته ســاماندهی میوه و 
تره بار اصفهان که زیــر نظر اتحادیه میوه 
و تره بار اصفهان فعالیت می کند، اعالم 
شده است.بر این اساس، نرخ ممتاز انار 
که هفته گذشته در میدان میوه و تره بار 
اصفهان 22 هزار تومان خرید و فروش 
می شد، برای روز دوشنبه با 3 هزار تومان 
افزایش نســبت به هفته گذشته عرضه 
شده است؛ البته کف قیمت فروش انار 
نسبت به هفته گذشته از ۶ به ۵ هزار تومان کاهش پیدا کرده اســت.قیمت انگور بی دانه نسبت به 
هفته گذشته ثابت مانده و انگور شاهرودی نیز با 2 هزار تومان کاهش قیمت، 11 هزار تومان به فروش 
می رسد.بازار میوه پرفروش پرتقال در این شــب ها نیز بیانگر این موضوع است که قیمت پرتقال 
تامسون جنوب نسبت به هفته گذشته بدون تغییر مانده و همان 1۶ هزار تومان برای هرکیلو خرید 
و فروش می شود؛ پرتقال تامسون شمال که هفته گذشته به ازای هر کیلو 1۵ هزار تومان به فروش 
می رسید، بدون اعالم قیمت از ســوی اتحادیه و به صورت عرضه و تقاضا به فروش خواهد رسید 
و پرتقال آبگیری نیز مانند هفته گذشــته به ازای هرکیلو ۸۵00 به فروش می رسد.خرمالو که هفته 
گذشته در بازار میوه و تره بار اصفهان با 20 هزار تومان به فروش می رسید، با افزایشی ۵ هزار تومانی، 
رکورددار افزایش قیمت بازار شد و به ازای هر کیلو 2۵ هزار تومان به فروش می رسد.قیمت خیار نیز 
با افزایش ۵00 تومانی نسبت به هفته گذشته در بازار به فروش می رسد؛ قیمت هرکیلو خیار اصالحی، 
۹۵00، خیار بوته ای ۶۵00 و خیار گلخانه ای ۸۵00 تومان خرید و فروش می شود.برای سیب و موز نیز 
به دلیل افزایش تقاضا، اتحادیه قیمتی تعیین نکرده و مبنای قیمت این میوه ها را بر اساس میزان 
عرضه وتقاضا اعالم کرده است و قیمت نارنگی یکی دیگر از میوه های پرطرفدار شب یلدا بدون تغییر 
نسبت به هفته گذشته، به ازای هرکیلو 1۶ هزار تومان در درجه عالی آن به فروش می رسد.هندوانه 
که یکی از پرطرفدارترین میوه های شب یلداست، در بازار اصفهان نسبت به هفته گذشته بدون تغییر 
قیمت به فروش می رسد که بر این اســاس قیمت هرکیلو هندوانه تازه، ۷000 تومان قیمت گذاری 
شده است.به نظر می رسد تنها قیمت چند نوع میوه در بازار اصفهان دستخوش قیمت شده و انتظار 
مردم از نهاد های نظارتی این است که در آستانه شب یلدا، با نظارت های مستقیم از افزایش بی رویه 

قیمت ها جلوگیری کنند.
 

نذر نفس به همت تالشگران ذوب آهن
معاون مکانیک مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت و مدیر اجرای  طرح نذر نفس گفت: 
طرح »نذر نفس« به همت تالشگران ذوب آهن و بسیج شرکت از شهریورماه آغاز  و برای اجرای آن 
از 100 کپسول اکسیژن به همراه تجهیزات کامل آن استفاده شد.عبدا... نقدی پور  اظهار کرد: با توجه 
به میزان نیاز به اکسیژن هر هفته ۴0 کپسول شارژ  شد و بر اساس بررسی های صورت گرفته و دستور 
پزشک، به متقاضیان نیازمند تحویل داده شد.  این طرح با مساعدت مدیریت های انرژی و بهینه 
سازی سوخت و حراست ذوب آهن اصفهان و همکاری حوزه های مقاومت بسیج شهید تندگویان 
و امام علی )ع( شهرســتان لنجان، در حال اجراســت و تا کنون به 2۵0 نفر حیات دوباره بخشیده 
است.مسئول کانون بسیج مهندسین صنعت شهرستان لنجان گفت: با توجه به حساسیت حمل 
و چگونگی استفاده از این کپسول ها، عالوه بر تهیه »بروشور« ایمنی، یکی از کارشناسان مدیریت 

انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت نیز برای راهنمایی های الزم، در محل حضور دارد.

خبرخوان

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان خبر داد:کافه اقتصاد

گران فروشی؛ در صدر شکایت های مردمی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: اگر بخواهیم به صورت قطعی بگوییم مردم بیشتر از کدام صنوف رضایت یا نارضایتی دارند، امکان پذیر نیست، چرا که 
به فرض مثال یک صنف در اصفهان نزدیک به ۴000 هزار واحد صنفی دارد و صنفی دیگر مجموعا 200 عضو دارد، قاعدتا در صنفی که مراجعه بیشتری وجود داشته باشد 
ممکن است نارضایتی های بیشتری اتفاق بیفتد، به همین علت در این موضوع نمی توانیم به طور قطعی رضایت یا نارضایتی مردم را اعالم کنیم.جواد محمدی فشارکی  
اظهار کرد: اما در شهر اصفهان بیشترین شکایت های مردمی مربوط به واحد های صنفی خورده فروشان میوه است، همچنین این واحد های صنفی بیشترین تخلفات را 
داراست و پرونده های قضایی هم به صورت چشمگیر دارد، طبق اعالم تعزیرات حکومتی باالترین آمار تخلفات در اصفهان متعلق به واحد های خرده فروش میوه است.وی 
گفت: بیشترین شکایات مردم درباره گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و برخورد نامناسب با مشتری بوده است. اگر شکایات مردمی نباشد واحد بازرسی 
نمی تواند به نتیجه دلخواه برسد، حضور مردم به عنوان بازرسان افتخاری می تواند به ما در رسیدگی به تخلفات کمک کند.محمدی فشارکی گفت: شهروندان  می توانند 
شکایات و گزارشات خود را از گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور صورت حساب و عرضه و فروش کاالی قاچاق، به اتاق اصناف اصفهان گزارش کنند.

تعمیرات اساسی 
واحد بخار نیروگاه 

اصفهان آغاز شد
تعمیرات اساســی واحد دوم 
320 مگاواتی بخــار نیروگاه 
اصفهان آغــاز شــد.با پایان 
یافتن تعمیرات اساسی این 
واحد، 320 مگاوات به ظرفیت 
تولید برق شــبکه سراسری 

افزوده می شود.

وز عکس ر

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان:

حذف ارز 4200 تومانی 
جراحی در اقتصاد کشور است

استاد اقتصاد دانشــگاه اصفهان درباره حذف 
ارز ۴200 از بودجــه 1۴01، اظهار کــرد: یکی از 
چالش های بزرگ اقتصاد کشــور چندنرخی 
بودن ارز و بــه خصــوص ارز ۴200 تومانی بود 
که با حذف این ارز از بودجه سال آینده نه تنها 
می توان امید داشت که ارز به سمت تک نرخی 
رود و جلوی رانت گرفته شود، بلکه با این تصمیم 
به نوعی تکلیف فعاالن اقتصادی مشــخص 
می شــود.کمیل طیبی تاکید کرد: به طور قطع 
ارزهای چندگانه باعث رانت و فساد خواهد شد، 
چراکه این ارز به برخی فعاالن اقتصادی داده 
می شــود و برخی دیگر از آن بی بهره می شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان توضیح داد: با 
تزریق ارز  یارانه ای، بخشــی که نرخ ارز رسمی 
می تواند صــرف بودجه های ضروری شــود، 
حذف می شــود و در شــرایطی که تورم و رکود 
جاری است، ارز رسمی از کانال مجاز خود خارج 
خواهد شــد.وی با اعتقاد بر اینکه با حذف ارز 
۴200 احتمال وارد شدن شوک به بخش هایی 
از اقتصاد کشــور وجود دارد، گفت: حذف این 
ارز موجب افزایش هزینه ها و به نوعی شــوک 
تورمی می شــود که این نگرانی هایــی را برای 
دولت و اقتصاد کشور ایجاد کرده است.طیبی 
اظهار کرد: به طور قطع هر اتفاقی که بعد از حذف 
ارز ۴200 تومانی در اقتصاد کشــور رخ دهد به 
نوعی دولت مقصر شــناخته می شــود.وی با 
اشاره به تبعات حذف ارز ۴200 در اقتصاد کشور 
با توجه به شرایط فعلی کشور، گفت: باید توجه 
داشــت هر روز که حــذف ارز ۴200 از مبادالت 
کشور به تعویق بیفتد، موجب ضرر اقتصاد کشور 
می شــود، چراکه هزینه های مبادله زیاد است 
و رانت و واسطه گری بیشــتر و به نوعی دست 
واســطه گران با توجه به دستیابی به رانت های 
اطالعاتی بیشتر می شــود.این اقتصاددان با 
اعتقاد بر اینکه بخشــی از کســری بودجه به 
تامین یارانه های مربوط بــه ارز ۴200 تومانی 
برمی گردد، گفت: باید توجه داشت که نرخ ارز 
کشور ۴200 تومان نیست و باید به نرخ تعادلی 

ارز در بازار برسیم.
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تاثیرات مصرف بیش از حد سموم بر سالمتی
 مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در خصوص استفاده از سموم و کودهای 
شیمیایی در کشــاورزی، اظهار کرد: اســتفاده از کود و آفت کش های شــیمیایی در محصوالت 
کشاورزی یک امر اجتناب ناپذیر محسوب می شود و در تمامی دنیا نیز این مواد مورد استفاده قرار 
می گیرند، به گونه ای که در دنیا متوسط مصرف سموم آفت کش  ۱.۴ کیلوگرم ماده موثر در هکتار 
اســت، در صورتی که این میزان در ایران حدود ۸۰۰ گرم بوده، همچنین در چهارمحال و بختیاری 

نیز ۱۸۰ گرم ماده موثر در هکتار مصرف می شود.
 فرشید شبانی افزود: بنابراین در ایران مصرف سموم شیمیایی نسبت به سایر نواحی موجود در 
دنیا کمتر اســت، اما نکته قابل توجه این موضوع بوده که مصرف سموم شیمیایی در کشاورزی 
ضروری محسوب می شود، زیرا در صورت استفاده نکردن از سموم شیمیایی تولیدات کشاورزی 
نیز کاهش پیدا می کند و آفات، بیماری ها و علف های هرز منجر به نابودی محصوالت کشاورزی 
می شوند، در نتیجه امنیت غذایی با مشکل روبه رو خواهد شد، استفاده از سموم آفت کش یکی 

از اصول حفظ امنیت غذایی هر کشوری است.
وی ادامه داد: باوجود اینکه استفاده از ســموم آفت کش در کشاورزی امری ضروری است، اما 
استفاده از این سموم دارای اندازه مشــخص بوده که باید رعایت شود، این حد و حدود براساس 
حداکثر باقی مانده مجاز هر سم روی هر محصولی تعریف می شود و در هر کشوری دارای میزان 
استاندارد مشخصی است و این حد مجاز بر اســاس فرهنگ تولید و مصرف محصول همچنین 

نوع مدیریت موجود در آن کشور مشخص می شود.
مدیر حفظ نباتات جهادکشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری اضافه کرد:  در صورتــی که میزان 
موادشیمیایی مصرفی برای کشت محصوالت کشاورزی بیش از حد مجاز باشد، محصولی ناسالم 
تولید می شــود و احتمال دارد در بلندمدت اثرات منفی بر ســامت مصرف کننده داشته باشد، 
برای مثال نیترات به عنوان یک ماده سرطان زا شــناخته شده است و مصرف بیش از حدمجاز از 
این ماده در محصوالت کشاورزی در مدت زمان طوالنی می تواند منجر به ایجاد  سرطان در افراد 
شود، البته نکته قابل توجه این است که در صورتی که میزان ماده شیمیایی مصرف شده تفاوتی 
قابل ماحظه با حدمجاز داشته باشد مشکاتی را در پی دارد برای مثال زمانی که حدود پنج برابر 
بیشتر از حدمجاز اســتفاده شــوند، اما تفاوت های ناچیز مانند ۱۵ درصد مشکلی برای سامت 

مصرف کنندگان در پی ندارد.
وی یادآور شد: مصرف بیش از حد سوم و کودهای شــیمیایی تاثیر منفی بر کیفیت محصوالت 

کشاورزی ندارد و تنها ممکن است در بلندمدت سامت مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.
شبانی تصریح کرد: پس از مصرف آفت کش ها میزانی از آن ها تبخیر شده و وارد جو می شوند، اما 
درصدی از آن ها نیز وارد خاک می شوند که این میزان تاثیری بر بافت خاک ندارند، هرچه میزان 
مواد آلی خاک بیشــتر باشد جذب سموم و از کار افتادن آن ها با ســرعت بیشتری رخ می دهد، 
یعنی موادآلی خاک منجر به تجزیه سموم می شوند، در نتیجه این سموم وارد آب های زیرزمینی 
نخواهند شــد، بنابراین تنها اثر منفی سموم برای محیط زیســت تاثیر احتمال آن ها بر آب های 
زیرزمینی است و تاثیری بر بافت خاک ندارند که البته تاثیر آن ها بر آب های زیرزمینی نیز باتوجه 
به میزان مواد آلی خاک و امکان تجزیه سموم شیمیایی کاهش پیدا می کند.مدیر حفظ نباتات 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برخی کودهای شیمیایی ممکن است بر کیفیت 
خاک نیز تاثیر منفی داشته باشند، اما بر اساس تحقیقات انجام شده خاک موجود در استان از 
نظر میزان عناصر غذایی مانند نیتروژن، ازت، فسفر و پتاسیم فقیر است، بنابراین مصرف کودهای 
شــیمیایی نیز درحال حاضر ضرری برای بافت خاک ندارد.شبانی با اشاره به مشکل ایجاد شده 
در صادرات فلفل دلمه ای به کشور روسیه، خاطرنشــان کرد: محصوالت گلخانه ای دارای شرایط 
مساعد برای رشد آفات و بیماری ها هستند، به همین دلیل برخی گلخانه داران فاصله زمانی بین 
سم پاشی و برداشت محصول را رعایت نمی کنند، همچنین برخی سموم در کشور روسیه به ثبت 

نرسیده، اما در ایران ثبت شده است .

فرماندار لردگان:

آب شرب تامین شده با تانکر برای روستاهای لردگان بهداشتی نیست
اســتان چهارمحال و بختیاری که روزگاری ۱۰ درصد منابع آبی کشور 
را دارا بود، اکنون خود در بی آبی غرق اســت و بســیاری از روستاها و 

شهرهایش دچار تنش آبی شدیدی هستند.
خشکسالی های بی سابقه اخیر در این استان که باعث شده بسیاری 
از چشمه ها و رودخانه ها خشک شــوند از یک سو و سوءمدیریت ها 
در تامیــن آب شــرب پایدار بــرای مردمان این اســتان از ســویی 
 دیگر، باعــث تنش آبی جــدی در اســتان چهارمحــال و بختیاری

 شده است.
عدم آب شــرب پایدار برای نیمی از جمعیت استان یعنی حدود ۴6۰ 
هزار نفر، تامین آب شــرب حدود 2۰۰ روســتا با تانکر، تامین آب 6 
شهرک صنعتی بزرگ اســتان با تانکر و به صورت سیار و نداشتن آب 
برای کشاورزی در اکثر شهرها و روستاهای این استان فقط گوشه ای 

از مصائب بی آبی این استان است.
در این بین شهرســتان لردگان با کم آبی و بی آبی عجیبی روبروست، 
به گونه ای که آب شرب ۱6 هزار نفر از مردمان این شهرستان به صورت 

سیار و با تانکر آبرسانی می شود.
در این رابطه  فرماندار لردگان  با اشــاره به وضعیت آب در شهرستان 
لردگان و مشکات آن، اظهار داشت: با توجه به مشکات و بحران های 
آبی که در شهرســتان لردگان وجود دارد که ما نیز آن ها را به چشــم 
می بینیم حدود ۵ تانکر ۱۰۰۰ لیتری وجــود دارد که این ها روزانه برای 
مردم آبرســانی می کنند، البته الزم اســت بازگو کنیم که خیلی از این 
آب ها بهداشتی نیستند چرا که از چاه به صورت مستقیم داخل تانکر 

ریخته می شود و به روستا های اطراف می رسد.
رضا بابامیر ســاطحی با بیان اینکــه ۱6 هزار نفر از افراد روســتا های 
مختلف شهرســتان لردگان با تانکر های ســیار آب شــرب دریافت 
می کنند، افزود: عاوه بر روســتا هایی که با تانکر آبرسانی می شوند، 
شهر سردشت نیز با وجود شــهر بودن با تانکر آبرســانی می شود، از 
سوی دیگر با این که آبرســانی سیار انجام می شــود؛ اما برای مردم 
کافی نیست چرا که این آب نه برای خودشان کفاف می دهد و نه برای 
 دام هایشان، با توجه به این مسائل الزم است که ما به دنبال یک آب

 پایدار باشیم.
فرماندار لردگان در ادامه با اشــاره به اینکه چــاره حل معضل آب در 
شهرستان لردگان آب پایدار است، تصریح کرد: تا زمانی که آب پایدار 
برای مردم وجود نداشته باشد ما شاهد مشکاتی اعم از آبرسانی کم، 
کمبود تانکر و خرابی آن ها هستیم، ولی متاسفانه تاکنون فکری برای 

آب پایدار نشده است.

 وی ادامــه داد: قبــل از خشکســالی های اخیر و خشــک شــدن
  چشــمه ها و قنات ها مردم آبشــان از ایــن طریق تامین می شــد؛
  اما امــروز با مشــکات تغییر اقلیم و خشکســالی با مشــکل نبود
  آب روبــه رو شــده ایم که آبرســانی ســیار نیــز پاســخگوی این

 مشکل نیست.

لوله های تامین آب لردگان بسیار فرسوده و قدیمی است
 وی گفت: اگــر آب پایــداری امروز تامین نشــود دیگر آب رســانی

  با تانکــر کار ســاز نخواهــد بــود، اعضای کمیســیون کشــاورزی 
 مجلــس شــورای اســامی در بازدیــدی کــه داشــتند از نزدیک

 دیدند که لردگان حتی شهر سردشــت فاقد آب است، مشکل دیگر 
که در شهرســتان لردگان وجود دارد این است که خطوط لوله آب این 
شهرستان فرسوده اســت و همین موضوع سبب شده تا ۴۰ درصد از 

این آب پرت شود.
 بابامیر ساطحی با اشاره به فرســوده بودن خطوط لوله آب شهرستان 
لردگان، بیــان کرد: با توجه بــه این که این لوله ها قدیمی هســتند و 

فرسوده شدند با کمترین افزایش فشــار آب لوله ها ترک برداشته و 
می ترکد، ترمیم هم دیگر کار ساز نیست و نیاز است یک فکر اساسی 
برای جابه جایی لوله ها انجام شود، همان پولی که برای تعمیر و ترمیم 
هزینه می شود و اثر بخش هم نیســت، بهتر است برای به روز کردن 

لوله ها صرف شود تا نتیجه بهتری نیز حاصل آید.
فرماندار لردگان با تاکید بر اینکه تجویز  مســکن برای مشکات آبی 
شهرستان لردگان کار ساز نیســت، اظهار کرد: مشکل باید ریشه یابی 
شود وگرنه مسکن برای مشکات بی نتیجه اســت، این ترمیم های 

جزئی کار ساز نیست و مشکل ساز است.
بابامیری در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان لردگان مشکل دیگری 
که دارد بحث فاضاب است و زمانی که راه آب ها و فاضاب در واقع از 
بارندگی ها گرفته می شوند باید از بروجن افراد برای باز کردن این راه 
آب ها به لردگان بیایند، حدود ۱7 هزار مشترک وجود دارد که فقط ۴ 
هزار نفر از این افراد انشــعاب آب گرفته اند و مسئوالن مربوطه مدعی 
هستند کشش و ظرفیت در این زمینه وجود ندارد و الزم است فکری 

هم برای این موضوع شود.

مدیرکل کمیته امداد امــام خمینی )ره( چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به کمک خیران به کمیته امداد، 
گفت: از ابتدای امســال تا پایان آبان ماه، مبلغ ۹۴ 
میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان به حساب کمیته امداد 
اســتان واریز شــده است.جاســم محمدی اظهار 
کرد: ۴۸ هزار نفر در چهارمحــال و بختیاری، تحت 
پوشــش این نهاد بوده و از تمامی خدمات مادی و 
معنوی از جمله معیشــت، مسکن، اشتغال، درمان 
و آموزش های الزم و متناسب با شرایط روز برخوردار 
می شــوند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در دیدار با استاندار 
استان، بر تامین دو موضوع اشتغال و مسکن تاکید 
شد، در روستاها تاش بر این است که ۵۰ تا 6۰ متر 

زمین در اختیار مددجویان قرار بگیرد و برای ساخت 
آن  تفاهم نامه هایی با مســکن و شهرسازی منعقد 
می شــود.محمدی بیان کرد: تا پایان سال سهمیه 
ایجاد اشــتغال برای ۵۰۰۰ نفر در نظر گرفته شده و 
تاکنون برای ۱۸۰۰ نفر اشــتغال ایجاد شــده است.

وی بیان کرد: هدف کمیته امداد برای اشــتغال زایی 
این اســت که برای تمامی افراد نیازمند کار، شــغل 
ایجاد شود تا این اشــخاص از پوشش کمیته امداد 
خارج شوند و متکی به خود باشــند و افراد نیازمند 
جایگزین شــوند، از ابتدای امســال تاکنون حدود 
 ۸۰۰ خانواده از چرخه حمایتی کمیته امداد اســتان 

خارج شده اند.
محمدی در ادامه با اشاره به کمک خیران، افزود: این 

افراد کمک های خــود را در قالب های مختلف نظیر 
صدقات، طرح های اکرام ایتام و محسنین، زکات، 
کمک ها در اعیاد و مناســبت های ملی و مذهبی در 
اختیار کمیته امداد قرار می دهند که تا پایان آبان ماه 
سال جاری مبلغ ۹۴ میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان به 
حســاب کمیته امداد اســتان واریز شده است.وی 
ادامه داد: بخشی از این کمک ها به مبلغ ۳7 میلیارد 
تومــان، از طریق ۱2۴ هزار مراکز نیکوکاری اســتان 

صورت گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

کمک 94 میلیاردی خیران به کمیته امداد چهارمحال 

فرماندار کوهرنگ :

3۵0 کیلومتر از جاده های روستایی و شهری در کوهرنگ خاکی است
فرماندار کوهرنگ با بیان اینکه شهرستان کوهرنگ دارای مناطق صعب العبور و کوهستانی بسیاری است، اظهار کرد: ۳۵۰ کیلومتر جاده خاکی روستایی و شهری 
در این شهرستان وجود دارد و جاده های روستایی و شهری در شهرستان کوهرنگ باید اصاح شود.مرتضی زمان پور  با بیان اینکه ۵۴۰ کیلومتر راه عشایری در 
»کوهرنگ« وجود دارد، تصریح کرد: اصاح ۵۴ کیلومتر از جاده های این شهرستان در دستور کار قرار گرفت اما به دلیل عدم تخصیص بودجه پیمانکاران از اجرای 
پروژه ها انصراف زدند.زمان پور، تکمیل جاده چهار خط »کوهرنگ« - »فارســان« را یکی از مطالبات مردمی عنوان کرد و ادامه داد: جاده چهار خط »چلگرد« - 
»سودجان« طی سال های گذشته کلید خورد؛ اما در عمل هیچ اقدامی انجام نگرفته است.وی، به تونل »چری« اشاره کرد و افزود: ۴۰ میلیارد تومان از مطالبات 
پیمانکار تاکنون پرداخت نشده است.فرماندار کوهرنگ با بیان اینکه قرارداد پیمانکار تونل »چری« در حال اتمام است، گفت: به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه 

در احداث تونل باید پیمانکار جدید مشخص یا با پیمانکار قبلی قرار داد بسته شود.

خبر روز

 پایان آذرماه؛ آخرین فرصت 
برای بیمه محصوالت کشاورزی پاییزه

معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کشــاورزان استان تا پایان آذرماه 
فرصت دارند نسبت به بیمه محصوالت زراعی پاییزه خود اقدام کنند.حمید رحیمی با اشاره به اینکه حداکثر 
زمان بیمه برای محصوالت کشاورزی پاییزه تا پایان آذرماه اعام شده است، اظهار کرد: کشاورزان می توانند 
برای کسب اطاعات بیشتر و بیمه محصوالت خود در برابر حوادث به شعب بانک کشاورزی، مراکز خدمات 
جهادکشاورزی و شرکت های خدمات بیمه ای مستقر در شهرستان ها مراجعه کنند.معاون خدمات بیمه ای 
بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: محصوالتی زراعی پاییزه مانند گندم آبی، گندم دیم، جو 

دیم، عدس، نخود دیم و یونجه مشمول خدمات بیمه کشاورزی هستند.
 

بام ایران؛ میزبان رقابت های لیگ دسته دوم والیبال نوجوانان
نماینده سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: مسابقات والیبال با حضور هفت تیم به مدت پنج روز در 
ورزشگاه شهدای دانش آموز شهرکرد برگزار می شود.فرحناز ابن یمین افزود: شناسایی استعداد های 
برتر در این رده سنی از اهداف برگزاری این رقابت هاست.ابن یمین اضافه کرد: تیم های والیبال نوجوانان 
دختران از استان های آذربایجان شرقی، البرز، قزوین، فارس، هرمزگان، یزد و چهارمحال و بختیاری در 
رقابت های لیگ دسته دوم والیبال حضور دارند.وی، ارائه آزمایش پی سی آر یا کارت واکسن کرونا را از 
شرایط حضور در این مسابقات اعام کرد و ادامه داد: تیم های اول و دوم به رقابت های لیگ دسته یک 

سال آینده صعود می کنند.
 

انتصاب سه شهردار جدید در چهارمحال و بختیاری
غامعلی حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری طی احکامی جداگانه ای »حشمت ا... تقوی زاده«، 
»قاسم صدری سوادجانی« و »افشین بهمنی« را به ترتیب به عنوان شهردار شهرهای »باباحیدر«، 
»بن« و »شلمزار« منصوب کرد.در این احکام اســتاندار چهارمحال و بختیاری، شهرداران را به پاک 
دستی، فسادستیزی، رفع موانع و مشکات مردم توصیه کرده اند.۱۴ شهر در چهارمحال و بختیاری 

بدون شهردار و ۳7۰ روستا بدون دهیار هستند.
 

آغاز طرح »اقدامات نظارتی شب یلدا« در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح تشدید اقدامات نظارتی ویژه شب یلدا در 
استان خبر داد . محمدرضا عمرون اظهار کرد: باتوجه به افزایش تقاضا برای خرید میوه، آجیل، خشکبار 
و شیرینی و به منظور پیشگیری از سوء استفاده احتمالی و لزوم برخورد با افراد متخلف و قانون گریز، 
طرح تشدید اقدامات نظارتی آغاز شده است.وی بیان کرد: این طرح تا یکم دی ماه ادامه دارد، به همین 
منظور اداره کل تعزیرات حکومتی استان آمادگی دارد در گشت های مشترک با مراجع نظارتی با متخلفان 

برخورد قاطع و قانونی کند.

دستگیری 11 سارق با 23 فقره سرقت در چهارمحال 
جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران فرماندهی انتظامی استان ۱۱ سارق 
را با 2۳ فقره سرقت، دستگیر کردند.محمد سعید یاریافزود: ماموران پلیس آگاهی استان، شهرکرد، 
بروجن، فارسان، لردگان، کیار، بن و اردل با انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و عائم به جا 
مانده در صحنه های سرقت موفق شدند ۱۱ سارق را دســتگیر کنند.وی خاطر نشان کرد: بر اساس 
تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به 2۳ فقره ســرقت خودرو، داخل خودرو، اماکن خصوصی 

و موتورسیکلت اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

اخبار

برگزاری دوره های 
مهارت آموزی ویژه معتادان 

بهبودیافته در چهارمحال
مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکــه آموزش ۴۳۰ نفــر از معتادان 
بهبودیافته اســتان در این ســازمان در حال 
انجام اســت، گفــت: از این تعــداد 2۹۰ نفر 
معتادان و خانواده های تحت پوشش سازمان 
بهزیســتی افراد در حال درمان در کمپ های 
ترک اعتیاد و ۱۴۰ نفر معتادان بهبودیافته در 

زندان ها هستند.
فرانــک کبیری بــا بیــان اینکــه در تیرماه 
ســال جاری تفاهم نامه چهارجانبه به منظور 
اشتغال معتادان بهبودیافته در چهارمحال و 
بختیاری منعقد شد، اظهار کرد: این تفاهم نامه 
مابین اداره کل زندان ها، شــورای هماهنگی 
موادمخدر، ســازمان بهزیســتی و اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای به امضا رسیده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری 
افزود: برای هر اســتان سهمیه ای مشخص 
شده که سهم استان در این موضوع آموزش 
۴۳۰ نفر از معتادان بهبود یافته است که از این 
تعداد 2۹۰ نفر معتادان و خانواده های تحت 
پوشش سازمان بهزیستی افراد در حال درمان 
در کمپ های ترک اعتیاد و ۱۴۰ نفر معتادان 
بهبودیافته در زندان ها هستند.کبیری با بیان 
اینکه شــرکت در دوره ها بــرای تمامی افراد 
بهبودیافته رایگان اســت، افزود: دوره هایی 
مانند صنعت ساختمان، جوشکاری، تعمیر 
لــوازم خانگی و کشــاورزی بــرای معتادان 
بهبودیافته زندانی برگزار می شود که تعدادی 
از دوره ها به اتمام رسیده و برخی در حال انجام 
هستند. مدیرکل فنی و حرفه ای چهارمحال 
و بختیــاری اضافه کرد: برای افــرادی که در 
کمپ های ترک اعتیاد در حال بهبودی هستند 
نیز دوره هایی مانند جوشــکاری، سرویس 
نگهــداری خــودرو، صنعــت ســاختمان، 
 لــوازم خانگــی، بــرق ســاختمان و و برای

 بانوان خانواده های معتادان تحت پوشــش 
 بهزیســتی نیــز، کاس هــای آموزشــی

 نظیر صنایع دستی، نخ ریســی و نمددوزی 
برگزار می شود.

بام ایران

خبر

مفاد آراء
9/132 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر رای اصالحی شــماره 2794 مورخ 1400/09/10 هيــات اول موضوع

 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان مربوط به تقاضای خانم مرضيه 
 ايزدی، مساحت ملک مزبور از 105/40 متر به 106/72 متر مربع تغيير می يابد.  

رای صادره قبلی با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد. 
 لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در يــک نوبــت آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی 
 داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اين  آگهی به مدت يک ماه اعتراض 
خــود را بــه ايــن اداره تســليم و پــس از اخــذ رســيد، ظــرف مــدت 
يــک مــاه از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجع 
قضايــی تقديــم نماينــد. بديهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت 
 مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيــت صادر

 خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/08

م الف: 1240958  اعظم قويدل رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
9/133 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  4090 14006030200700 مورخ  29 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجيد فهيم پور فرزند محمد بشماره شناسنامه 1711 وکدملی 1288070799 
صادره از اصفهان درششدانگ يک درب باغ به مساحت 2566 مترمربع پالک 463 
اصلی واقع در کريم آباد  خريداری رسمی ازمالک رسمی محرزگرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/08

م الف: 1240539 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان
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افتتاح مجتمع قضایی پرونده های تصادفات در اصفهان
مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده های تصادفات در مجتمع قضایی عدالت در خیابان اشراق اصفهان 
افتتاح شد.رییس کل دادگستری استان در آیین افتتاح مجتمع ویژه تصادفات مرکز استان با بیان 
اینکه یک شعبه در دیگر حوزه های قضایی نیز به این امر اختصاص می یابد، گفت: این مجتمع به 
همت معاونت برنامه ریزی و فناوری، شورا های حل اختالف و دادستانی مرکز استان برای تسهیل و 
تسریع در رسیدگی به پرونده های تصادفات که بخش قابل توجهی از پرونده ها را به خود اختصاص 
داده است، تاسیس شد.حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفری افزود: با این اقدام گام بلندی 

در جهت اجرای سند تحول قضایی به تاکید رهبرمعظم انقالب برداشته می شود.
 

ریزش چاه، جان کارگر مقنی را گرفت
روزیکشنبه در عملیات حفر چاه در روستای موته از توابع شهر میمه در شــمال استان اصفهان، یک کارگر 
چاه کن حدود ۵۰ ســاله، بر اثر ریزش دیواره چاه زیر خروار ها خاک و ســنگ مدفون شد.بر اساس اعالم 
محمدجواد نوروزی، رییس جمعیت هالل احمر بخش میمه، سست بودن خاک و فرو نشستن آن هنگام 
حفر چاه باعث ریزش دیواره چاه شده بود که با تالش امدادگران پایگاه جاده ای قرقچی و ماموران آتش نشانی 

شاهین شهر و میمه کارگر چاه کن بعد از یک ساعت تالش از زیر خروار ها خاک بیرون کشیده شد.
 

شکارچی متخلف در کاشان دستگیر شد
رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: ماموران عملیات گشت و کنترل یگان حفاظت منطقه 
حفاظت شده قمصر و برزک با مظنون شدن به یک دستگاه سواری پراید در منطقه و متوقف کردن خودرو 
آثاری از حیوان وحشی داخل آن کشف کردند.اللهیار دولتخواه با اشــاره به آغاز تحقیقات بدون درنگ 
ماموران در خصوص فرد مظنون اظهار کرد: ماموران پس از بررسی های دقیق و اعتراف راننده خاطی مبنی 
بر معرفی متخلف اصلی با دریافت حکم از مقام محترم قضایــی و همکاری کارکنان کالنتری برزک به 
منزل این شخص رفتند که در جریان تفتیش از منزل بخش هایی از اجزای ۲ رأس حیوان وحشی، یک 
جفت شاخ قوچ وحشی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط و پرونده متخلفان برای سیر مراحل دادرسی 
به مراجع قضایی ارسال شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان همچنین از کشف الشه دو رأس 
کل وحشی، یک رأس بزغاله و ادوات شکار از متخلفان شکار و صید در روز های گذشته از منطقه حفاظت 
شده قمصر و برزک خبر داد و گفت: در عملیات گشت و کنترل یگان حفاظت اداره در منطقه حفاظت شده 
قمصر و برزک و بر پایه گزارش همیاران محلی، ماموران منطقه به سرعت به محل تخلف اعزام و با یک گروه 
شکارچی متخلف برخورد کردند.دولتخواه گفت: ماموران پس از چندین ساعت راهبندان شبانه و تعقیب 
و گریزی طوالنی موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو کوتاه، ۲ عدد کوله پشتی حاوی 
الشه ۲ رأس کل وحشــی و یک رأس بزغاله به همراه سایر ادوات شکار شدند.به گفته وی، متخلفان با 
استفاده از تاریکی شب و آشنایی کامل به محل فرار کرده و متواری شدند، اما با توجه به شناسایی آن ها 

پرونده پس از صورت مجلس برای سیر مراحل قانونی با مستندات آن به مراجع ذی ربط ارجاع شد.
 

پرداخت وام اشتغال به مددجویان کمیته امداد
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( سمیرم گفت: ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغال و طرح های 
کارآفرینی امسال به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی)ره( سمیرم پرداخت شده است.اردشیر 
فرخ وند اظهار کرد: وام های پرداختی به مددجویان معادل ۴۱ درصد اعتبارات اشتغال زایی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( شهرستان سمیرم است.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( سمیرم گفت: 
عمده طرح های موردحمایت و تایید این نهاد حمایتی در بخش های دامداری و کشاورزی است.

فرخ وند با اشاره به برخی مشکالت معرفی شدگان کمیته امداد به بانک های عامل، گفت: معرفی 
یک یا چند ضامن یا وثیقه مهم ترین مشکل این افراد است.

آفریقایکوچک؛قربانیبیتدبیری

چوب حراج بر پناهگاه حیات وحش یخاب

کمتر از پنج ســال از ارتقای منطقه شکار 
ندا سپاهی

ممنوع یخاب به پناهــگاه حیات وحش 
می گذرد؛ اما بی توجهی به این زیستگاه غنی و پویا و ناتوانی در مدیریت 
آن، مشکالت عدیده ای را رقم زده است. یخاب که کارشناسان، از نظر تنوع 
زیستی به آفریقای کوچک تشــبیه اش می کنند در چهار دهه گذشته با 
معادن ســنگ و خاک، کارخانجات صنعتی و چاله زباله ها احاطه شده 
است.منطقه شکار ممنوع یخاب در شهرســتان آران و بیدگل در شمال 
شــرق اســتان اصفهان ۲۴ اســفند ۱۳۹۵ با هماهنگی های قانونی و 
مطالعات انجام شده و با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست به 
پناهگاه حیات وحش ارتقــا یافت؛ اما این پهنــه ۲۷۱ هزار هکتاری که 
سیمای طبیعی اش، جلوه ای از تالقی کویر و کوهستان، چشمه های آب 
خنک، تپه ماسه های روان و جنگل است و از شمال با پارک ملی کویر و 
دریاچه نمک قم هم مرز است، تنها با دو محیط بان محافظت می شود که 
هفته ای یک بار به سختی می توانند بخش هایی از منطقه را پایش کنند.

پناهگاه حیات وحش یخاب با آن وســعت و زیبایی اما از داشتن یک 
اتاقک محیط بانی نیز محروم اســت و دو محافــظ آن در منطقه ای که 
آفرودبازان هر روز با خودروهای ســافاری در آن جوالن می دهد، وسیله 
نقلیه مناسبی برای گشت و پایش و حفاظت ندارند.ضعف در حفاظت 

پناهگاه به دلیل کاســتی های موجود و نامشــخص بــودن محدوده 
گردشــگری آن در شــرایطی که روزانه افراد زیادی به این منطقه سفر 
می کنند سبب شده بروز مشکالت زیست محیطی از جمله آلودگی و آزار 
زیســتمندان طبیعت کویر شده اســت.اما حاال اداره میراث فرهنگی و 
گردشگری آران و بیدگل به مسئوالن محیط زیست استان پیشنهاد داده 
»ریگ بلند« و »کویر مرنجاب« کانون توجه گردشگران، همان محلی که 
البته دو سال پیش یک کل وحشی از ترس تعقیب و گریز بی رحمانه ۲ 
آفرودسوار بر اثر ایست قلبی تلف شد، از پناهگاه حیات وحش جدا و برای 

سرمایه گذاری به افراد متقاضی واگذار شود.

پیشنهاد خارج کردن ریگ بلند و کویر مرنجاب از پناهگاه
در همین پیوند، محمدجواد عبدلی، کارشــناس حوزه ســرمایه گذاری و 
گردشگری اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرســتان آران و بیدگل 
می گوید: برخی افراد خواهان ســرمایه گذاری در این منطقه هســتند و 
قســمتی از پناهگاه را که ما پیشنهاد دادیم جدا شــود، در حاشیه و نقطه 
پایانی پناهگاه قرار دارد و فاصله آن بــا کوه های یخاب حدود ۷۰ کیلومتر 
است؛ »ریگ بلند« و در ادامه آن »دماغه پونک« با نقطه مرکزی و حساس 
پناهگاه بســیار فاصله دارد.وی با اشــاره به اینکه مناطق یاد شده، هدف 

گردشگری است، می افزاید: این جا همیشه به ویژه در ایام تعطیالت و آخر 
هفته ها مملو از گردشگرانی است که کمپ دارند یا با خودروهای سافاری 
ورزش های هیجانی می کنند در حالی که اکنون هیچ ســرمایه گذاری در 
این مناطق نیست و هیچ خدماتی به گردشگران ارائه نمی شود.کارشناس 
حوزه ســرمایه گذاری و گردشــگری اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
شهرستان آران و بیدگل با بیان اینکه واگذاری مناطق حفاظت شده طبق 
ضوابط و بخشنامه، غیرقانونی است، خاطرنشان می کند: اگر این بخش 
از پناهگاه جدا شود متقاضیان می توانند در آنجا ســرمایه گذاری کنند تا 
خدمات مناسب به گردشگران ارائه شود زیرا هم اکنون در این مناطق آب، 
برق و سرویس بهداشتی نیست و افراد به محیط زیست و پوشش گیاهی 
اراضی ملی صدمه می زنند؛ اما کسی یا ارگانی حتی محیط زیست که باید 
حفاظت کند، از ورود آنها جلوگیری نمی کند.عبدلی می گوید: اداره محیط 
زیست از سال ۱۳۹۶ که یخاب به پناهگاه ارتقا یافت تاکنون طرح مدیریتی 
این منطقه را تهیه نکرده است در حالی که از هنگام ارتقای یخاب باید طرح 
مدیریتی آن و زون گردشگری منطقه مشخص می شد و تهیه این طرح 
وظیفه محیط زیست است. نمی توان سال ها به امید اعتبارات دولتی طرح 
مدیریتی منطقه را بالتکلیف گذاشت.وی با بیان اینکه پناهگاه یخاب نیاز 
به ساماندهی دارد، اظهار می کند:طی جلسه ای که در فرمانداری با حضور 
دســتگاه های مرتبط از جمله منابع طبیعی و محیط زیست مدتی پیش 
برگزار شد برای رفع مشکل، به مســئوالن محیط زیست پیشنهاد خارج 
کردن بخشــی از این پناهگاه را دادیم و آن ها نیز خودشان موافق بودند و 
گفتند این درخواست را به شورای عالی محیط زیست ارسال کنند؛ اما هنوز 
در حد پیشنهاد است و اقدام خاصی صورت نگرفته است.وی با اشاره به 
اینکه تاکنون حدود ۱۰ نفر اشــخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه 
گذاری برای گردشگری در پناهگاه یخاب بودند، می افزاید: ۹۹.۵ درصد از 
متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه، افراد بومی این شهرستان هستند که 
برای محدوده کویر مرکزی »کویر مرنجاب«، »بند ریگ«، »دماغه پونک« و 
»سیازگه« ابوزیدآباد در بخش کویرات آمده اند؛ اما به دلیل شرایط و ضوابط 
امکان واگــذاری اراضی پناهگاه وجود ندارد.در این باره بهروز ســتایش، 
رییس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان  نیزاظهار می کند: در صورتی با طرح های گردشــگری می توانیم 
موافقت کنیم که حساسیت زیستگاهی ایجاد نکند و مانند بوم گردی نیازی 
به ساخت و ساز زیاد یا درخواست واگذاری زمین نداشته باشد.وی در عین 
حال می گوید: از طرح گردشگری در »ریگ بلند« استقبال کردیم که اگر 
شرایط ما را در طرح لحاظ کنند مجوز صادر می شود؛ اما تا این لحظه طرحی 

برای گردشگری در ریگ بلند به محیط زیست ارائه نشده است.

خبرخوان جامعه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
موقوفه های اســتان توان افزون بــر ۳۰۰ میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری در امســال را دارند. حجت 
االسالم محمد حســین بلک بدون اشاره به مقدار 
ســرمایه گذاری های امســال در موقوفه هــای 
اصفهان اظهار کرد: بخــش خصوصی می تواند طی 
انعقاد قرارداد با اداره کل اوقــاف و امور خیریه، در 
موقوفه ها سرمایه گذاری کند.وی بابیان اینکه یکی 
از برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه توجه به 
حوزه اجتماعی و فرهنگی اســت، گفت: با توجه به 
شرایط اقتصادی خانواده ها، موضوع معیشت این 
افراد مهم اســت و برخی از درآمد موقوفه ها در این 

راستا هزینه می شود و امســال افزون بر ۲۰۰ هزار 
بسته معیشتی و یک هزار بسته ملزومات تحصیلی 
در اختیار موسســه های خیریه و نهاد های رسمی 
گذاشته شد تا بین خانواده های نیازمند در سراسر 

استان توزیع شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
این اســتان از نظــر موقوفه ها بعد از اســتان های 
تهران و خراسان رضوی رتبه ســوم کشور را به خود 
اختصاص داده و از نظر وسعت و تعداد در رتبه های 
نخست قرار دارد.حجت االسالم بلک گفت: ۹۰ درصد 
موقوفه های استان زمین های کشاورزی هستند که 
به دلیل خشکســالی بخش زیادی از آن ها تاکنون 
زیر کشت نرفته و درآمدی ندارند، اما آن مقداری که 
دارای آب هستند، به تولید و اشتغال زایی مشغولند 
و این زمین هــا در اختیار مردم قــرار دارند.وی در 
زمینه اولویت های اوقاف در اردســتان گفت: یکی 

از اولویت های اساسی شهرستان تثبیت زمین ها و 
ملک های وقفی است که در این ارتباط بحث سنددار 
کردن این موقوفه هاست که با همکاری خوب اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان تاکتون بخش زیادی 

از این زمین ها سنددار شده اند.
مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: اولویت بعدی طرح ســرمایه گذاری اســت 
که هم اکنون هشت طرح پیشــنهادی در اردستان 
موجود اســت که آنچه در حد توان این اداره باشد، 
اقدام خواهد کرد.وی یکــی از چالش های اوقاف 
و امور خیریــه را تالقی زندگی مردم بــا موقوفه ها 
برشــمرد و گفت: ممکن است ســاخت و ساز های 
 صورت گرفتــه در شــهرها، مشــکالت اجتماعی
 بــه وجــود آورده باشــد که بایــد بــا هماهنگی 
دســتگاه های مربوطه در شهرستان ها این موضوع 

حل و فصل شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

بیش از 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری موقوفه های اصفهان

مراسم جشن»روز 
پرستار« در اصفهان

آیین بزرگداشــت روزپرستار و 
تقدیر از پرستاران نمونه استان 
اصفهان با حضور دکتر مرتضوی 
استاندار اصفهان، دکتر شیرانی 
رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، امیر سرتیپ آذر افروز 
و ســرهنگ خلبان رحمانی در 
محل سالن کوثر ارتش اصفهان 

برگزار شد.

جریمه 25 هزار تومانی برای هر سال تاخیر در تمدید گواهینامه
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با اشــاره به جریمه ۲۵ هزار تومانی برای تاخیر در 
تمدید گواهینامه بیان داشت: مراقب اعتبار گواهینامه های رانندگی باشید، رانندگی با گواهینامه فاقد 
اعتبار تخلف است.ســرهنگ محمدرضا محمدی افزود: دارندگان گواهینامه های رانندگی یک ماه 
زودتر، قبل از اتمام اعتبار گواهینامه خود به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند.رییس پلیس راهور استان 
گفت: به موجب قانون تاخیر در تعویض به موقع گواهینامه، به ازای هر سال تاخیر ۲۵ هزار تومان برای 
دارنده جریمه در پی دارد.سرهنگ محمدی در ادامه اظهار داشت: رانندگی با گواهینامه فاقد اعتبارعالوه 

بر تخلف برابر قانون در صورت کنترل توسط پلیس مشمول جریمه ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومانی است.
 

کالهبرداری 400 میلیون ریالی با دریافت بیعانه فروش خودرو 
فردی كه با درج آگهی جعلی فروش خودرو زیر قیمت با دریافت بیعانه از شهروندان كالهبرداری می 
كرد، توسط پلیس فتای استان شناسایی و دستگیر شد.  رییس پلیس فتای استان اصفهان  گفت: در 
پی شكایت چند نفر از شهروندان مبنی بر اینكه فردی ناشناس در سایت دیوار به بهانه فروش خودرو 
از آنها كالهبرداری کرده، بررسی موضوع در دستور كار این پلیس قرار گرفت. سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی  عنوان كرد: شاكیان در ســایت دیوار با آگهی فروش خودرو زیر قیمت بازار مواجه شده كه 
جهت خرید با آگهی دهنده تماس گرفته سپس وی به بهانه وجود مشتریان زیاد با ارائه شماره کارت 
مبلغ ۵۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه از آنها دریافت و ســپس پاسخگوی آنها نبوده است.این مقام 
انتظامی گفت: شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده نه تنها موفق به مالقات با فروشنده 
و رویت خودرو در زمان مقرر نشده اند، بلکه متهم از پاسخگویی به تماس آنها امتناع کرده و آگهی را 
حذف کرده است.سرهنگ مرتضوی افزود: با بررسی مستندات و اظهارات شاکیان و انجام اقدامات 
فنی و تخصصی در فضای مجازی متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد 

همچنین تاکنون مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال کالهبرداری از مال باختگان برآورد شده است.
 

دستگیری سارق و کشف خودروی سرقتی 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از دستگیری سارق خودرو  و کشف خودروی سرقتی در نتیجه 
گشت زنی هدفمند گشت خودرویی خبر داد.  سرهنگ علی صادقی با اعالم این خبر اظهار داشت: در 
پی گشت زنی هدفمند ماموران این یگان در سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه خودروی سواری 
پراید که به صورت خیلی ماهرانه ای اقدام به تغییر پالک خودرو کرده بود، رویت شــد که به محض 
مشاهده ماموران قصد متواری شدن را داشــته که با اقدام سریع وبه موقع دستگیر شد.وی افزود : 
پس از استعالم از پالک خودرو مشخص شد  خودروی مسروقه اصفهان است و طی بررسی سوابق 
متهم مشخص شد دارای چندین فقره سابقه سرقت خودرو  هم بوده  که سارق و خودرو جهت بررسی 

تخصصی به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.
 

خرید فرش با چك های جعلی 
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری ۲ نفرکالهبردار که با چک های جعلی اقدام به خرید 
فرش کرده بودند، خبر داد.  سرهنگ میثم گوهری آرانی با اعالم این خبر گفت: طی تماس تلفنی یكی از 
كسبه شهر با پلیس مبنی بر حضور دو نفر در مغازه وی كه در ازای خرید فرش اقدام به تحویل چند فقره 
چك جعلی کرده بودند، فورا اكیپی از ماموران كالنتری ۱8 به محل اعزام شدند.وی افزود: در بررسی 
صورت گرفته مشخص شد که تعداد 8 فقره چک جهت خرید فرش به فروشنده پرداخت شده كه با 
هوشیاری فروشنده و طی استعالم از بانك متوجه جعلی بودن چک ها می شود.سرهنگ گوهری 
آرانی، از دستگیری هر دو متهم و انتقال آنها به مقر انتظامی خبر داد و گفت: متهمان در بازجویی ها به 

بزه انتسابی و جعل چك اعتراف كردند. 

وز عکس ر

خبر روزناجا

 فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی
 و جهادی نیروی زمینی ارتش:

4۶ پروژه بهداشتی و 
 درمانی توسط ارتش
 در حال ساخت است

 فرمانده قرارگاه محرومیــت زدایی و جهادی 
نیروی زمینی ارتش گفت: جامعه بهداشــت 
و درمــان در ســال های جنگ تحمیلــی و در 
بیمارســتان های صحرایی و حتی در خط اول 
نبرد، پشــتیبان همه لحظه هــای رزمندگان 
بودند.ســرهنگ خلبان ولی رحمانــی  اظهار 
کــرد: امــا در دوران کرونا حماســه بی بدیل و 
شرافتمندانه ای خلق کردند که برای همیشه در 
ذهن مردم باقی خواهد ماند.فرمانده قرارگاه 
محرومیت زدایــی و جهادی نیــروی زمینی 
ارتش گفت: اگر همیشــه تصور بر این بود که 
پرســتاران با دل در خدمت جامعه هســتند، 
در این دوران کرونایی بــا جان خود در خدمت 
مردم بودند.ســرهنگ رحمانی گفت: در زمان 
آغاز کرونا این ویروس بسیار ناشناخته و مبهم 
بود و پرســتاران زیادی برای حفظ ســالمتی 
خانواده شان روزهای مداومی را در بخش های 
بیمارســتانی می ماندند و خدمت می کردند و 
با وجود خطر کامال ناشناخته و مهلک در عمل 
آمادگی جان دادن خود را برای اهدای سالمت 
به جامعه اعــالم کردند که این ایثــار را جامعه 
فراموش نخواهد کرد.سرهنگ خلبان رحمانی 
با تشــریح اقدامات ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در یاری رساندن به جامعه درمانی کشور 
و احداث بیمارســتان های تنفســی در اقصی 
نقاط کشور و نیز اجرای طرح های محرومیت 
زدایی و آبرســانی، گفت: هم اکنون ۴۶ طرح 
بیمارستانی، بهداشتی و محرومیت زدایی در 
سطح کشور توسط قرارگاه جهادی محرومیت 
زدایی نزاجا در حال انجام است که در آینده ای 
نزدیک به بهره برداری خواهند رسید.وی گفت: 
دســتور فرمانده کل ارتش به فرمانده نیروی 
زمینی ارتش برای خدمــت جهادی در اقصی 
نقاط کشور برای محرومیت زدایی و نیز کمک 
به مردم و دستگاه بهداشت و درمان کشور در 
بحران کرونا، تا کنون با قاطعیت و سرعت اجرا 

شده و با تمام توان ادامه خواهد یافت.

مدیر فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان از تجهیز نبودن مراکز معاینه فنی موتورسیکلت خبر داد.خادمی گفت: در تالش هستیم تا مرکز معاینه فنی جدید 
موتورسیکلت را در اصفهان تاسیس کنیم که این مرکز دارای لوازم و تجهیزات موتورسیکلت نیز باشند.وی  ادامه داد: شهرداری اصفهان اعتباری برای تجهیز مراکز 
معاینه فنی موجود اختصاص داده است.مدیر فنی مراکز معاینه فنی شهرداری اصفهان گفت: در صورت جلسه کارگروه استانی بنا شد که فعال با توجه به آلودگی 
هوای استان اصفهان پلیس با وسایل نقلیه ای که دود مشــهود دارند برخورد کند تا زمانی که مراکز معاینه فنی موتورسیکلت راه اندازی شد بتوانیم معاینه فنی 
موتوسیکلت ها را هم داشته باشیم.خادمی افزود: به جز بحث معاینه فنی،در استان اصفهان موتورسیکلت های فرسوده و خارج از رده همچنین موتورسیکلت 
های کاربراتوری در سطح شهر زیاد اســت که برای این موتورها نیز باید تمهیداتی اندیشــید. وی در پایان گفت: تاریخ دقیقی برای احداث این مراکز جود ندارد  

بنابراین به شدت پیگیر هستیم تا در حداقل زمان ممکن این پروژه افتتاح شود.

اصفهان، نیازمند مرکز معاینه فنی مجهز موتورسیکلت

عکس: ایرنا



رییس هیئت کشتی استان اصفهان در نشستی با پیشکسوتان و اعضای هیئت کشتی شهرستان خوانسار  پیرامون بررسی مشکالت  و ساخت خانه کشتی در 
این شهر اظهار کرد: در ایران ورزش کشتی طرفداران زیادی دارد و ورزش ملی ما محسوب می شود. مصطفی میرزایی،  با اشاره به  تاکیدات مقام معظم رهبری به 
ورزش کشتی، گفت: رشته کشتی یک رشته ارزشی است، بیشترین شهدا و سرداران استان اصفهان از فعاالن عرصه ورزش کشتی بودند.میرزایی ضمن قدردانی 
از شهردار خوانسار در اهمیت دادن به ورزش زورخانه ای و پهلوانی، بیان کرد: در سال ۹۹ هیئت کشتی استان اصفهان به لحاظ تامین زیر ساخت های ورزشی و 
احداث ۱۲ خانه کشتی نمونه کشوری شد.رییس هیئت کشتی استان اصفهان   با اشاره به نبود خانه کشتی در خوانسار و کاهش ورزشکاران رشته کشتی باستانی 
در این شهرستان، گفت: تشویق ورزشکاران موفق، و آموزش و استعدادیابی از مباحثی است که باید در شهرستان از سوی مسئولین پیگیری شود تا بار دیگر این 
رشته ورزشی در خوانسار به اوج برسد.میرزایی با اشاره به فعالیت  ۵ هزار و ۲۰۰ ورزشکار سازمان یافته در هیئت کشتی استان اصفهان، گفت: بزرگ  ترین مشکل 
ورزش کشتی استان کمبود تخصیص بودجه است و این در حالی است که  ۷۰ درصد مدال های جهانی و المیپیک مربوط به رشته کشتی است بنابراین نگاه ویژه 

مسؤلین برای پیشرفت این رشته را طلب می کند.

احداث 12 خانه کشتی در استان اصفهان
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گزینه های جانشینی »تراشتگن« در بارسلونا
گزینه های جانشینی تراشتگن در بارسلونا مشخص شدند.طبق گزارش جرارد رومرو، تراشتگن 
بعد از عمل جراحی خود نشان داده که از سطح چند ســال پیش خود به شدت دور شده است.

این دروازه بان در بازی مقابل بایرن مونیخ هم چند اشتباه عجیب و غریب داشت که به گل ختم 
شد، وی در این فصل هم عملکرد مناسبی نداشته است. مسئوالن باشگاه بارسلونا حاال به دنبال 
یک گزینه جذاب برای جانشینی او هستند.جرارد رومرو از گزینه های اصلی جانشینی تراشتگن 
رونمایی کرده است. دراگوســکی )دروازه بان فیورنتینا(، اونانا )آژاکس(، مسلر )لیدز یونایتد( و 

کاستیلز از وولفسبورگ، گزینه های بارسا برای قفس توری کاتاالن ها هستند.
 

وقتی »زالتان« می خواست »آلگری« را کتک بزند!
ابراهیموویچ در سال ۲۰۱۰ برای اولین بار به میالن پیوســت و توانست طی دو فصل حضورش در سن 
سیرو، به یک قهرمانی سری آ زیر نظر ماسیملیانو آلگری برسد. رابطه ستاره سوئدی و سرمربی همیشه 
خوب نبود. در سال ۲۰۱۲ میالن در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا موفق شد در دیدار رفت 
مقابل آرسنال با نتیجه 4-۰ به پیروزی برسد، اما در دیدار برگشت تحت فشار شدیدی قرار گرفتند و ۰-3 
شکست خوردند ولی به خاطر قانون گل زده بیشتر در خانه حریف به مرحله بعدی صعود کردند. به نقل 
از فوتبال ایتالیا، گالیانی که در آن زمان در میالن حضور داشت، فاش کرد که زالتان نتوانست خیلی خوب 
با شکست کنار بیاید. او در مراسم رونمایی از کتاب جدید زالتان به نام »آدرنالین« گفت: بازی مزخرفی 
بود و فقط به خاطر صعود، بعد از بازی همه خوشحال بودند، اما زمانی که وارد رختکن شدیم، زالتان مانند 
یک مرد دیوانه بود. او نزدیک بود آلگری را کتک بزند، زیرا دو دروازه بان روی نیمکت قرار داده بود و ابرا 

از این قضیه خوشحال نبود. او همیشه می خواست برنده باشد.
 

تمسخر »سیمئونه« در برنابئو!
رئال مادرید یک دربی دیگر را نیز به سود خود خاتمه داد. این یازدهمین دربی متوالی است که رئال 
برابر اتلتیکو بدون شکست کار را به اتمام می رساند. آخرین بار در سال ۲۰۱6 اتلتیکو توانسته رئال 
را شکست دهد؛ در دیداری که گریزمان موفق به زدن تک گل مسابقه در برنابئو شد.رئال مادرید در 
هر نیمه یک گل زد و قاطعانه صدرنشــینی خود را حفظ کرد. فاصله رئال با اتلتیکو ۱3 و با بارسا ۱8 
امتیاز است و خیلی ها معتقدند در نهایت قهرمان خواهد شد.در جریان بازی و پس از ثبت گل دوم 
رئال توسط مارکو آسنسیو، هواداران پرتعداد رئال شروع به شعاردادن علیه دیه گو سیمئونه کردند. 
بخش عظیمی از ورزشگاه یکصدا فریاد می زد:» سیمئونه بمان«.در واقع رئالی ها معتقدند ماندنی 
شدن سیمئونه در اتلتیکو به سودشان است چرا که اغلب برابر این تیم کار دشواری برای پیروز شدن 
ندارند.این هفدهمین باری بود که سیمئونه شکســت برابر رئال را تجربه می کرد. او البته ۱۱ بار نیز 

توانسته بر رئال پیروز شود.
 

حقوق450میلیاردی؛ »الدوسری« گران ترین عربستانی تاریخ
ســالم الدوســری یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان الهالل در لیگ قهرمانان آسیا بود که باعث کسب 
چهارمین قهرمانی تاریخ این باشگاه در بزرگ ترین تورنمنت باشگاهی در قاره کهن  شد. پس از این 
موفقیت، الهالل در پی تمدید قرارداد با ستاره خود بود و ظاهرا دو طرف به توافق نهایی نزدیک هستند.
روزنامه الریاضیة عربستان نوشته است که باشــگاه الهالل و سالم الدوسری بر سر تمدید قرارداد 4 
ساله و تا سال ۲۰۲6 به توافق رســیده اند و مدیریت این باشگاه به زودی خبر تمدید قرارداد بازیکن 
ارزشمند خود را اعالم می کند.به گفته منابع الریاضیة، قرار است که الدوسری در این 4 سال مبلغ ۵۲ 
میلیون ریال سعودی )بیش از 4۵۰ میلیارد تومان( دریافت کند. دستمزد سالیانه او نیز ۱3 میلیون 
ریال سعودی است و به این ترتیب او به گران ترین بازیکن عربستانی تاریخ این کشور تبدیل می شود.

استقالل تهران- سپاهان اصفهان؛

نبرد حساس هفته دهم در آزادی

هفته دهم فصل جاری رقابت های لیگ   سمیه مصور
برتر فوتبال، جام خلیج فارس عصر امروز 
با برگزاری دیدار تیم های سپاهان اصفهان و استقالل تهران آغاز می 
شود. این دیدار حساس ترین دیدار این هفته است، دیداری حساس 
و نفس گیر که با توجه به فاصله ۲ امتیازی دو تیم و جایگاه شــان در 
جدول رده بندی نه تنها برای این دو تیم که برای سایر تیم های مدعی 

نیز حائز اهمیت است.
طالیی پوشــان نصف جهان در شــرایطی مهیای این دیدار می شوند 
که هفته گذشته مقابل تیم صنعت نفت آبادان موفق به برتری یک بر 
صفر شــدند تا همچنان در جایگاه دوم جدول رده بندی باقی بمانند. 
شــاگردان محرم نوید کیا که مقابل تیم گل گهر ســیرجان شکســت 
سنگینی را متحمل شــده بودند در مقابل تیم صنعت نفت یک دیدار 
جذاب و تماشایی را به نمایش گذاشــتند تا همچنان خود را به عنوان 
یکی از مدعیانی اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ معرفی 
کنند. سپاهان از ۹ بازی قبلی خود 6 پیروزی، یک تساوی و ۲ شکست 
به دست آورده و با ۱۹ امتیاز در رده دوم جدول ایستاده  است.  در آن سو 
آبی پوشان پایتخت نیز از شــرایط خوبی برخوردار هستند. شاگردان 
فرهاد مجیدی که طی هفته های گذشته در نتیجه گیری موفق نبودند 

و با کسب ۵ تساوی پیاپی شرایط ســختی را تجربه می کردند، هفته 
گذشته با پیروزی پر گل مقابل پیکان، خود را از میانه جدول جدا کرده 
و به جمع تیم های باالنشین رساندند.استقاللی ها از ۹ بازی قبلی خود 
هیچ شکستی نداشته و با کسب 4 برد و ۵ تساوی ۱۷ امتیازی بوده و 

در رده چهارم جدول قرار دارند.
هر دو تیم برای پیــروزی در این دیدار از انگیزه هــای باالیی برخودار 
هستند، سپاهانی ها برای حفظ جایگاه شان در جدول رده بندی نیاز 
مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارند، آنها همچنان گوشه چشمی 
هم به صدر جدول دارنــد تا در صورت لغزش دیگــر تیم های مدعی 
برجایگاه اول تکیه بزنند. در مقابل استقاللی ها نیز در اندیشه رسیدن 
به صدر جدول هستند به خصوص اینکه در زمین خود به مصاف طالیی 

پوشان نصف جهان می روند. 
ســپاهان برای بازی امروز در شــرایط آرمانی قرار داشــته و آمادگی 
مطلوبی دارد. بزرگ ترین ســالح طالیی پوشــان مقابل اســتقالل را 
باید ثبات تاکتیکی، انگیزه بیشــتر و قدرت عالی بازی خوانی نویدکیا 
دانســت. از طرف دیگر بازگشــت رفیعی به تمرینات سپاهان در کنار 
درخشش احمدزاده و سلمانی و آمادگی حسینی، شهباززاده و مغانلو 
دســت نویدکیا را برای چیدن ترکیب دلخواه خود باز گذاشته است. 

در فاز دفاعی سپاهانی ها از شرایط بســیار خوبی بهره مند بوده و طی 
هفته های گذشته نشان داده اند به راحتی گل نمی خورند.

 تاریخچه دیدارهای مشترک دو تیم استقالل و سپاهان
سپاهان و استقالل که از تیم های قدیمی فوتبال ایران به شمار می روند 
از ســال ۱3۵۰ تا کنون ۷۵ بار در دیدارهای رســمی برابر یکدیگر قرار 
گرفته اند که در این بین استقالل ۲۹ و سپاهان ۲۷ مرتبه طعم پیروزی 
را چشیده  و سایر دیدارها با تساوی به پایان رسیده است. البته دو تیم 
سه بار هم در دیدارهای دوســتانه در چارچوب رقابت های جام نقش 
جهان و اتحادیه تهران به مصاف یکدیگر رفته اند که سپاهان ۲ بار پیروز 
شده و یک دیدار با نتیجه تســاوی به پایان رسیده است.در ۷۵ دوئل 
رسمی این دو تیم، ۱86 گل به ثمر رســیده که 88 گل سهم سپاهان و 
۹8 گل سهم استقالل است.سپاهان فصل گذشته در هر دو دیدار رفت 
و برگشت لیگ برتر موفق به شکست استقالل شد و در صورت پیروزی 
در بازی امروز می تواند پس از ۱3 سال در سه دیدار متوالی استقالل 
را شکست داده باشــد. البته در تاریخ رویارویی های دو تیم سپاهان 
یک بار و بین ســال های 8۱ تا 8۲ در پنج دیدار متوالی اســتقالل را 

شکست داده است.

خبر روز

هافبک ذوب آهن:

هنوز دنیا به آخر نرسیده!
هافبک ذوب آهن معتقد است شرایط این تیم بهتر می شــود و می توانند به باالی جدول برسند.

سجاد جعفری با ابراز امیدواری نسبت به بهتر شــدن اوضاع ذوب آهن در ادامه فصل گفت: تیم 
خوبی داریم و مطمئن باشید که این شرایط، مقطعی است و ذوب آهن با چند نتیجه خوب بازهم 
هوادارانش را امیدوار خواهد کرد.وی اضافه کرد: هنوز دنیا به آخر نرسیده که بخواهیم غصه بخوریم 
و هیچ کاری انجام ندهیم. یک سوم بازی ها باقی مانده و با شناختی که از مجموعه مان دارم این 
اطمینان را به هواداران ذوب آهن می دهم که تیم شان خیلی زود به آن تیمی که دوستش دارند 
تبدیل می شود.هافبک تکنیکی و سرعتی ذوب آهن در مورد مساوی با نفت مسجدسلیمان در 
هفته نهم تاکید کرد: تالش می کنیم تا در تمامی بازی ها پیروز شویم. لیگ امسال خیلی نزدیک 
و فشرده است و با چند نتیجه خوب می توان چندین پله در جدول صعود کرد. مقابل نفت با اینکه 
گل اول را دریافت کردیم ولی خیلی خوب در ادامه توانستیم به گل تساوی دست پیدا کنیم و حتی 

شانس پیروز شدن هم داشتیم.
 

رفتن »رادو« تعداد گلرهای پرسپولیس را زیاد کرد!
داوود فنایی این روزها  گلرهای پایه را کنار »لک« تمرین می دهد.پرسپولیس تهران با یک چالش 
تکراری و البته قابل پیش بینی مواجه شده است. رادوشویچ همانند فصل گذشته صبرش لبریز 
و شبانه عازم کرواسی شــد. قرارداد بلند مدت و دالری رادو پرســپولیس را به دردسر انداخته و 
می تواند زمینه ساز باز شــدن یک پرونده شکایت خارجی دیگر علیه پرســپولیس در فیفا باشد.

فارغ از بحث شکایت و مسائل مدیریتی مربوط به گلر کروات سرخ ها، بحث فنی در این خصوص 
مطرح است. 

پرسپولیس سال طوالنی و فشرده ای را پیش رو دارد و باید در لیگ، جام حذفی و آسیا به میدان 
رود و این اتفاق حضور حداقل دو گلر آماده را در لیست پرسپولیس ایجاب می کند.

قرمزها اکنــون تنها حامد لــک را به عنــوان دروازه بان سرشــناس در اختیار دارنــد و گلر دیگر 
پرسپولیس که این روزها دروازه بان دوم شده، امیرمحمد یوســفی است که تجربه لیگ برتری 
ندارد. طبق تصاویر آخرین تمرین پرســپولیس دو دروازه بان دیگر از پایه هــا با این تیم تمرین 
می کنند. باید دید ماجرای حیاتی دروازه بان دوم در پرسپولیس به کجا خواهد رسید و اگر تا نیم 
فصل پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه باز نشود، چالش بزرگی پرسپولیس را تهدید می کند. این 
هفته ها لک عالوه بر تمرکز روی کلین شیت باید از مصدومیت و محرومیتش نیز جلوگیری کند.

 

»شیمبا« از همه لیگ بیشتر می دود!
طی سال های اخیر یکی از مهره های کلیدی تیم فوالد شیمبا مهاجم 38 ساله این تیم بوده است. 
بازیکنی که لحظه ای در زمین آرام و قرار ندارد و برای خلق موقعیت گل و گلزنی لحظه شماری می 
کند.شیمبا که کســب عنوان آقای گلی در لیگ برتر را هم تجربه کرده در ابتدای فصل مورد توجه 
استقالل هم قرار گرفته بود. تالش او در بازی با نساجی یک بار دیگر نشان داد حتی او در سن 38 
سالگی عجیب نیســت که مورد توجه آبی ها قرار گرفته  و بی دلیل نیست که مکرر باشگاه فوالد 

قرارداد او را تمدید می کند.
 مهاجمی با توانمندی های منحصر به فرد. البته این تنها دلیل نیست که از او یک خارجی موفق در 
لیگ برتر ایران ساخته است. میل به خواستن و تالش برای گل زنی موجب شده تا شیمبا همواره 
در خط حمله تیم فوالد بازیکن موثری باشد. مهاجمی که بارها و بارها با فرار به پشت خط دفاعی 
 حریف گل زده است. با شــوت از راه دور و گاهی هم با ضربات ســر. او برای گلزنی تنها موقعیت

 می خواهد و تا به امروز کمتر موقعیتی بوده که از دست بدهد.

مستطیل سبز

مسابقات فوتبال اصحاب رسانه 
اصفهان جام زنده یاد محمد پاکروان؛

ایمنا به مقام قهرمانی رسید
مسابقات فوتبال اصحاب رسانه استان اصفهان 
جام زنده یــاد محمد پاکــروان، بــا قهرمانی 
خبرگزاری ایمنا پایان یافت.مسابقات فوتبال 
)چمن مصنوعی( اصحاب رسانه استان اصفهان 
جام زنده یاد محمد پاکروان روز شــنبه بیستم 
آذرماه ۱4۰۰ با برگزاری دیدار رده بندی و فینال 
در مجموعه ورزشی شهید نصر اصفهان به پایان 
رســید.دیدار رده بندی تیم صداو ســیمای» 
ب« با نتیجه 4 بر ۲ صداو ســیمای »الف« را 
شکست داد و به مقام سومی رسید. برای تیم 
صداو سیمای »ب«، حســن معتمدی، داود 
جهانبخش، عباس میرعظیمی و امیر شاهقلی 
موفق به گلزنی شــدند و گل هــای تیم صداو 
سیمای »الف« توسط سعید حاجاتی و محمد 
بیگی به ثمر رســید.دیدار فینال بین تیم های 
خبرگزاری ایمنا و پایگاه خبری ایراسین برگزار 
شد که این بازی در وقت معمول با تساوی ۲ بر 
۲ به اتمام رسید و در ضربات پنالتی خبرگزاری 
ایمنا 3 بر ۲ پیروز شــد. گل های ایمنا را ســید 
عرفان غروی به ثمر رساند و ۲ گل ایراسین توسط 
شهرام سلطانی به ثمر رسید.مسابقات فوتبال 
)چمن مصنوعی( اصحاب رسانه استان اصفهان 
جام زنده یاد محمد پاکروان بــا حضور 8 تیم 
برگزار شد که جوایز این رقابت ها توسط باشگاه 
گیتی پسند، باشگاه آرنا و باشگاه ذوب آهن اهدا 
شد. اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با 
همکاری هیئت فوتبال، هیئت پزشکی ورزشی، 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان این رقابت ها را برگزار کرد.در مراســم 
اختتامیه این مسابقات حسین زیبایی، معاون 
توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان، فرهاد 
رحیمی مدیرعامل باشگاه آرنا و رییس هیئت 
تنیس استان اصفهان، حسن اکلیلی هنرمند 
محبوب اصفهان، جلیل حدادی پور مدیرعامل 
باشــگاه فرش حداد، مجتبی توتونی مدرس 
کنفدراسیون آسیا، حســین چرخابی و حسن 
شفیعی از پیشکسوتان فوتبال، محسن رویگری 
رییــس اداره ورزش همگانــی و شــهروندی 
معاونت ورزش ســازمان فرهنگــی اجتماعی 

ورزشی شهرداری و دیگر مسئولین برگزار شد.

هر دو تیم برای پیروزی در این دیدار از انگیزه های 
باالیی برخودار هستند، سپاهانی ها برای حفظ جایگاه 
شان در جدول رده بندی نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز 
این دیدار دارند، آنها همچنان گوشه چشمی هم به صدر 
جدول دارند تا در صورت لغزش دیگر تیم های مدعی 

برجایگاه اول تکیه بزنند

فوتبال جهان

وز عکس ر

ست کریسمسی 
»بکام« و همسرش

درروزهــای مانده تا جشــن 
کریســمس، دیوید بــکام و 
همسرش ویکتوریا هم برای 
اینکــه از قافله عقــب نمانند، 

عکس کریسمسی گرفته اند.

فدراســیون تکوانــدو بــا برگــزاری دوره مربیگری 
بین المللی در ایران یک صرفه جویــی بزرگ را برای 
این رشــته المپیکی در دســتور کار قرار داده است. با 
رایزنی مسئوالن فدراسیون تکواندو، هشتاد و یکمین 
دوره بین المللــی مربیگری تکوانــدو از روز ۱۰ آذرماه 
با حضور ۱۵۵ مربی و مســئوالن کوکی وان به مدت 4 
روز در خانه تکواندو برگزار شــد.دوره  بین المللی  که در 
دوران کرونا برای اولین بار در کشوری غیر از کره جنوبی 
برگزار شــد تا ایران ایــن بار موفق به رقــم زدن فصل 
جدیدی در برنامه های آموزشی مربیان شود. دوره ای 
که باعث ارتقا و رشد دانش مربیان داخلی و اخذ مدرک 
معتبر بین المللی برای آنها شد، تا مربیان ایرانی بدون 
پرداخت هزینه های سنگین ارزی و ریالی، در شرایط 
اقتصادی سخت اقتصادی بهترین بهره را از این دوره 

برده و به جرگــه مربیان بین المللــی تکواندو اضافه 
شوند.طبق اعالم سایت فدراســیون تکواندو، مربیان 
واجد شــرایط حضور در دوره هــای مربیگری درجه 
یک، دو و سه بین المللی باید مبلغ 3۰۰ دالر و مربیان 
شرکت کننده در آزمون مجدد مبلغ  ۵۰ دالر را پرداخت 
می کردند. مبلغی که فدراســیون تکواندو اعالم کرده 
هیچ سهمی در آن نداشــت و این مبالغ به مسئوالن 
کوکی وان پرداخت شد. البته هزینه مربیان ایرانی غیر 
از مبلغ پرداختی به کوکی وان، دو میلیون تومان بود که 
این مبلغ صرف هزینه های پذیرایی در چهار روز برگزاری 
دوره ، تهیه کیف، البسه، شاسی یادگاری دوره، کتاب و...

می شد. هزینه اسکان، پذیرایی، بلیت رفت و برگشت 
مدرسین، مترجم ها، فراهم کردن شرایط برگزاری و ... 
نیز تماما بر عهده فدراسیون قرار داشت.این در حالی 

اســت که اگر قرار بود مربیان ایرانی برای شــرکت در 
این دوره ها به کره جنوبی اعزام شوند آنها باید عالوه بر 
پرداخت مبلغ دالری دوره ها که از ۵۰ تا 3۰۰ دالر است، 
هزینه تست PCR در داخل کشور، عوارض خروج از 
کشور، هزینه تست کرونا در کره جنوبی، هزینه قرنطینه 
۱4 روزه در کره جنوبی و همچنین پول بلیت و هتل در 
طول برگزاری مسابقات را نیز پرداخت می کردند که در 
بهترین حالت چیزی میانگین بین 4۰ تا 8۰ میلیون 

تومان برای هر مربی ایرانی هزینه داشت.

صرفه جویی 12 میلیاردی فدراسیون تکواندو
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معاون شهرسازی و معماری شهردار مطرح کرد:

تعیین ساختار اجرایی طراحی پایدار ساختمان شهر اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در ارتباطی بر خط با صحن علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: افزایش مصرف انرژی های فسیلی در جهان و تولید گاز های گلخانه ای که ۸۰ درصد 

آن در شــهر ها تولید می شــود، منجر به 
ایجاد پدیده تغییر اقلیــم و به دنبال آن 
آلودگی هوا شده است.وحید مهدویان 
با بیان اینکه بخش ساختمان و مسکن 
با مصرف حــدود ۴۰ درصــد انرژی به 
عنوان بزرگ تریــن مصرف کننده انرژی 
در ایران محسوب می شود و خود آلوده 
کننده هوای شهر هاست، ادامه داد: این 
معاونت با تمرکز بر بخش ســاختمان و 
مسکن، پروژه های متعدد شهری انجام 

داده که از جمله آن ها می توان به پروژه رفتار زمانی، مکانی، جزایر گرمایی شهر اصفهان و همچنین 
پروژه طراحی اقلیمی پایدار ساختمان های شــهر اصفهان مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر اشاره 
کرد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در پروژه اخیر که نتایج آن در شش بخش 
استخراج شده است، به تدوین ضوابط فراگیر مربوط به مصرف انرژی و معماری اشاره دارد که در 
این راستا این ضوابط تمام جنبه های اثر گذار بر مصرف انرژی ساختمان ها شامل طراحی شهری، 
طراحی معماری، مصالح ساختمانی و اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر و همچنین جنبه های 
معماری سبز و پایدار شامل استفاده از سقف و دیوار سبز، جمع آوری و ذخیره آب باران و همچنین 
تصفیه آب های خاکســتری را در برگرفته و برای هر یک از آن ها به صورت جداگانه ضابطه تدوین 
می کند.مهدویان گفت: بخش اول پروژه بررسی وضع موجود ساختمان های شهر اصفهان با هدف 
اســتخراج توپولوژی های مختلف ساختمان های شهر اصفهان اســت که ساختمان ها به تفکیک 
کاربری های مســکونی، تجاری، اداری، آموزشی و بهداشــتی و درمانی و بر اساس پارامتر هایی 
همچون تعداد طبقات، زیربنا کل و زیربنا هر واحد، تعداد واحد و … دسته بندی شده است.وی با 
بیان اینکه بخش دوم شبیه سازی اقلیم شهر اصفهان بر اساس داده ها و تعیین روند کلیه تغییرات 
بر اساس سناریو هایی ممکن است، گفت: بخش ســوم پروژه، موضوع طراحی شهری و طراحی 
معماری، انرژی کارا و میزان بهینه پارامتر های طراحی شهری و معماری و میزان اثر گذاری آن ها بر 
کاهش مصرف انرژی است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان  بیان کرد: بخش چهارم 
پروژه با موضوع مصالح پوسته حرارتی ساختمان به شناسایی مصالح سازگار با اقلیم شهر اصفهان 
و ضریب انتقال حرارتی بهینه پوسته حرارتی ساختمان می پردازد.وی گفت: بخش پنجم این پروژه 
با موضوع سیستم های انرژی های تجدید پذیر، به تدوین ضوابط شهرسازی و معماری، استفاده 
از آبگرمکن های خورشیدی و سیســتم های فتوولتانیک به تفکیک کاربری های عمده می پردازد.

مهدویان اظهار کرد: بخش ششم پروژه با موضوع معماری و شهرسازی پایدار و اکولوژیک، امکان 
استفاده از اصول معماری پایدار و اکولوژیک از قبیل ســقف و دیوار سبز، کاهش مصرف انرژی و 
در نهایت از جنبه اقتصادی بررسی کرده و ســپس به امکان جمع آوری آب باران و تصفیه آب های 
خاکستری پرداخته است.معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان گفت: اقدام اخیر این 
معاونت تعریف پروژه تعیین ســاختار اجرایی طراحی پایدار ســاختمان شهر اصفهان با همکاری 
دانشگاه هنر است که در این راســتا با برگزاری جلسات مشترک تخصصی با دستگاه های اجرایی 
مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل راه و شهرســازی و… به دنبال ایجاد ساز و کار 
اجرایی برای ضوابط تدوین شده حاصل از پروژه های موثر در شهر اصفهان است و همچنین اجرای 
مبحث ۱۹ مرتبط با انرژی در ایران که نتایج آن در قالب دستور العمل های اجرایی مشترک، ابالغ و 

اجرایی خواهد شد می توان به کاهش آلودگی هوا در ساختمان ها کمک کند.

در راستای کاهش مراجعات مردمی صورت می گیرد؛

ارائه ۱۳۱ خدمت غیرحضوری به شهروندان در میز هوشمند

آن طور که معاون برنامه ریزی و توســعه  نرگس طلوعی
سرمایه انسانی شهردار اصفهان خبر داده 
است در حال حاضر ۱3۱ خدمت شــهرداری اصفهان به شهروندان به 
صورت الکترونیک، غیرحضوری و نیمه حضوری ارائه می شود، اقدامی 
که در راستای کاهش مراجعات مردمی و کاهش میزان ترددهای شهری 
صورت گرفته است.  ایجاد شهرهای هوشمند از نیازهای ضروری جهان 
امروز است، زیرا هوشمند سازی سبب خواهد شد بسیاری از مشکالت 
موجود در کالن شهرها کاهش یافته و شهرهای بزرگ تبدیل به محیط 
هایی برای زندگی شوند. شهر هوشمند، یک چشم انداز مدیریت شهری 
است که از فناوری های دیجیتال، اطالعات و ارتباطات استفاده می کند 
و سعی می کند با مدیریت بر اساس داده از منابعش برای توسعه ای 
پایدار  بهره ببرد. در برخی شهرها بیشتر تمرکز روی بخش تکنولوژی این 
نوع شهرهاست، در شهرهای دیگری هم روی بحث افزایش رفاه و سطح 
اســتاندارد زندگی تمرکز کرده اند. در شــهر هوشــمند ضمن افزایش 
مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها به کمک ساختار های اطالعاتی 
هوشــمند و نظام کارآمد آموزش شــهروندی، بخش عمــده ای از بار 

مسئولیت و فشــار کاری از روی دوش مدیران و دستگاه های دولتی 
برداشته شده و به خود مردم منتقل می شود. جلوگیری از دوباره کاری 
ها، کاستن تصمیم گیری های مبتنی بر آزمایش، خطا و هدر رفتن زمان 
و منابع، کاهش هزینه های تطبیق شهر با حوادث و رویدادها، افزایش 
انعطاف پذیری شــهرها و توانایی آنها در جهت مقابلــه با تاب آوری و 
فراهم آمدن بستری برای افزایش درآمدهای شــهری از دیگر نتایج 
هوشمند سازی شهرهاست. از این رو مدیریت شهری در سال های اخیر 
به طور ویژه ای فراهم ساختن زیرساخت های الزم برای هوشمند سازی 
کالن شهر اصفهان را دستور کار قرار داد و هم اکنون توانسته بسیاری از 

فعالیت های خود را در بستر هوشمندسازی انجام دهد.
تشکیل میز هوشمند در مناطق مختلف شــهرداری در همین راستا به 
مرحله اجرا در آمده است. به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهردار اصفهان، برای میز هوشــمند ۲۰۰ خدمت هدف گذاری 
شده اســت که در حال حاضر ۱3۱ خدمت به صورت الکترونیک، غیر 
حضوری و نیمه حضوری ارائه می شود.ســعید ابراهیمی با بیان اینکه 
اجرایی شدن طرح میز هوشمند توانسته حضور افراد را به میزان  قابل 

توجهی کاهش دهد،گفت:بیش از ۹ هزار خدمت به صورت الکترونیک 
در سال جاری به شهروندان ارائه شــده که بر اساس نظرسنجی انجام 
شده از مراجعه کنندگان، شــهرداری اصفهان از پنج نمره در نظر گرفته 
شده، نمره چهار را به خود اختصاص داده است.آن طور که معاون برنامه 
ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان گفته است، مدیریت 
شهری خدمات پرکاربرد الکترونیک شهرداری اصفهان را در قالب میز 
خدمت در دســترس قرار داده تا شــهروندان بتوانند پرداخت عوارض 
خودرو، نوســازی و پســماند به صورت الکترونیکی، مشاهده پرونده 
شهرسازی، استعالم پروانه، گواهی ساختمان و همچنین شرایط ملک 
در طرح تفضیلی جدید، استفاده از نقشه هوشمند شهر، سامانه ۱37 
با اســتفاده از امکان ثبت و پیگیری پیام هایی با موضوعات مرتبط با 
مسائل شهر در حوزه فعالیت شهرداری را انجام دهند. مشاهده نقشه 
خطوط، ایستگاه ها و همچنین برنامه حرکت قطارها، اطالع از آخرین 
اخبار و موضوعات مرتبط با مترو و امکان رویت شرایط آنالین ترافیک 
شهر از دیگر امکاناتی است که شهروندان از طریق میز خدمت هوشمند 

بهره مند می شوند.

رییس اداره خالقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، 
خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان 
از برگزاری ایده کاپ دانش آموزی شــهر دوستدار 
کودک در دی ماه خبــر داد و گفت: بعد از دریافت و 
ارزیابی ایده ها و طرح ها در بهمن و اسفندماه سال 
جاری، ایده های برتر در اردیبهشــت ۱۴۰۱معرفی 
می شود.مسعود حاج بنده با اشــاره به اینکه ایده 
کاپ هایی که از ســوی مرکز خالقیت شــهرداری 
اصفهان برگزار می شــود در دو حوزه دانش آموزی 
و شهروندی تعریف شده است، اظهار کرد: برگزاری 
رویدادهای ایده کاپ با اهــداف مختلفی از جمله 

ترویج گفتمان ایده پردازی، مشارکت عموم مردم 
و طبقه خالق در ارائه ایده به شــهرداری و مشارکت 
شهرداری با نهادهای برون سازمانی برگزار می شود.
وی ادامه داد: با برگزاری چنین رویدادهایی، اعتماد 
ســازی میان دو طرف )شــهروندان و شهرداری( 
افزایش پیدا می کند؛ از سویی شــهرداری دو نوع 
مخاطب دانش آموزی و شــهروندی برای این کار 
تعریف کرده اســت که مخاطب خــاص ما در این 
رویداد دانش آموزان هستند.رییس اداره خالقیت 
و نوآوری مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حوزه دانش 
آموزی به صورت نمونه ایده کاپ ششم به موضوع 
مدیریت پسماند در خانه، مدرســه و شهر به جمع 
آوری ایده ها و طرح هــای دانش آموزان پرداخت. 
ضمن اینکه از همکاری نهادهای برون ســازمانی 

مانند سازمان آموزش و پرورش هم برخوردار بود.
وی با بیان اینکــه در حوزه ایــده کاپ های دانش 
آموزی، ایده کاپ شــهر دوســتدار کودک در حال 
سیاست گذاری و برنامه ریزی اســت، گفت: این 
ایده کاپ با همکاری دبیرخانه شهر دوستدار کودک 
در معاونت شهرسازی و معماری و مشارکت آموزش 
و پرورش برگزار خواهد شــد.حاج بنده با تاکید بر 
اینکه همه مقاطــع تحصیلی از ابتدایــی تا دوران 
دبیرســتان مخاطب برگزاری این ایده کاپ دانش 
آموزی هستند، افزود: دانش آموزان بعد از انتشار 
فراخوان در اواخر دی ماه می توانند ایده های خود 
را در بخش های ایجاد فضاهای مناســب تفریح، 
سرگرمی و ورزش، ایمن ســازی محیط شهری و 
مناسب سازی فضاها برای کودکان و نیازهای آنها، 

ارسال کنند.

رییس اداره خالقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان:

ایده کاپ شهر دوستدار کودک در دی ماه برگزار می شود

مدیریت شهری در سال های اخیر به طور ویژه ای فراهم 
ساختن زیرساخت های الزم برای هوشمند سازی کالن 
شهر اصفهان را دستور کار قرار داد و هم اکنون توانسته 
بسیاری از فعالیت های خود را در بستر هوشمندسازی 

انجام دهد

مرحله اول داوری سومین جشنواره »شهر من« به پایان رسید
فراخوان سومین جشنواره شعر و داستان »شهر من« تیرماه امسال از سوی اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی اعالم و در سه بخش شعر و داستان و آثار ترجمه شده با موضوعاتی نظیر آتش نشانی و 
حوادث ایمنی، پسماند و بازیافت، اورژانس، اخالق شهروندی و موارد دیگر برگزار شد.مهلت ارسال 
آثار تا شهریورماه بود که پس از دریافت آثار، طی جلسه ای با حضور داوران تعداد ۱۹3 اثر در بخش 
شعر، ۱۲۲ اثر در بخش داستان و ۱۴ اثر در بخش آثار ترجمه شده مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند 
و تعدادی از آثار بر اساس شاخص و مالک های مدنظر داوران، انتخاب و شایسته حضور در مرحله 
نهایی تشخیص داده شدند.احمدرضا خان احمد، عابد کریمی، زهرا وثوقی، بهزاد دانشگر و سعید 
محسنی داوری آثار در این مرحله را برعهده داشتند.جشنواره »شهر من« محصول محور بوده به این 
معنا که به دنبال شعر و داستان تاثیرگذار، مفید و متناســب با رده سنی کودکان و نوجوانان است، 

بنابراین مخاطب اصلی آن در ابتدا شاعران و نویسندگان حوزه کودک هستند.
 

»ُپک« روایت گمشدگی هویت افراد در دنیای مدرن
 کارگردان نمایش »ُپک« اظهار کرد: نمایش پک، ســعی دارد روایت از هم پاشیدگی و گمشدگی 
هویت افراد را در دنیای مدرن امروز که می تواند فاجعه ای جدید بیافریند، نشــان دهد.احســان 
فاضلی، افزود: نمایشنامه پک، داستان ســه دوست به نام های کاوه، ســیاوش و لیال در دوران 
دانشجویی است که یکی از آن ها با لیال ازدواج می کند و دچار چالش هایی می شوند.این کارگردان 
ادامه داد: نمایش پک بین خیال و واقعیت توأمان در حرکت اســت و این فضای ســیال ذهن تا 
پایان نمایش تماشــاگر را درگیر می کند تا مرز بین خیال و واقعیت را رمزگشــایی کند و همزمان 
لذت ببرد.فاضلی گفــت: جنس بازی ها در این نمایش به صورت رئــال پیش می رود، اما در یک 
فضای رئالیسم جادویی در ذهن تماشاگر نقش می بندد که از سایه بر روی کرکره ها استفاده شده 
است و بازی با نور به فضای بین واقعیت و خیال در این نمایش دامن می زند.وی خاطرنشان کرد: 
نمایشنامه پک نوشته خانم فاطمه مکاری اســت که پیش از این دو نمایشنامه دیگر به نام های 
آوانگارد و خیال بی خیال از ایشــان کارگردانی کرده ام.نمایش »پک« تا ۲۸ آذرماه ساعت ۱۹ در 
 سالن تماشــا تاالر هنر به روی صحنه می رود که عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به سایت

 www.tiwall.ir مراجعه کنند.
 

کارگاه مهارت های شبکه های اجتماعی برگزار می شود
کارگاه آموزشی مهارت های شبکه های اجتماعی از سوی بنیاد فرهنگی بقیه ا...)عج( با همکاری 
معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان برگزار می شود.در این کارگاه 
که ویژه مدیران، فعاالن فرهنگی و عالقه مندان برپا خواهد شــد سرفصل هایی همچون آشنایی با 
شــبکه های اجتماعی، آموزش گراف و تقویم محتوا، آموزش اینستاگرام، آموزش آپارات، آشنایی 
با سرویس های گوگل، ابزار و اپلیکیشــن های کاربردی موبایل آموزش داده می شود.در این رابطه 
سه کارگاه چهار ســاعته در روزهای چهارشــنبه و پنجشــنبه نیمه اول دی ماه برنامه ریزی شده و 
به شــرکت کنندگان گواهی پایان دوره نیز اعطا می شــود. عالقه مندان به منظور ثبت نام تا ۲۵ آذر 
۱۴۰۰مهلت دارند با شــماره ۰3۱3337۸373 تماس بگیرند. همچنین مدیران موسسات قرآنی 
می توانند به طور رایگان در این کارگاه ها شــرکت کنند.یادآور می شود، بنیاد فرهنگی بقیه ا...)عج( 
موسسه ای مردمی در استان اصفهان است که در سال ۱37۸ از سوی تعدادی از طالب و دانشجویان 
تاسیس شده و هدف از تاسیس آن، حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی و مذهبی است. 
فعالیت های این بنیاد زیر نظر هیئت مدیره انجام می شود.این موسسه با تامین منابع مالی از سوی 
مردم، این منابع را به سمت فعالیت های فرهنگی سوق می دهد. در طول سال هایی که از تاسیس 
این موسسه گذشــته، راهبردهای مختلفی برای آن تعریف و فعالیت های متنوعی بر اساس این 

راهبردها طراحی شده و در حال اجراست.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

عضو شورای اسالمی تاکید کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت های 
استان در نمایشگاه کتاب

عضو هیئت رییســه شورای اســالمی شهر 
اصفهان با اشاره به این  که نمایشگاه مجازی 
کتاب روش جدیدی در حوزه فرهنگ و کتاب 
است، گفت: باید از همه ظرفیت های موجود 
در اســتان ها مثل رســانه ،  فرهنــگ و کتاب 
استفاده کرد تا اثربخشــی الزم را برای رونق 
بازار نشر و کتاب به همراه داشته باشد.فرزانه 
کالهدوزان ضمن اشــاره به اهمیت توجه به 
مبحث کتاب خوانی، اظهار کرد: در مدت شیوع 
ویروس کرونا باید در پی راهکارها و روش های 
جدیدی در حوزه زیســت اجتماعی بود زیرا 
محدودیت هــای اجتماعی که بــه دنبال این 
بیماری پدید آمد بسیاری از فعالیت ها را مختل 
کرد. یکی از این روش ها برگزاری همایش ها 
و نمایشگاه های مجازی در حوزه های مختلف 
اســت که با هزینه و صرف وقت کمتر عدالت 
اجتماعی را بــرای همه مناطق کشــور ایجاد 
کرد.وی ضمن بیان اینکه بــه دنبال برگزاری 
نمایشگاه مجازی کتاب، بســیاری از اهداف 
برگزاری این رویداد نیز محقق می شود، عنوان 
کرد: این نمایشگاه از جمله اقداماتی است که 
با تجربه موفقی در سال گذشته روبه رو بود و 
راهکاری برای ناشران و بازار کتاب کشور است 
تا بتوانند خأل های این مــدت را جبران کنند. 
به واقع برگزاری نمایشــگاه کتاب به ویژه در 
نمایشگاه مجازی کتاب راهکاری است تا کتاب 
در ســبد خرید خانواده ها گنجانده شود.عضو 
هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان به 
توسعه فرهنگ خرید اینترنتی کتاب اشاره کرد 
و گفت: یکی از دستاوردهای دوران کرونا برای 
کشور ما جا افتادن فرهنگ خرید برخط بود و با 
توجه به اینکه زیرساخت کشور در حوزه فناوری 
اطالعات افزایش پیدا کرده اســت، راه خوبی 
را در این مسیر طی کردیم.کالهدوزان افزود: 
گسترش این فرهنگ ســبب شد بسیاری از 
مردم که به خرید برخط )آنالین( عادت کرده اند 
در نمایشــگاه های مجازی کتــاب نیز حضور 
داشته باشند زیرا هم هزینه کمتری برای آن ها 
دارد و هم می توانند کتاب را به صورت رایگان در 

منزل دریافت کنند.

نفرات برگزیده مسابقه نقاشی»اگه واکسن کرونا کشف نمی شد، چی می شد؟« از سوی اداره توسعه فرهنگ سالمت اعالم شد.رییس اداره توسعه فرهنگ 
سالمت، با اشاره به استقبال قابل توجه از این مسابقه، گفت: مسابقه نقاشی »اگه واکسن کرونا کشف نمی شد، چی می شد؟« از ۲۰ مهرماه اطالع رسانی شد و به 
دلیل استقبال زیاد دانش آموزان، تا ۱3 آبان ماه تمدید شد که نزدیک به هفت هزار دانش آموز شرکت کردند.فریناز توالئیان افزود: این مسابقه با هدف ترغیب دانش 
آموزان و خانواده ها به واکسیناسیون کرونا از سوی اداره توسعه فرهنگ سالمت وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و  ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 
اداره آموزش و پرورش استان اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.وی تصریح کرد: داوری این مسابقه توسط ۴ کارشناس نقاشی صورت گرفت، 
به گونه ای که به هر نقاشی براساس معیارهایی همچون سن، خالقیت، ارتباط با موضوع و ... نمره ای از ۱۰۰ داده شد و سپس آثار نقاشی با باالترین امتیاز مشخص 
شد، که از این میان ۱۵۵ نفر برنده مسابقه اعالم شدند.رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت در خصوص برپایی نمایشگاه نقاشی در گذر فرهنگی چهارباغ نیز اظهار 
داشت: از میان آثار برتر، نمایشگاهی از ۸۰ اثر اول به مناسبت روز اصفهان در گذر فرهنگی چهارباغ جنب مرکز سیار واکسیناسیون کرونا به مدت پنج روز برپا شد.

شرکت هفت هزار نفری دانش آموزان در  مسابقه  »واکسن کرونا«

نمایشگاه» 40 وکتور از 
خط آسمان اصفهان«

آثار برگزیده مسابقه ملی »۴۰ وکتور 
از خط آسمان اصفهان« با همکاری 
مدیریــت پژوهــش، خالقیــت 
و فناوری هــای نوین بــا همکاری 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری و موزه هنرهای معاصر 
اصفهان از شنبه ۲۰ آذر ماه در گالری 
دیــدار خیابــان توحیــد میانی به 

نمایش گذاشته شده است.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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 با اینکه اطالعات زیادی در رابطه با تاریخ وجود دارد، اما برخی 
از مسائل همچنان در هاله ای از ابهام هستند و کنکاش در عمق 
تاریخ هم نمی تواند گره از راز آن ها بشــکافد. در میان همین 
ابهامات، برخی دانستنی های جالب توجه به چشم می خورند 

که شاید کمتر کسی از وجودشان مطلع باشند.
1- مهر  روی در ورودی آرامگاه توت عنخ آمون به مدت 3255 
سال است که دست نخورده و سالم باقی مانده است. آرامگاه 
توت عنخ آمون در تاریخ 4 نوامبر 1۹22 در دره پادشاهان توسط 

هاوارد کارترکم و بیش دست نخورده یافت شد.
2- برخالف تصور عام، در دوران پارینه سنگی شکار ماموت ها 
برای انسان ها امری عادی نبوده اســت. بلکه آن ها به دنبال 
یافتن ماموت های مرده بودند تا از گوشت، پوست و استخوان 

هایشان استفاده کنند.
3- سه جنگ خونین و مملو از کشتار انســانی در جهان در 

قلمرو کشور پهناور چین روی داده است.
4- جوان ترین »پاپ« )پیشوای کاتولیک ها( تاریخ 11 ساله 

بوده است.
5- هیچ اطالعاتی در مورد اینکه چه کســی بینی مجســمه 
ابوالهول را کنده اســت، وجود ندارد. برخــی معتقدند ارتش 
ناپلئون برای تمرین های نظامی خود بینی ابوالهول را نشانه 

می گرفته اند. اما تصویری از این مجســمه که در سال 1737 
یعنی 60 ســال قبل از ورود ناپلئون به مصر وجود دارد که این 

تندیس را همچنان بدون بینی نشان می دهد.
6- در اواخر قرن 1۹ میالدی، مرد ها می توانســتند همسران 
خود را به بازار برده و بفروشــند. این ســنت و رســم عجیب 
برای مواقعی بود که مرد ها از همســران خود ناامید و دلسرد 
می شــدند. دوران طالیی فروش زن بین سال های 1780 تا 
1850 بود. در این سال ها حدود 300 زن توسط شوهرهایشان 
فروخته شدند. این تعدادی اســت که در کتاب ها ثبت شده 
است. همسر فروشی یکی از ســنن انگلیسی ها برای پایان 

دادن به ازدواج بود.
7- در یکصدمین سالگرد حمله فرانســه به روسیه در سال 
1812، نه تنها شــاهدان این رویداد، بلکه شــرکت کنندگان 
در جنگ برودینــو همچنان زنده بودند. جنــگ بورودینو، در 
7 ســپتامبر 1812 میالدی، با حمله ارتش فرانسه به رهبری 
ناپلئون بناپارت به روسیه به وقوع پیوست. این جنگ، یکی 
از خونین ترین جنگ های ناپلئونی بود و بین 70 تا 80 هزار نفر 

تلفات بر جای گذاشت.
8- ژان ژاک روسو، نویسنده مقاالت و کتب فلسفی در زمینه 
تربیت کودکان، هر 5 فرزند خود را به مدارس شــبانه روزی 

فرستاده بود.
۹- یک تکه کیک از مراسم ازدواج ملکه ویکتوریا و شاهزاده 
آلبرت در بریتانیا نگهداری می شود. این عروسی در سال 1840 

میالدی روی داده بود.
10- جرج واشنگتن یکی از مشهورترین رؤسای جمهور کشور 
آمریکا، هرگز در کاخ ســفید زندگی نکرد، زیرا تــا آن تاریخ 
 هنوز کاخ ریاســت جمهوری ایالت متحده آمریکا ســاخته

 نشده بود.
11- هنرمندی موسوم به ساموئل مورس، وقتی پیغام فوت 
همسر خود را بسیار دیر دریافت کرد و به موجب آن نتوانست 
در مراسم خاکسپاری وی حاضر شود، تصمیم گرفت سیستم 
ارسال پیام با سرعت بیشتری را اختراع نماید؛ که در این کار 

موفق نیز بود.
12- شــاید باور نکنید، اما عکس زیر، پتنت )ثبت اختراع( 
دستمال توالت اســت که تاریخ آن به سال 18۹1 میالدی بر 
می گردد. با این حساب دستمال رولی با این قدمت، جایگاه 

ویژه ای در زندگی بشر داشته است.
13- در پاییز سال 1۹14 میالدی، هنگامی که سربازان آلمانی 
وارد شهر پاریس شدند، 5 هزار سرباز فرانسوی در عرض یک 
شب به عنوان جوخه دفاعی به خط مقدم فرستاده شده بودند.

آشپزی

پیتزا تن ماهی 
مواد الزم : شیر  یک پیمانه، خمیر مایه  یک قاشق مربا خوری، 

شکر  یک قاشق مربا خوری، روغن مایع  یک دوم پیمانه، آرد به مقدار 
الزم، آب ولرم  یک دوم پیمانه، تن ماهی  یک قوطی، سس کچاپ و پنیر 
پیتزا به مقدار الزم، گوجه خشک 4 عدد، آویشن و فلفل سیاه به مقدار الزم

 طرز تهیه : برای شروع آب را داخل کاسه ریخته و به آن شکر و خمیر مایه را اضافه کنید و هم بزنید 
و برای 10 دقیقه صبر کنید تا خمیر مایه عمل بیاید و کف کند .در ادامه داخل یک کاسه بزرگ شیر و 

روغن را بریزید و هم بزنید سپس خمیرمایه عمل آمده را اضافه کنید و شروع به افزودن آرد کنید مقدار 
آرد در رسپی گفته نشده زیرا متفاوت است از 2 پیمانه تا 3 پیمانه بسته به نوع آردها متفاوت است. 
تا جایی آرد اضافه کنید که خمیر جمع شود سپس برای 10 دقیقه خمیر را ورز دهید تا نرم و لطیف 
شود و در ادامه خمیر را مانند توپ گرد کنید و برای 2 ساعت در کاسه قرار دهید تا حجیم و دو برابر 
شود.بعد از گذشت 2 ساعت پف خمیر را بگیرید و آن را به 3 چانه یا 2 چانه تقسیم کنید .بسته 

به اینکه دوست دارید پیتزای ضخیم یا نازکی داشته باشید آن را داخل قالب خوب پهن 
کنید . به خمیر، سس کچاپ و کمی پنیر بزنید و تن ماهی باز شده را بریزید و به 

دلخواه روی آن زیتون اسالیس شده یا گوجه و کمی آویشن و فلفل سیاه 
بپاشید و روی آن کمی پنیر بریزید. سپس پیتزا را برای 25 

دقیقه در فر 180 درجه قرار دهید تا پخته شود. 

واقعیت هایی که چهره دیگری از تاریخ را نشان می دهند

 هومن حاجی عبداللهی سوار بر موتور 
در سریال »خوشنام«

 »چپ، راست« از اول دی ماه
 به  سینماها می آید

للهی که در »پایتخت« در نقش رحمت امینی  هومن حاجی عبدا
بازی می کرد و صحنه موتورسواری او و نامزدش در این سریال، 
جنجالی شد، این روزها در حال نقش آفرینی در مجموعه تلویزیونی 
»خوشنام« است. عکسی از او در این سریال هم منتشر شده که او را 
در شغل پیک موتوری نشان می دهد.مجموعه »خوشنام« به کارگردانی 
علیرضا نجف زاده، توسط محسن کیایی نوشته شده  است.

با اعالم شورای صنفی نمایش، فیلم سینمایی »چپ، راست« به کارگردانی 
حامد محمدی از اول دی ماه در سینماهای سراسر کشور به نمایش در 
می آید.رامبد جوان، پیمان قاسم خانی، ویشکا ٓاسایش، سارا بهرامی، 
ستاره اسکندری، سروش صحت و مونا فرجاد و... از بازیگران »چپ، 
راست« هستند که روایتگر داستان جا به جا شدن بچه های یک زوج 
اصول گرا و اصالح طلب با یکدیگر در بیمارستان است .

شرکت پاالیش نفت اصفهان بیش از 40 میلیارد ریال برای کمک به نیازمندان 
اختصاص داد.رییس روابط عمومی شــرکت پاالیش نفــت اصفهان گفت: 
157 نفر از نوعروسان زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیش از 
30 میلیارد ریال حمایت هیئت مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان، نیمی از 
سرویس جهیزیه خود را دریافت کردند.محمد صادق حاجیان افزود: هدیه 

این شــرکت به زوج های تحت حمایت کمیته امداد اقــالم ضروری زندگی 
شامل یخچال فریز، جاروبرقی، تلویزیون، فرگاز و لباسشویی است.وی گفت: 
این شرکت همچنین در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی و حمایت از 
دانش آموزان نیازمند استان، با 10 میلیارد ریال حمایت مالی چهار هزار کوله 

پشتی به همراه لوازم التحریر تهیه کرده است.

دســتورالعمل تبدیل وضعیت  ایثارگران و پذیرفته شدگان آزمون تغییر حالت 
اشتغال نیروهای غیر رسمی شــرکت های آب و فاضالب کشور که مرداد ماه 
امسال برگزار  می شد، ابالغ شد. معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با اشاره به برگزاری نشست مجازی معاون منابع انسانی 
شرکت مهندسی آبفای کشورگفت: در این جلســه با توجه به اخذ مجوزهای 
استخدامی از وزارت نیرو و تعیین سهمیه هر شركت از سوی شركت مهندسی 
آب و فاضالب كشور،کارکنان غیر رســمی كه وظایف اصلی شركت را در قالب 
پست های مصوب به عهده دارند تحت پوشش طرح تغییر حالت اشتغال قرار 
می گیرند.مجتبی قبادیان با بیان این که سیاست اصلی وزارت نیرو، شایسته 
گزینی نیروی انســانی از طریق ایجاد فرصت های عادالنــه و برابر برای همه 
واجدین شرایط استخدام است، افزود: کارکنانی که وظایف اصلی شركت های 
آب و فاضالب را در قالب سمت های سازمانی مصوب با سابقه کاری مرتبط و 
عمكرد شایسته انجام می دهند،  مشمول تغییر حالت اشتغال قرار می گیرند.

وی اعالم کرد: كاركنان مشمول باید تا تاریخ 31 خرداد 13۹۹ دارای حداقل پنج 
سال سابقه كار در شركت آب و فاضالب استان اصفهان باشند و نیز دارای سابقه 
پرداخت بیمه بوده و گواهی مرتبط با پرداخت حق بیمه را داشته باشند.معاون 
منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان اعالم کرد: کارکنان مشمول طرح 
تغییر حالت اشتغال  باید همچنین شرایط اختصاصی متناسب با شغل؛ مشتمل 
بر مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی مطابق با شرایط احراز مشاغل صنعت آب و 
فاضالب را داشته باشند .قبادیان در خصوص تبدیل وضعیت اشتغال ایثارگران 
نیز افزود: مدارک مورد نیاز در این بخش، اصل معرفی نامه بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با مهر و امضا  برای خانواده های شــاهد، جانبازان 25 درصد و باالتر، 
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت است. وی 
افزود: اصل گواهی رزمندگی )حضور داوطلبانه در جبهه( با مهر و امضای معاونت 
نیروی انسانی ارتش جمهوری اســالمی، سازمان بسیج مستضعفان و سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی برای رزمندگان با ســابقه حداقل شش ماه حضور 
داوطلبانه در جبهه ها از دیگر شرایط تبدیل وضعیت اشتغال است. معاون منابع 
انسانی و تحقیقات  آبفای استان اصفهان  گفت: مشموالن طرح ایثارگری باید 
دارای پست سازمانی باشند و مشخصات آنها در سامانه مدیریت منابع انسانی 
وزارت نیرو )HRS( ثبت شده باشد.وی اعالم کرد: نیروهای مشمول باید در 
زمان تصویب قانون 13۹۹/12/26 دارای قرارداد با شرکت های پیمانکاری طرف 
قرارداد با شرکت های آب و فاضالب بوده و یا در قالب قراردادهای طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای طرف قرارداد با شرکت های آب و فاضالب باشند 
و فعالیت آنان در حال حاضر نیز در قالب پست سازمانی مصوب  ادامه دار باشد. 
قبادیان گفت: مدارک قبول شدگان آزمون و ایثارگران طبق ضوابط و دستورالعمل 
های ابالغی به شرکت مهندسی آبفای کشور جهت تایید نهایی ارسال می شود. 
در  آزمونی که  روز پنجشنبه 21 مرداد ماه سال جاری به طور همزمان در سراسر 
کشور برگزار شد، 11 هزار نفر از کارمندان غیر رسمی شرکت های آب و فاضالب 
به رقابت پرداختند. در استان اصفهان نیز بیش از ۹00 نفر از کارکنان غیر رسمی 
آبفای استان اصفهان در این آزمون که در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان 

برگزار شد، شرکت کردند. 

بر اساس برنامه سالیانه برگزاری رزمایش ها و همچنین الزامات پدافند شیمیایی، 
رزمایش رفع انتشار گاز آمونیاک از تانکر سیار در منطقه نفتی شمال غرب اصفهان 
با مدیریت شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شد. مســئول پدافند غیرعامل و 
مدیریت بحران شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: این رزمایش که با اعالم شرایط 
اضطراری و نواختن آژیر در پاالیشگاه آغاز شد، به دنبال هماهنگی های انجام شده و 
شناسایی توانمندی های موجود منطقه، در سطح دو و با همکاری صنایع نفتی واقع 
در شمال غرب اصفهان همچون پاالیشگاه، پتروشیمی، خطوط لوله و مخابرات، 
پخش فرآورده های نفتی، نیروگاه شهید منتظری، نفت سپاهان، نفت جی و منطقه 
2 عملیات گاز استان به اجرا درآمد.رحمان طهماسبی گفت: خوشبختانه به دلیل 
برنامه ریزی و طراحی سناریوی  مطلوب و همچنین انجام اقدامات الزم و مناسب 
در مناطق خطر و احتیاط) که پس از بررسی محیطی، اندازه گیری ها، خروجی برخی 
نرم افزار های تخصصی و … شناسایی و مشخص شده بود(، رزمایش با موفقیت 
پایان یافت.وی ادامــه داد: پس از اتمام رزمایــش، مصاحبه تصویری در کنترل 

حراست توسط جانشین دوم مدیر شرایط اضطراری پاالیشگاه انجام شد. همچنین 
به منظور بررسی نقاط قابل بهبود و قوت رزمایش و تجزیه و تحلیل اقدامات صورت 
گرفته، اعضای واکنش در شرایط اضطراری پاالیشگاه، نمایندگان صنایع منطقه 
نفتی شمال غرب اصفهان و همچنین نمایندگان استانداری، در نشست مدیریت 

شرایط اضطراری و پدافند غیرعامل حضور یافتند.

8 بازدید، 4 نشســت مردمی و بیش از 15 مصوبه، حاصل ســفر یک روزه 
کاروان خدمت آبفای استان اصفهان به شهرســتان کویری جرقویه بود.در 
این ســفر یک روزه که مدیرعامل، معاون بهره برداری و توسعه آب، معاون 
خدمات مشترکین و درآمد و تنی چند از مدیران آبفای استان اصفهان حضور 
داشتند از چشمه و مخزن روستای تاریخی قارنه، مجتمع گردشگری نادری، 
محله مسکن مهر محمد آباد، شــهرک گیوان نصرآباد، شرکت قارچ یکتای 
سپاهان، مزرعه سیدآباد و محله های نوبنیاد مسکونی و صنعتی روستای 
تاریخی مالواجرد بازدید به عمل آمد و از نزدیک به مشــکالت و درخواست 
های ســاکنان این مناطق و واحد های تولیدی- خدماتی رســیدگی شد. 
همچنین در نشست های جداگانه ای که در آبفای جرقویه، شهرداری حسن 
آباد، مرکز فرهنگی نیکان رامشه و اقامتگاه بوم گردی الماس کویر روستای 
دستجرد با حضور فرماندار، بخشدار، شهرداران و اعضای شوراهای اسالمی 
شهرها و روستاهای این منطقه برگزار شــد بر خدمت رسانی بهینه، تامین 
آب شرب پایدار و اجرای تاسیســات فاضالب با مشارکت صنایع برای بهره 
گیری از پساب تاکید شد. کاروان خدمت آبفای استان اصفهان همچنین 15 
مصوبه داشت که از جمله می توان به حصارکشی مخزن آب و اصالح شبکه 
آبرسانی روســتای قارنه، حصارکشــی مخزن آب محمد آباد، اجرای طرح 
مطالعاتی احداث مخازن جداگانه آب روســتاهای پیکان و سعادت آباد، 
واگذاری یک فقره انشعاب آب شرب به متقاضیان مزرعه سیدآباد در محل 
شهر محمد آباد، احداث انبار آبفای نیک آباد و اجرای کامل طرح تله متری 
خطوط انتقال و مخازن آب در منطقه جرقویه اشــاره کرد. همچنین مصوب 

شد موضوع آبرســانی به روستای اســدآباد از محل طرح های محرومیت 
زدایی، تکمیل شــبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب روستاهای کمال 
آباد، دستجرد و خارا، استفاده از سرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای 
طرح فاضالب شهر حســن آباد، اجرای طرح آبرســانی به محله های تازه 
تاسیس روستای مالواجرد با مشارکت اهالی، احداث و تکمیل مخزن آب 
روستای مبارکه، اصالح و ذون بندی خط انتقال و شبکه آبرسانی روستاهای 
رامشه، حارث آباد، اسفنداران، فیض آباد، احمد آباد، دستجرد و کمال آباد با 
مشارکت دهیاری ها، آبرسانی سیار به روستاهای شهرستان در ایام خاص 
سال همچون روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به منظور تامین آب مورد 
نیاز جمعیت عزادار و برگزاری نشست مشترک با فرمانداری و بنیاد مسکن 
برای حل مشکالت آبرسانی به محله های محرومین و مسکن مهر در دستور 
کار قرار گیرد.مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان، هدف از حضور در منطقه و 
بازدید میدانی از طرح ها را برقراری ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم 
و مسئوالن دانست و گفت: توسعه خدمات زیربنایی نظیر تامین آب شرب 
پایدار در نقاط محروم و کویری از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری 
کرده است.هاشم امینی به موضوع تغییر اقلیم و کاهش میزان بارندگی ها 
نیز اشاره کرد و گفت: همین موضوع باعث شــده تا آبفای استان اصفهان با 
مجهز ساختن مخازن، خطوط انتقال و شبکه توزیع آب به سامانه های تله 
متری و تله کنترل، گام های مهمی در تامین آب با کیفیت و فشــار مناسب 
در نقاط دور و نزدیک اســتان بردارد. وی در عین حال بر اجرای شبکه های 
جمع آوری و انتقال فاضالب شهرها و روستاها به منظور حفظ محیط زیست 
تاکید کرد و از مسئوالن شهری و روستایی شهرستان جرقویه خواست نسبت 
به جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و استفاده از پساب در صنایع منطقه 
اهتمام ورزند. فرماندار شهرســتان جرقویه نیز گفت: این شهرستان از نظر 
وسعت، چهارمین شهرستان پهناور استان اصفهان به شمار می رود که شعاع 
خدمت رسانی در آن از روستای قارنه تا روستای حارث آباد به 180 کیلومتر 
می رسد.حســن جعفری هرندی ضمن تقدیر از تالش های آبفای استان 
اصفهان در افزایش سرعت خدمات رسانی به مردم روستاهای این شهرستان 
پس از یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی بر 
افزایش کیفیت آب روستاهای رامشه، اسفنداران، حارث آباد، فیض آباد و 
احمد آباد، تامین آب شــرب دامگاه ها و تکمیل طرح فاضالب روستاهای 

کمال آباد و دستگرد تاکید کرد. 

کمک ۴۰ میلیارد ریالی پاالیشگاه اصفهان به نیازمندان

ابالغ دستورالعمل مشمولین ساماندهی نيروی انسانی غیر رسمی آبفای کشور

رزمایش رفع انتشار گاز سمی آمونیاک در بلوار پاالیشگاه اصفهان انجام شد

با حضور مدیرعامل و معاونان آبفای استان اصفهان  صورت گرفت؛

سفر»کاروان خدمت« آبفای استان به شهرستان کویری جرقویه

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