
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: میوه شــب یلدا به دلیل 
کاهش قدرت خرید مردم خریداری ندارد.نوروزعلی اسماعیلی در خصوص 
آخرین وضعیت بازار میوه و تره بار در آستانه شب یلدا  اظهار کرد: میوه به اندازه 
کافی و حتی بیشــتر از نیاز معمول در بازار اصفهان موجود است.وی با بیان 
اینکه قیمت میوه نسبت به سال گذشته افزایش زیادی نداشته است، گفت: 
افزایش قیمت انجام شــده نیز به دلیل افزایش قیمت میــوه را می توان در 
افزایش قیمت هزینه حمل و نقل، افزایش قیمت حقوق و دستمزد، افزایش 

قیمت سبد و بسته بندی و ... نام برد.
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه میوه ها با باالترین 
کیفیت در بازار اصفهان موجود اســت، ادامه داد: تنها میــوه ای که از کیفیت 
سال های قبل برخوردار نیست، انار اســت که این محصول نیز به دلیل اینکه 
سرما درختان را نگرفته بار خوبی ندارد.وی با بیان اینکه هندوانه نو نیز در بازار 
از هر کیلوگرم پنج تا هفت هزار تومان موجود اســت، گفت: هم هندوانه نو در 
بازار اصفهان داریم و هم هندوانه ای که از گذشــته در انبار ذخیره شده است.

اسماعیلی گفت: هندوانه انباری نیز در بازار اصفهان بین دو تا چهار هزار تومان 
به فروش می رسد.وی با اشــاره به اینکه خرید های مردم نسبت به گذشته 
کمتر شده اســت، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت پرتقال جنوب درجه یک 
بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان، پرتقال شمال بین۱۰ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نارنگی 
بین ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان، کیوی بین ۱۵تا ۲۰ هزار تومان، ســیب سمیرم بین  
۱۵تا ۲۰ هزار تومان، موز خارجی بین۳۲ تا ۲۵ هزار تومان، خرمالو بین ۲۰ تا ۳۰ 
هزار تومان و انار بین ۳۰ تا ۲۰ هزار تومان است.رییس اتحادیه میادین میوه و 
تره بار اصفهان با بیان اینکه ما همه توان خود را برای عرضه محصوالت تولید 
شده در استان به بازار به کار گرفته ایم، گفت: تنها میوه ای خوراک دام می شود 
که کیفیت الزم را نداشته باشــد.وی در خصوص تامین محصول کیوی برای 
بازار اصفهان نیز گفت: کیوی اصفهان از عباس آباد و تالش تامین می شود که 
ماندگاری خوبی نیز دارد.اسماعیلی گفت: کیوی آستارا به دلیل تزریق مدیریت 
نشده هورمون امسال کیفیت الزم را ندارد و در بازار اصفهان نیز از این نوع میوه 

استفاده نکردیم.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از آماده باش این ستاد برای 
کنترل و پیشــگیری از وقوع حوادث جوی احتمالی خبر داد.منصور شیشه 
فروش گفت: یک ســامانه جوی ناپایدار وارد اســتان اصفهان شده و این 
سامانه بیشــتر در مناطق غرب و جنوب غرب به ویژه در مناطق کوهستانی 

همجوار با استان های چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان  اظهار کرد: به سمیرم و چادگان 
در مناطق غرب استان هشــدار دادیم، گزارش شده است این سامانه گاهی 
توام با بارش باران، گاهی توام با وزش باد و در نواحی سردســیر و ارتفاعات 

توام با بارش برف است.
 شیشــه فروش گفت: توصیه کردیم توقــف و تردد در حاشــیه رودخانه و 
 مســیل ها، فعالیت هــای کوه نوردی و جابــه جایی عشــایر در آن مناطق
  انجــام نشــود همچنیــن جمــع آوری دام هــا از حاشــیه رودخانــه و

  مســیل ها توصیــه هایی بــود که انجــام شــد.وی گفــت: توصیه های 
دیگری که داشــتیم شــامل احتیاط در تردد جاده ای و به همراه داشــتن 
تجهیزات زمســتانی هنگام عبور از گردنه های برف گیر بود، به شــهرداری و 
دهیاری های آن مناطق گفتیم بازگشــایی آبروهای درون شهری و دهانه 

پل ها را انجام دهند.
شیشه فروش گفت: برای اداره راه اعالم آمادگی کردیم که جهت بارش برف 
در گردنه ها و بازکردن مســیر آن ها آماده ایم. همچنین گفته شد تمهیدات 
جابه جایی و مراقبت از عشایری که هنوز در آن مناطق هستند را انجام دهند.

وی  افزود: برای محافظت از ادوات کشاورزی، عدم چرای دام در ارتفاعات، 
عایق بندی و محافظت از کندوهای زنبور عسل در آن مناطق هشدار داده شد، 
به منظور جلوگیری از خســارت به واحد های گلخانه ای دامی و واحدهای 

دامداری و طیور اعالم کردیم تنظیم دما و تامین سوخت مرغداری ها انجام 
شود.شیشه فروش گفت: توصیه شــد تسریع در برداشت محصوالت باغی 
در آن مناطق انجام شــود، به ١۶۵ واحــد اورژانس بیمارســتانی از پایگاه 
اورژانس هشدار داده شــد که آمادگی الزم را در جاده ها داشته باشند. یک 
فروند بالگرد اورژانس و یک فروند بالگرد هالل احمر هست که توصیه شد 
آمادگی الزم را داشته باشند.وی با اشاره به اینکه استان حدودا ۲۰ پد بالگرد 
دارد و توصیه شد آماده باشــند تا در صورت نیاز امداد و نجات انجام شود، 
گفت: به ۴۴ راهدارخانه ای که داریم توصیه کردیم نمک و شن داشته باشند 
همچنین ماشین آالت بازگشایی راه ها اســتقرار داده شود و عواملش نیز 

درآنجا حضور داشته باشند.
شیشــه فروش گفت:  ۴۲ پایگاه هــالل احمر را اعالم آمــاده باش دادیم 
که در آن مناطق برای تامیــن تجهیزات اولیه در این مســیرها اقدام کنند، 
همچنین نکات ایمنی به شهرداری ها، دهیاری ها، بنیاد مسکن، اداره راه و 
جهادکشاورزی تاکید شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
توصیه ها از این قبیل بود که جهادکشاورزی قنوات و مزارع کشاورزی را در 
برابر سیالب های احتمالی و آب گرفتگی ایمن کند؛ اداره راه پل ها را از گل و 
الی و رسوبات خالی کند، ســیل بندهای اطراف راه ها را تقویت کند و پل ها 

متناسب با دبی سیالبی اصالح و بازسازی شوند.
شیشــه فروش با بیان اینکه عوامــل مدیریت بحران آمادگــی برای ارائه 
خدمات در ســطح اســتان را دارند، گفت: اعــالم کردیــم آب منطقه ای و 
شهرداری مسیر رودخانه ها را بازگشــایی و الیه روبی کنند که حریم بستر 
رودخانه ها بازگشایی شــود همچنین هواشناسی مرتب به صورت نقطه ای 

گزارشات را اعالم کند.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

میوه شب یلدا در اصفهان خریدار ندارد

آماده باش مدیریت بحران اصفهان برای حوادث جوی
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

پای سویه جدید کرونا به ایران باز شد؛

و  اینک »ُامیکرون«!
پرداخت 2۶5 میلیارد 

تومان برای جبران 
خسارت کشاورزان 

اصفهانی

توزیع ناعادالنه خدمات بهداشتی و 
 درمانی در چهارمحال و بختیاری

 نمود بیشتری دارد؛
کمبود پزشک؛ دردی 
کهنه در مناطق محروم

عزم فوالد مبارکه 
اصفهان برای صرفه 
جویی در مصرف آب

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان خبر داد:

احتمال کوالک و برف در غرب و جنوب استان

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور:

 آمادگی کامل داریم نیاز اصفهان را برطرف کنیم

فوتبال ایران روز به روز بیشتر قربانی نبود 
کمک داور ویدئویی می شود؛

سوت کور!

گالیه فرماندار 
از کوتاهی در 
رسیدگی به 
خانواده شهدا

7

6

طرحی که تاریخی می شود!

3

5

5

5

3

4

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان می گوید طبق آخرین اطالعات هیچ موردی از ابتال  به سویه جدید کرونای امیکرون در استان اصفهان
 شناسایی نشده؛ اما احتمال آن وجود دارد.

8

به کمتر از جاری شدن 
 مستمر زاینده رود
 راضی نمی شویم

5

پل های تاریخی اصفهان در آستانه تخریب؛

تکرار  و هشدار!
فرونشست، پدیده  خاموش روزگار اصفهان 

در طول بیست سال گذشته  است که این 
روزها اخبارش از گوشه و کنار شهر هزاران ساله 
اصفهان به گوش می رسد و شاید تکرار و تکرار از 
سوی مسئوالن، دغدغه مندان، رسانه ها و مردم 
آن را به یک خبر روتین و عادی بدل کرده باشد.

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان در حالی می گوید پروژه قطار سریع السیر تهران - اصفهان
  در دولت سیزدهم به بهره برداری می رسد که پیش از این وعده تکمیل این پروژه

 در دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم هم داده شده بود؛

3

آشفته بازار کمبود داروی بیماران سرطانی در اصفهان؛

درد جانگداز
5

 100 دانه یاقوت؛ 100 هزارتومان!
 وقتی شب یلدا، بهانه گران فروشی دوباره می شود؛ 

3

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان:

واکسیناسیون یا تست PCR؛ 
انتخاب با دانش آموزان است

درخشش وزنه بردار اصفهانی در 
رقابت های جهانی ازبکستان؛

رونمایی از پدیده جدید 
ورزش نصف جهان

 وجود ۸00 پروژه نیمه تمام
در چهارمحال و بختیاری

5

4

6 3

زمین های کشاورزی بخش 
 مرکزی اصفهان به قیمت 

کالن خرید و فروش می شود

5

  برگزاری کنگره شعر فاطمی
در اصفهان
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۸ صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تاکید فرماندار 
بر پخش اذان 
در اداره های 

7اصفهان

نقاط حادثه خیز 
جاده های 

استان اصفهان 
تا پایان سال 
1401 حذف 

می شود

شهادتحضرتفاطمهزهرا)س(راتسلیتمیگوییم

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

5

برای بیماران سرطانی دارو تامین می شود ؛اما میزان دارویی که در اختیار اداره غذا و داروی اصفهان قرار می گیرد کفاف نیازهای بیماران سرطانی شهر و استان اصفهان را نمی دهد. 
به دلیل اینکه مقدار دارو اندک است، سریع تمام می شود و عده ای از بیماران وقتی به داروخانه مراجعه دارند با نبود دارو مواجه می شوند

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان اصفهان چندی پیش 
گفت که قیمت میوه ها تا شب یلدا تغییری نمی کند و بر اساس گفته های 
نوروز علی اسماعیلی، در حال حاضر و حداقل تا شب یلدا، قیمت انار درجه 
یک که میزان آن نیز در بازار کم است، کیلویی 28 هزار تومان است. قیمت 
انار با کیفیت مرغوب بین 20 تا 28 هزار تومان است. اما رییس اتحادیه 
صنف میوه و سبزی و تره بار تهران گفته: از گذشته از صفر تا ۱00 عرضه میوه 
با اتحادیه بوده اما دخالت هر ارگانی در این حیطه موجب خروجی هایی 

مانند انار ۱00 هزار تومانی شده است.

سنا
 ای

س:
عک



یکشنبه 29 آذر  1400 / 15 جمادی االول 1443 / 20 دسامبر 2021 / شماره 3424

علت همراهی رییس شاباک در سفر »بنت« به امارات چه بود؟
یک شبکه عبری زبان برای اولین بار فاش کرد که رییس شاباک همراه با نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به امارات سفر کرد. شبکه عبری زبان»کان« با اشاره به سفر رونین بار، رییس شاباک به امارات همراه 
با نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دالیل این همراهی را اعالم نکرد.روعی شارون، تحلیلگر 
نظامی شبکه کان اظهار کرد: رییس شاباک همراه بنت به امارات سفر کرد، اما دو طرف )ابوظبی و تل آویو( 
این موضوع را مخفی نگه داشتند.شارون افزود: تا این لحظه کسی دلیل سفر بار به امارات را نمی داند؛ اما 
می توان گفت بحث درباره تدابیر امنیتی است چراکه تعداد زیادی شهروند اسراییلی و همینطور مسئوالن 
اسراییلی در امارات حضور دارند و ممکن اســت همکاری در حوزه تامین امنیت میان دو طرف شکل 
گرفته باشد و همچنین احتمال دارد موضوع مربوط به مسائل امنیت منطقه ای باشد.رونین منلیس، 
سخنگوی سابق ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفت: دلیل سفر رییس شاباک به ابوظبی احتماال تامین 

امنیت سفارت اسراییل و منافع اسراییل در امارات است.
 

نجیب میقاتی:

 به دنبال استعفا نیستیم
به گزارش النشره، »نجیب میقاتی« نخست وزیر لبنان با اشاره به عدم تشکیل جلسات هیئت دولت این 
کشور، گفت: رایزنی ها با میشل عون، رییس جمهور و نبیه بری، رییس پارلمان لبنان برای ازسرگیری 
جلسات دولت ادامه دارد.بر اساس این گزارش، نخست وزیر لبنان تصریح کرد: در حال حاضر، مسئله 
استعفای دولت مطرح نیست. استعفای دولت پیامدهای وخیمی دارد که ازجمله آنها تعویق زمان برگزاری 
انتخابات پارلمانی خواهد بود.وی در رابطه با انتخابات پارلمانی لبنان نیز اظهار داشت: دولت هم اکنون 
مشغول انجام اقدامات الزم برای برگزاری انتخابات پارلمانی است. چندی پیش »ابراهیم الموسوی« 
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت: آمریکایی ها ضمن سوء استفاده از اوضاع 
اقتصادی لبنان برای ایجاد تغییر در اکثریت پارلمانی در این کشور تالش می کنند.این عضو فراکسیون 
وفاداری به مقاومــت در پارلمان لبنان تصریح کرد: آخرین ابزار آمریکا بــرای مقابله با لبنان، انتخابات 

پارلمانی این کشور است. لبنانی ها هرگز مقاومت را رها نخواهند کرد.
 

مشتری خوب برای تسلیحات فرانسوی
به گزارش اسپوتنیک، »کریاکاس میتسوتاکیس« نخست وزیر یونان می گوید ظرف چند هفته آتی 
قرارداد نهایی خرید سه ناوچه »بلهارا« از فرانسه، امضا خواهد شد.به گفته وی، نخستین دسته شش 
تایی از جنگنده های »رافال« ساخت فرانسه نیز در ماه ژانویه در پایگاه هوایی »تاناگرا« به نیروی هوایی 
یونان تحویل داده می شود.در ۲۸ سپتامبر، یونان و فرانسه توافق همکاری های راهبردی امضا کردند 
که ذیل آن، آتن سه فروند ناوچه بلهارا خریداری کرد و مقرر شد که در آینده نیز یک فروند دیگر از آنها را 
خریداری کند. عالوه بر آن، قرار شد یونان ۲۴ فروند جنگنده رافائل هم از فرانسه خریداری کند.انتظار 

می رود ناوچه های بلهارا نهایتا در بازه زمانی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به یونان تحویل داده شود.
  

طالبان:

 آمریکا باید به افغانستان برگردد
»شــیرمحمد عباس اســتانکزی«، معاون سیاســی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در یک 
سخنرانی در مراسم گرامیداشت از هجدهم دســامبر، روز جهانی مهاجران، ایاالت متحده را عامل 
نابسامانی های کنونی افغانستان دانســت و گفت که آمریکا باید برای بازسازی افغانستان دوباره 
بازگردد. استانکزی گفت: »وظیفه جهان به خصوص آمریکاست که در آبادی افغانستان سهم فعال 
بگیرد. آنها در بیست سال گذشــته اقتصاد ما را خراب کردند، اکنون وظیفه آنهاست تا برگردند و در 

باسازی اقتصاد افغانستان سهم فعال داشته باشند.«

الجزیره: بحران میان آمریکا و امارات بر سر فروش جنگنده های اف-۳۵ به ایران ارتباط دارد؟

پای ایران در میان است
جورجیو کافیــرو ، تحلیلگر درباره بحران میان آمریکا و امارات بر ســر 
فروش جنگنده های اف-۳۵ گفت: ممکن است بخشی از آن به ایران 
و سفر هیئت اماراتی به تهران در راســتای ذوب یخ روابط میان این دو 
کشور، مربوط باشد. به نظر این تحلیلگر، مسئوالن ایرانی احتماال این 
اقدام امارات را تالشی برای کاهش تنش ها در خلیج فارس و همچنین 

سعی برای خروج از مدار نفوذ آمریکا در خاورمیانه می دانند.
الجزیره در مطلبی به قلم محمد المنشــاوی نوشت: پس از مذاکراتی 
که در پنتاگون بین مسئوالن اماراتی و آمریکایی انجام شد، واشنگتن 
اعالم کرد که قصد فروش ۵۰ جنگنده اف ۳۵ خود به امارات به ارزش 
۲۳ میلیــارد دالر را دارد، البته در صورتی که شــروط مــورد نظر آمریکا 

محقق شود.
در ادامه این مطلب آمده اســت: پنتاگون در روز پنجشــنبه فاش کرد 
که دولت بایدن مایل اســت گفت وگو در مورد این معامله نهایی شود، 
در همین رابطه، ســخنگوی پنتاگون اعالم کرد که یــک هیئت اماراتی 
برای انجام مذاکرات در این باره به واشنگتن سفر می کند، اما همزمان 
این مقام آمریکایی از نگرانی کشــورش در مورد انتقال تکنولوژی این 
جنگنده ها به دولت های دشــمن، اظهار نگرانی کرد. با ورود مذاکرات 
به روز دوم، هیچ اشــاره ای در مورد حل اختالفات در این باره به چشم 
نخورد و در نهایت طرف اماراتی خواســتار لغــو معامله در صورت ادامه 

شروط آمریکا شد.
تحلیلگران زمان این درخواست امارات را مهم می دانند، چرا که ده روز 
پس از توافق برای معامله خرید جنگنده های فرانســوی، به ارزش ۱۶ 
میلیارد دالر بوده و پس از این معامله، امارات خود را در شرایط بهتری 
برای مذاکره در مورد شــروط بهتری در خصوص خرید اف ۳۵ یافته 

است.
برخی دیگر از کارشناسان، نا آگاهی مذاکره کنندگان دو طرف از طبیعت 
و دقت عملیات فروش سالح پیشرفته را عامل مهمی در ایجاد بحران 

انتظارات غیر واقعی از طرف امارات می دانند.
دو ماه پس از عادی سازی روابط امارات با اسراییل، ترامپ در آخرین 
ساعت های ریاست جمهوری خود قرار داد فروش ۵۰ جنگنده اف ۳۵ 
به امارات را امضا کرد، اما دولت بایدن به سرعت دستور توقف موقت این 
اجرای این معامله را داد. با این حال، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
تصریح کرد دولت در حال برنامه ریزی برای اجرای معامله فروش اف 

۳۵ به امارات است.
مایکل سینگ، مدیر اجرایی اندیشکده واشنگتن تحوالت روی داده بین 
دو هم پیمان را تاسف بار می خواند، با این حال معتقد است این اتفاقات 

نباید موجب نگرانی شود و در شرایطی که اولویت مقابله با چین است، 
مســئوالن آمریکایی و اماراتی باید اکنون بیش از هر زمانی با یکدیگر 
همکاری کنند. اما حسین ابیش، تحلیلگر برجسته نوشت: می توانم با 
تاکید بگویم امارات رسما به ایاالت متحده ابالغ کرده که دیگر تمایلی به 
خرید اف ۳۵ ندارد و دلیل آن، شروط آمریکاست که عمال به ضرر حق 

حاکمیت امارات است.

تاکتیک مذاکراتی یا تمایل به لغو معامله؟
جورجیو کافیرو در گفت وگو با الجزیره خاطر نشــان کرد: طبیعی است 
که برخی دولت ها به عنوان یک تاکتیک مذاکره ای، تهدیداتی را در مورد 
لغو معامله ای با این ابعاد مطرح کنند  و چه بسا این تمام چیزی باشد 
که بین امارات و آمریکا اتفاق افتاده، اما همزمان، ممکن است به ایران 
و سفر هیئت اماراتی به تهران در راســتای ذوب یخ روابط میان این دو 
کشور، مربوط باشد. به نظر این تحلیلگر، مسئوالن ایرانی احتماال این 
اقدام امارات را تالشی برای کاهش تنش ها در خلیج فارس و همچنین 

سعی برای خروج از مدار نفوذ آمریکا در خاورمیانه می دانند.
در حالی که دیوید دی روش، اســتاد مطالعات امنیتی دانشگاه دفاع 
ملی وابســته به پنتاگون ، معتقد اســت که ایاالت متحده سالح های 

زیادی را با شرط و شروط می فروشد و حتی می توان گفت این شروط، 
معامالت را بیش از آنکه معامله فروش باشد، به معامله »اجاره موقت« 
سالح آمریکا تبدیل می کند، چرا که خریدار باید چگونگی استفاده از این 

سالح را به اطالع فروشنده برساند.
دی روش در گفت وگو با الجزیره تصریح کرد: جنگنده های اف ۳۵ هم 
شروط زیادی دارند، چرا که محدویت های شدیدی در مورد چگونگی 
استفاده از این جنگنده پیشرفته اســت و یکی از شروط، آن است که 
دولت هایی مثل روسیه و چین که به دنبال در اختیار داشتن تکنولوژی 
این سالح هستند، به اطالعات مربوط به آن دسترسی پیدا نکنند. شاید 

به همین دلیل بود که واشنگتن معامله اف ۳۵ با ترکیه را لغو کرد.
دی روش تاکید کرد که تامین امنیت و مشخصه های اف ۳۵ یک مسئله 
بسیار مهم اســت، تا آنجا که ایاالت متحده آماده است تا فروش این 
سالح حتی به برخی دولت های پیمان ناتو را نیز لغو کند و در صورتی که 
دولت امارات شروط واشنگتن را ســخت می داند، هیچ اجباری برای 
خرید اف ۳۵ از سوی آن نیست. تمام این مالحظات آمریکا در حالی 
است که اسراییل در سال ۲۰۱۶ به این جنگنده دسترسی پیدا کرد تا از 
نظر در اختیار داشتن تسلیحات نظامی پیشرفته در منطقه، رتبه برتر را 

داشته باشد.

نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت تردیدی ندارد 
که تهران برای دستیابی به توافق برای رفع تحریم ها 
در بازه زمانی کوتاه بســیار جدی اســت.»میخائیل 
اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین اتریش تاکید کرد که هیئت مذاکره کننده ایران 
در وین برای دســتیابی به توافق جدی است.وی در 
پیام توئیتری نوشت: »به عنوان رییس هیئت روس 
در گفت وگوهای وین که از نزدیــک با هیئت ایران در 
ارتباط بوده، تردیدی ندارم که تهران درباره دســتیابی 
به توافق برای احیای برجام و رفــع تحریم ها در بازه 
زمانی کوتاه بسیار جدی اســت«. وزارت امور خارجه 
روسیه نیز با اشــاره به پایان دور هفتم مذاکرات وین 
برای رفع تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه 

جمهوری اســالمی، ابراز امیدواری کرد که دور هشتم 
مذاکرات به سرعت به نتیجه برســد و توافق حاصل 
شود.وزارت خارجه روســیه همچنین در ادامه افزود 
که همچنان مسائل سیاسی دشوار زیادی باقی است 
اما همه طرف های مذاکره کنندگان عزم خود را برای 
تالش برای عمل به سریع ترین وظیفه مشترک یعنی 
بازگرداندن برجام به چارچوب مورد توافق اولیه، بدون 
»ضمائم« و »معافیت ها« تایید می کنند.دور هفتم 
مذاکرات وین در دولت جدید ایــران، روز ۲۹ نوامبر 
)هشتم آذرماه( در پایتخت اتریش آغاز شد و در نهایت 
ایران در تاریخ ۱۰ آذرماه دو سند درباره رفع تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسالمی و فعالیت های 
هســته ای ایران به طرف های مقابل ارائه کرد و ادامه 

دور هفتم مذاکرات وین پس از یک وقفه در ۱۸ آذر ماه 
از سرگرفته شــد و روز جمعه )۲۶ آذر ماه( دور هفتم 
مذاکرات به پایان رسید و طرف های مذاکره کننده برای 
رایزنی های بیشتر به پایتخت های خود بازگشتند.از 
زمان پایان دور هفتم مذاکرات وین، گمانه زنی هایی 
درباره زمان دور بعدی مذاکرات وین مطرح شده است 
و اغلب طرف های مذاکره کننده ابراز امیدواری کرده اند 
که قبل از پایان ماه دسامبر )سال جاری میالدی( دور 

هشتم مذاکرات از سرگرفته شود.

نماینده روسیه در مذاکرات وین: 

تردیدی ندارم تهران برای دستیابی به توافق بسیار جدی است

واکنش معاون قوه قضاییه به مجازات اعدام برای افراد پایین تر از ۱۸ سال: 

انگشت شمار است
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران با اشاره به تالش برخی کشورهای غربی برای معرفی جمهوری اسالمی ایران به  عنوان 
مخالف حقوق بشر، گفت: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و کامال به دور از واقعیت است. متاسفانه در حال حاضر حقوق بشر سیاسی شده و به عنوان ابزاری جهت حصول 
به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می شود.کاظم غریب آبادی،  ادامه داد: برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده اند؛ اما از 
آنجا که شریک همین کشورهای غربی به ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری خواهند بود.معاون امور بین الملل قوه 
قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران گفت: موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال است. باید توجه داشت 
که هیچ تعهد بین المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک 
۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند. وی با بیان اینکه در جمهوری اسالمی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده است، 
اظهار کرد: اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شــود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیســت و مغایرتی هم با تعهدات بین المللی ما 

ندارد. از سوی دیگر، نکته قابل توجه این است که تعداد افراد زیر ۱۸ سال که به مجازات اعدام محکوم می شوند، بسیار بسیار انگشت شمار و معدود  هستند.

خبر روز

وز عکس ر

جنگجوی خوش 
تیپ طالبان!

یک خبرنگار افغان با انتشار 
این عکس در فضای مجازی 
نوشت: »فکر می کنید فقط 
شما یاد دارید با فیلتر عکس 
بگیرید؟ تروریست ها هم از 
این کار ها بلدند.« در عکس 
منتشر شده یک جنگجوی 

طالبان، دیده می شود.

روزنامه جمهوری اسالمی:

صبر مردم، اندازه ای دارد ؛ اگر به انتها برسد، فاجعه  ایجاد می کند
روزنامه جمهوری اســالمی نوشــت: قطع نظر از نقطه نظرهای موافق و مخالف طرح شفاف سازی 
حقوق ها، که موضوع مهم و قابل تاملی اســت و جای بحث و بررسی دارد، این روزها انتشار اطالعات 
مربوط به حداکثر و حداقل حقوق ها در دستگاه های اجرایی، قضایی و تقنینی، تعجب بسیاری از مردم 
را برانگیخته است.براساس گزارش های منتشر شــده، حقوق ماهانه ۲۸۴ میلیون تومانی در یکی از 
دستگاه ها و ۱۸۴ میلیون تومانی در دســتگاه دیگر در برابر حقوق ۳ میلیون تومانی بعضی کارمندان 
قرار دارند. همین گزارش ها نشــان می دهند میانگین حقوق  در بعضی نهادها به ده ها میلیون تومان 
می رسد که این هم نشان دهنده تبعیض در وضعیت حقوق بگیران جامعه مثال اسالمی ماست.با این 
وضعیت نمی توان نام حقوق های حداکثری را »نجومی« گذاشــت و عنوانی کمتر از »فوق نجومی« 
برای این حقوق ها نمی تواند گویای واقعیت باشــد. از نام و عنوان که بگذریم، وجود این فاصله درآمد 
برای هر جامعه ای یک فاجعه است و برای جامعه ما که تحت عنوان »نظام جمهوری اسالمی« قرار 
دارد فاجعه ای بزرگ تر . طبیعی است که افراد سیر نتوانند درد گرسنگان را بفهمند. بنابراین، نباید انتظار 
داشته باشیم فوق  نجومی بگیران، روزی خطر را احساس کنند و درصدد عالج واقعه قبل از وقوع برآیند. 
این پدیده نامطلوب را به گردن این دولت و آن دولت هم نباید انداخت، عامل اصلی، نظامات نامطلوب 

جاری در جامعه است و تا این نظامات سروسامان پیدا نکند این وضعیت نیز ادامه خواهد داشت.
 

کیهان:

  دشمن می خواهد مشکالت اقتصادی را 
به پای اعتقاد به اسالم سیاسی بگذارد

کیهان نوشت:یکی از مشکالت ما آن است که گمان می کنیم صرفا باید راوی پیروزی ها و پیشرفت ها 
باشیم. حال آنکه روایت ضعف ها، مشکالت و نقاط شکست نیز موضوعی بسیار مهم است.اگر ما 
خود در این زمینه ها روایت هوشمند و هدفمند نداشته باشیم، طرف مقابل آنها را به شکلی اغراق آمیز 
و دروغین روایت خواهد کرد. مهم ترین تفاوت روایت خودی و حریف در این زمینه، علت ضعف و 
شکست است. برای نمونه می توان به مشکالت اقتصادی اشاره کرد که دشمن سعی دارد علت این 
مشکل را تحریف کرده و چنین وانمود کند که اعتقاد به اسالم سیاسی و اجتماعی و ایستادن پای 

انقالب اسالمی ریشه این مسئله است.
 

روزنامه نگار اصول گرا : 

برخی بندهای نامه شورای نگهبان مورد اعتراض رهبری هم بود
عبدا...گنجی، روزنامه نگار اصول گرا در توئیتی به نامه شورای نگهبان در مورد دالیل عدم احراز صالحیت 
علی الریجانی واکنش نشان داد.عبدا... گنجی، مدیرمسئول پیشین روزنامه  جوان در توئیتی نوشت: 
»حقوقدان نیستم. اما اگر نامه شورای نگهبان به  الریجانی اصالت داشته باشد:اکثر بندها شامل حال 
رییس جمهور قبلی هم می شود. برخی بندها مورد اعتراض رهبر معظم انقالب هم بود. درباره بند هفتم 
نقش شورای محترم نگهبان در تایید عناصر محوری وضع موصوف) در دور دوم(کمتر ازالریجانی نیست.«

 

توضیح انصارا... یمن درباره بازگشت سفیر ایران به تهران 
محمد عبدالسالم، ســخنگوی جنبش انصارا... یمن در واکنش به خروج سفیر جمهوری اسالمی 
ایران از صنعا گفت: این اقدام به دلیل وضعیت سالمتی ســفیر ایران انجام شد .وی گفت: سفیر 
تهران در صنعا طی تفاهمی میان ایران و عربستان و با واســطه عراق توسط یک هواپیمای عراقی 
منتقل شد.عبدالســالم همچنین خاطرنشان کرد  که ادعاها و شــایعات مطرح شده در رسانه ها 

عاری از صحت است.

کافه سیاست

امام جمعه موقت تهران: 

هرکس از عمامه و پاکی 
خوشش نیاید، حرام لقمه 

است
امام جمعه موقت تهران گفت: برخی دوست 
ندارند محبت و عدالت حاکم باشــد و مدام 
دنبال بهانه هستند تا ســر و صدا کنند. این 
به طینــت و به لقمــه هایی که خــورده اند 
بازمی گردد. حرام خوارها از دین خدا، عمامه 
و پاکی خوش شان نمی آید. حجت االسالم 
و المسلمین محمد کاظم صدیقی در مراسم 
عزاداری ســالگرد شــهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( در حرم مطهــر حضرت امام رضا 
)ع( افزود: حضرت زهرا )س( با خطبه خود 
در مســجد پیامبر )ص( یک تنه دنیایی از 

دشمن را مغلوب کرد.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم )ص( به حضرت 
فاطمه )س( می فرمود، پدر فدای تو. رسول 
خدا )ص( اهل تعارف نبود و همه ائمه )ع( 
نیز نسبت به حضرت فاطمه )س( تکریم و 

تعظیم داشتند.
امام جمعه موقت تهران گفت: برخی دوست 
ندارند محبت و عدالت حاکم باشــد و مدام 
دنبال بهانه هستند تا ســر و صدا کنند. این 
به طینــت و به لقمــه هایی که خــورده اند 
بازمی گردد. حرام خوارها از دین خدا، عمامه 
و پاکی خوش شان نمی آید. وی با بیان اینکه 
رهبر بزرگوار ما، حکیم، قدرتمند، دنیا شناس 
و مدیر است، افزود: ایشان در زمان رهبری 
خود بــا وجود برخی دولت هــای چموش و 
غرب گرا و این همه نفوذی و جاسوس، کشور 
را به آرامی پیــش بردند و چرخ پیشــرفت 
متوقف نشد.صدیقی ادامه داد: ما سر سفره 
شهدا، زیر پرچم ائمه )ع( و ولی فقیه هستیم 
و اگر دل مان را به خدا بدهیــم هیچ حادثه 
ای ما را غصه دار و پریشــان نمی کند. صبر و 
نماز تکیه گاه است و ما را از غصه و پریشانی 

نجات داده و آرامش می دهد.
 امــام جمعــه موقــت تهــران  گفــت: اگر

  اعتقــاد خــود را بــه خــدا تقویــت کنیم 
خدا هم جان، کشــور، انقالب و نظــام ما را 

حفظ می کند.

بین الملل
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 مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان در حالی می گوید پروژه قطار سریع السیر تهران - اصفهان در دولت سیزدهم به بهره برداری می رسد که پیش از این وعده تکمیل این پروژه
 در دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم هم داده شده بود؛

طرحی که تاریخی می شود!
جالب اســت! دقیقا شبیه همین  پریا پارسادوست 
جمالت در دوران دولــت قبلی و 
دولت های قبل تر هم بیان شــد. تیرماه 1396 بود؛ اســحاق 
جهانگیــری معــاون اول وقــت رییس جمهوری ســاخت و 
راه اندازی راه آهن و قطار سریع الســیر تهران- قم- اصفهان را 
جزو طرح های اولویت دار کشور خواند و گفت: »۲ ميليارد و 6۰۰ 
ميليون دالر منابع الزم اين طرح از طريق فاينانس تهيه شــده 

است و در دولت دوازدهم تكميل خواهد شد.« 
دولت دوازدهم رفت و هیچ خبری از تکمیل این پروژه که جزو 
طرح های اولویت دار کشــور هم بود، نشــد تا نوبت به دولت 
سیزدهم رسید. حاال و در حالی که اخبار ضد و نقیض بسیاری 
درباره سرنوشت پروژه قطار سریع الســیر تهران-اصفهان به 
گوش می رســد، مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان 
گفته: »با حمایت و پیگیری مسئوالن، پروژه قطار سریع السیر 
تهران - قم - اصفهان در این دولت به بهره برداری می رســد. 
بودجه قطار سریع السیر اصفهان - تهران از محل فاینانس و نه 

از بودجه عمومی کشور تامین می شود.«
علیرضا صلواتی با بیان اینکه مسیر قطار سریع السیر اصفهان 
- تهران از ایســتگاه اصفهان در کنار ورزشــگاه نقش جهان به 
ایســتگاه قدس، ایســتگاه فرودگاه امام و بعد هم ایستگاه 
راه آهن است، گفت: طراحی این مسیر تکمیل شده و کل محور 

آن به ۴1۰ کیلومتر و سرعت قطار 3۰۰ کیلومتر است.
به گفته صلواتی؛ قرار بود مدت اجرای طرح قطار سریع السیر 
اصفهــان - تهران ۴۸ ماهه باشــد، امــا تحریم هــا و برخی 

مشکالت مانع از تکمیل طرح شده است. 

طرحی که خاطره تاریخی می شود!
پروژه قطار سریع السیر اصفهان-تهران البته قدمتی بیش از 15 
سال دارد. قرار بود اولین خط آهن سریع السیر کشور باشد که 
بهره برداری از آن می توانست مدت زمان سفر ریلی از اصفهان 
به تهران را به یک ســوم کاهش دهد. وقتی استارت خورد بنا 
بود در بازه زمانی 5 ســاله تکمیل شده و به بهره برداری برسد. 
البته بر اساس آمار ارائه شده در منابع خبری پروژه قطار سریع 
السیر اصفهان - تهران سابقه ای ۴۰ ســاله دارد و برای اولین 
بار در فاصله ســال های 135۴ تا 1356 یک شرکت مهندسی 

ژاپنی مطالعات پروژه را بر عهده گرفت که 
بعد متوقف شد. این پروژه مسکوت ماند 
تا اینکه در سال های 13۸3تا 13۸5 یک 
مهندس مشاور فرانســوی مطالعات 3۰ 
سال قبل تر را به هنگام سازی کرد. سپس 
کنسرسیومی ایرانی- فرانسوی در فاصله 
ســال های 13۸5 تا 13۸۸ مطالعات را 
از ســر گرفت و آن را نهایی کرد. در نهایت 
شــورای اقتصاد مصوبه اجرای این پروژه 
را توسط فاینانس چین به تصویب رساند 
و قرار بود طبق پیش بینی ها پروژه »قطار 
سریع الســیر اصفهان- تهران« در دولت 
دهم )ســال 13۸9 ( مــورد بهره برداری 
قرار بگیرد که ایــن اتفاق نیفتاد و حتی در 
دولت یازدهم نیز بــرای چندمین بار مورد 

بازنگری قرار گرفت.

کلنگ زنی های نمایشی و وعده های بیهوده
اسفندماه سال 1393، پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران 
توســط رییس جمهور وقت کلنگ زنی شــد تا در بهمن همان 
سال مورد بهره برداری قرار گیرد، اما بهمن مدنظر هیچ وقت از 
راه نرسید! این پروژه چندبار کلنگ زنی شد و بارها زمان های 
مختلف برای بهره برداری از آن وعده داده شد؛ اما هیچ کدام به 
واقعیت نپیوست و شاهد »اما« و »اگر«ها و بهانه های فراوان 

برای تکمیل این پروژه ملی بودیم. 
تا سال 9۸ برخی خبرها از پیشرفت کمتر از 5 درصدی ساخت 
این پروژه حکایت داشــت ) و برخی آمارها از پیشــرفت 1۲ 
درصدی سخن می گفت(  و گفته شد تنها کارگاه های مربوطه 
تجهیز شــده اند، اما نماینده ایرانی شرکت چینی مدعی شده 
بود زیرسازی قم-اصفهان 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اســت. این پروژه اما از نیمه های تابستان سال 139۸ به طور 

کامل متوقف مانده است.
مرداد 9۸ اســحاق جهانگیری، وزرای ســابق راه و اقتصاد و 
رییس ســابق ســازمان برنامه و مدیران عامل شــرکت های 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشــور و راه آهن 

جمهــوری اســالمی ایــران را گرد هــم آورد تــا در خصوص 
 راهکارهای اجرای این پروژه چاره اندیشی کنند.مهر 99 خیرا... 

خادمی،معاون وقت وزیر راه و مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل کشور از تمدید فاینانس ۴ میلیارد 
یوانی و گشایش اعتبار 9.6 میلیارد یوانی 
این پروژه خبر داد و اعالم کرد که وزیر راه 
و شهرسازی دستور پیگیری احداث این 
پروژه را صادر کرده است تا فرآیند ساخت 
آن تسهیل شود.اما خرداد امسال اعضای 
کمیســیون عمران مجلس خبــر از آغاز 
بررسی برای توقف این پروژه ملی دادند.

در همین رابطه هم اقبال شــاکری، عضو 
کمیسیون عمران مجلس طی گفت وگویی 
اعالم کرد: »در جلســه کمیسیون عمران 
مجلــس در خصوص طرح قطار ســریع 
السیر تهران-قم-اصفهان که مدت های 
طوالنی در کش و قوس بــوده و با افت و 
خیزهای زیادی مواجه شده است، بحث 
شد.در نهایت  کمیسیون، این طرح را فاقد توجیهات الزم برای 
ادامه کار دانســت و با ادامه اجرای این طرح مخالفت کرد. به 
وزارت راه و شهرسازی اعالم شد که باید این پروژه متوقف شود. 
به علت عدم مدیریت درســت در این طرح و از دســت رفتن 
فرصت و سرمایه کشور بنده پیشنهاد دادم که تحقیق و تفحص 

از این طرح در وزارت و راه شهرسازی کلید بخورد.«
همان زمان و با وجود اصرار اعضای کمیسیون عمران بر توقف 
این طرح، عباس خطیبی معاون ســاخت و توســعه راه آهن 
شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره 
تکمیل یا حذف پروژه راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
به خبرنگار مهر گفت: »فعال ســاخت این پروژه منتفی نشده 
است. سیاستی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند سبک 
کردن بخشی هایی از این پروژه است تا هزینه های احداث آن 

کاهش یابد.«
محمد اسالمی، وزیر سابق راه و شهرسازی نیز با موضع گیری 
در برابر ایــن تصمیم کمیســیون عمران مجلــس اعالم کرد: 
»پروژه قطار تهران- قم- اصفهان، پروژه ای مهم با مفروضات 
دقیق است که ضرورت دارد  تکمیل و اجرا شود. اینکه ما قطار 

با سرعت 3۰۰ کیلومتر بر ســاعت را وارد نکرده و فناوری جدید 
ایجاد نکنیم، غفلت از کاروان توسعه است.«

می خواستیم اما نشد!
این اظهارنظرها در حالی بود که رییس جمهور سابق در فاصله 
پنــج روز مانده تــا تحویل ریاســت جمهوری، گفــت: »یکی 
از کارهایی که می خواســتم انجام بشــود و نشــد، ورود قطار 
سریع السیر به کشور بود. دوست داشتم در دولت یازدهم پروژه 
قطار سریع الســیر تهران به اصفهان افتتاح شــود. اگر انجام 
می شد وارد یک فاز جدید می شدیم چرا که ریل را با سرعت 3۰۰ 
کیلومتر در ســاعت تجربه می کردیم. اگر تحریم نبود راه آهن 
سریع السیر تهران- اصفهان انجام می شــد و حتی تهران به 

مشهد هم به پایان رسیده بود.«

اعتراف به تاثیر تحریم ها
هرچند کمیســیون عمران مجلس تقصیرات را به گردن تعلل 
 دولت قبــل انداخته امــا »علیرضا صلواتی« هــم حاال تاکید
 می کند که »تحریم هــا مانع جدی بر ســر تکمیل این پروژه 

بوده اند.« 
با اینکه پیشرفت این پروژه بســیار کند و نامحسوس بوده اما 
هزینه های هنگفتی که برای آن انجام شده و از طریق مصرف 
بودجه های عمومی کشور بوده، نمی تواند در ابتدای راه به همین 
راحتی متوقف شود! به هرحال تکمیل این طرح، منافع زیادی 
برای کشــور دارد. از جمله رشد ســفرهای حومه ای و افزایش 
ارتباط دو کالن شهر تهران و اصفهان به عنوان دو قطب صنعتی 
مهم کشور.  قطار سریع السیرکشــور می تواند نقطه عطفی در 
توسعه عمرانی کشور باشــد و به تعبیر صلواتی؛ تاریخ توسعه 
اصفهان به قبل و بعد از احداث قطار سریع السیر تقسیم خواهد 
شد. همچنین یکی از راهکارهای جدی جلوگیری از مهاجرت 
اصفهانی ها به تهران، احداث قطار سریع السیر اصفهان - تهران 
اســت و همه این ها در صورتی اجرایی و محقق می شــود که 
عزمی برای تکمیل این پروژه قدیمی وجود داشته باشد! به نظر 
می رســد کال طرح های ملی و عمرانی اصفهان هرچقدر مهم 
تر و ملی تر باشــند، برای بهره برداری از آنها هم همت کمتری 

وجود دارد! 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان از 
تخصیص و پرداخت ۲65 میلیارد تومان برای جبران 
بخشی از خسارت کشاورزان استان ناشی از جاری 
نبودن زاینده رود و توقف کشت و کار تا پایان آذر ماه 

جاری خبر داد.
مهران زینلیان، پس از برگزاری کارگروه سازگاری با 
کم آبی اصفهان در اســتانداری در جمع خبرنگاران 
افزود: این مبلغ به صورت علی الحساب و بر مبنای 
توان فعلی صندوق جبران خسارت کشاورزان است.

وی خاطرنشــان کرد: اکنون در ایــن مرحله حدود 
۲65 میلیارد تومان از سهمی که صنایع استان های 
اصفهان و یزد به صندوق جبران خسارت خشکسالی 
بدهی دارند از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان 
به حساب کشاورزان حقابه دار که نام شان در فهرست 

این سازمان قرار دارد، واریز خواهد شد.
معاون استاندار اصفهان با اشاره به نصب کنتورهای 
آب هوشمند روی چاه های مجاز اظهار داشت: در این 
جلسه درباره اینکه بر روی چه چاه های می توان این 
کنتورها را نصب کرد بحث و مقرر شد این موضوع در 

یک کارگروه تخصصی نیز ادامه یابد.
زینلیان ادامه داد: دفترچه  پروانه  های کشاورزی و 
اصالح برخی از آنها از دیگر موضوعاتی بود که در این 

جلسه درباره آن تبادل نظر صورت گرفت.وی با اشاره 
به تامین هزینه  برای انجام  اقدام یاد شده از صندوق 
جبران خســارت گفت: بــا این حال با مســاعدت 
اســتاندار مقرر شــد تامین اعتبار جداگانه ای نیز 

صورت پذیرد.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
 با بیان طرح تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینی
  اســتان در نشســت  اخیــر   گفــت: بــر همین

 اساس مســلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز 
 حوضــه آبریز زاینــده رود تســریع خواهد شــد.
زینلیان اضافه کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون 
۴1۷ حلقه چاه  غیرمجاز در اســتان پر و مســدود 

شده است.

 پرداخت 2۶5 میلیارد تومان
 برای جبران خسارت کشاورزان اصفهانی 

خبر روز

راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان 
ه آهن  را بزرگ ترین  و  نخستین  عنوان  به 
پرسرعت کشور به طول ۴۱۰ کیلومتر با سرعت 
عملیاتی ۳۰۰ کیلومتر در ساعت در قالب ۲۲ 
گنی طراحی شده و قادر به  ست قطار ۸ وا
جابه جایی ۱۶ میلیون مسافر در سال است و در 
طول مسیر از شهرهای قم، دلیجان و میمه عبور 
می کند. این پروژه شامل دو قطعه تهران- قم 
به طول ۱۶۵ کیلومتر و قم- اصفهان به طول 
۲۴۵ کیلومتر است که توسط یک نهاد تخصصی 
پیمانکاری پروژه های بزرگ عمرانی وابسته به 
یکی از نهادهای مهم کشور و مشارکت شرکت 

دولتی راه آهن چین در حال اجراست.

نماینده مبارکه خبر داد:

 اختصاص اعتبار 13 میلیارد تومانی
 برای تکمیل محور  مبارکه -بروجن

نماینده مبارکه گفت: 13 میلیارد برای تکمیل بلوار امام رضا )ع( فراهم کرده بودیم که متوجه شدیم 
این پروژه به بودجه بیشتری نیاز دارد و از آنجایی که بودجه جاده مبارکه- بروجن کفایت نکرده بود 
و ماشین آالت آن ها تعطیل شــد، طی صحبت با معاون وزارت راهداری، قرار شد که این اعتبار 13 
میلیارد تومانی برای تکمیل محور مبارکه – بروجن با توجه به تصادفات اخیر و شرایط ویژه این محور 
اختصاص پیدا کند و ازآنجایی که بلوار امام رضا )ع( هم برای شهرستان مهم است، راهداری وارد این 
پروژه می شود.پروین صالحی در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت 
کار می کند؛ اما وضعیت اقتصادی بسیار مشــکل دارد و تنها دولت نمی تواند مشکالت را رفع کند.

امیدواریم با همراهی مجلس و هماهنگی قوه قضاییه آرام آرام اقتصاد از بن بست ها خارج شود و 
بتوانیم برای رفع مشکالت جامعه و مردم قدمی برداریم و نشاط اصلی زمانی به مردم برمی گردد که 
سفره ها ترمیم شده باشد.صالحی با اشاره به اقدامات در شهرستان مبارکه گفت: 51 میلیارد و ۴5۰ 
میلیون تومان برای بخش های جاده ها، کشــاورزی، بهداشت و درمان، اماکن ورزشی و آموزشی، 

حسینیه مرکزی و کمک به صندوق ها قرض الحسنه مردم یار شهرستان جذب شده است.
نماینده مبارکه با توضیح اینکه پیگیری جاده های شهرســتان برای من حساســیت خاصی دارد، 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیشــگیری از تصادفات و مرگ ومیر ناشــی از آن برای ما اهمیت 

زیادی دارد.
وی اضافه کرد: 13 میلیارد برای تکمیل بلــوار امام رضا )ع( فراهم کرده بودیم که متوجه شــدیم 
این پروژه به بودجه بیشــتری نیاز دارد و از آنجایی بودجه جاده مبارکه_بروجن کفایت نکرده بود 
و ماشین آالت آن ها تعطیل شــد، طی صحبت با معاون وزارت راهداری، قرار شد که این اعتبار 13 
میلیارد تومانی برای تکمیــل محور مبارکه – بروجن با توجه به تصادفات اخیر و شــرایط ویژه این 
محور اختصاص پیدا کند و ازآنجایی که بلوار امام رضا )ع( هم برای شهرستان مهم است، راهداری 

وارد این پروژه می شود.
 

آغاز  بادام کاری در 550 هکتار از کوهستان های کاشان
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان کاشــان از آغاز پنجاه و پنجمین مرحله طرح 
جنگالنه با عملیات کاشت بادام کوهی در 55۰ هکتار از مناطق کوهستانی جنوب این شهرستان خبر 
داد.محمد مهدی شریفی اظهار کرد: اجرای این طرح با اعتبار 55۰ میلیون ریال برای دومین سال 
مداوم و با مشارکت 1۲ نفر از مدد جویان زندان کاشان در دوره زمانی دو ماه اجرا خواهد شد که برای 

۷۲۰ نفر روز اشتغال زایی ایجاد می کند.
 وی افزود: اجرای این طرح براساس تفاهم نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
و مدیرکل سازمان زندان های این استان، در خصوص همکاری های آموزشی و ترویجی  برای کمک 

به توسعه عرصه های منابع طبیعی و ایجاد اشتغال برای زندانیان انجام می شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کاشان، تصریح کرد: سال گذشته در اجرای مرحله 
اول این تفاهم نامه 15۰۰ هکتار از کوهستان های اسحاق آباد، سده، فین، برزک و سادیان به مدت 
چهارماه بادام کاری شد که فقدان بارندگی مانع از رویش مناسب بذرها در برخی از این مناطق شده 
و امسال 55۰ هکتار از آنها واکاری می شود.وی ادامه داد: استفاده از بیل مکانیکی برای آماده سازی 
زمین، به نوعی عملیات آبخیزداری است که می تواند آب ناشی از روان آب ها را ذخیره کرده و مانع 

از وقوع سیالب در مناطق اجرای طرح شود.
شریفی گفت: مشارکت عمومی برای توسعه عرصه های ملی از مهم ترین اهداف سازمانی در قالب 
طرح جنگالنه اســت که با این رویکرد می توانیــم در حفاظت و احیای عرصه هــای ملی گام های 

اساسی برداریم.

استاندار اصفهان خبرداد:اخبار

احیای کارخانه آرد پس از 9 سال تعطیلی
کارخانه تولید آرد در اصفهان پس از 9 سال تعطیلی به چرخه تولید بازگشت.استاندار اصفهان در مراسم بازگشایی مجموعه صنعتی تولید آرد که نقش بسزایی در تولید آرد 
استان و کشور داشته اما 9 سال به دالیل مختلف تعطیل شده بود، گفت: این اتفاق بسیار غمناک اســت که کار به جایی رسیده بود که می خواستند این مجموعه را از بین 
ببرند. از این بابت شرمنده و امیدواریم دستگاه های اجرایی بتوانند جبران مافات کنند تا این مجموعه به روزهای طالیی خود برگردد.سیدرضا مرتضوی احیای این مجموعه 
را احیای توجه به فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: درهای تولید و اشتغال که باز شود، درهای بسیاری از مشکالت و مسائل اجتماعی بسته می شود. خوشبختانه 
هم اکنون این نگاه در کشور و استان حاکم است که هیچ واحد صنعتی تعطیل نشود و واحدهای تعطیل نیز احیا شوند.مرتضوی با تاکید بر ایجاد اعتماد و ظرفیت برای 
واحدهای تولیدی، گفت: توجه به این مجموعه توجه به کار، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است و امیدواریم در ادامه مسیر مابقی واحدهای دچار مشکل را نیز به چرخه 
تولید برگردانیم.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: عده ای خواسته یا ناخواسته موافق بازگشایی فعالیت های تولیدی نیستند، اما باید مانع این اتفاق شویم و نگذاریم آنچه 

برای این مجموعه اتفاق افتاد، تکرار شود و امروز اینجا جمع شدیم چون احیای واحدی که همه دست به دست هم دادند تا زمین بخورد، اما احیا شد اهمیت زیادی دارد.

برگزاری سومین نشست 
تخصصی حمل و نقل 
شهری ریل پایه اصفهان

ســومین نشســت تخصصی حمل و 
نقل شهری ریل پایه اصفهان به همت 
دانشگاه اصفهان و با همکاری معاونت 
حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری 
اصفهــان ویژه بزرگداشــت روز حمل 
ونقــل در محل تــاالر صدر دانشــگاه 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

به کمتر از جاری شدن مستمر 
زاینده رود راضی نمی شویم

نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط 
به آب را نمی توان براساس نقشه سیاسی و 
اداری مدیریت کرد، گفت: ما به کمتر از جاری 
شدن مستمر رودخانه راضی نمی شویم و این 
مطالبه کامال قانونی اســت.عباس مقتدایی 
با حضور در جلســه علنی شــورای اسالمی 
شهر اصفهان، اظهار کرد: شورای ششم شهر 
اصفهــان در مدت زمانی کــه فعالیت خود را 
شروع کرده نشان داده که می تواند فعال ترین 
شورای شهر در کشور باشــد. طی این مدت 
ارتباطات خوبی در سطوح ملی و استانی بین 
پارلمان شهری و سایر مسئوالن برقرار شده 
که نویدبخش اقدامات خــوب این دوره از 

شورا خواهد بود.
وی با اشــاره به پیگیری مشــترک مجمع 
نماینــدگان شهرســتان اصفهان و شــورای 
شهر پیرامون خبر باز شــدن پلمپ سوخت 
مازوت نیروگاه ها به علت محدودیت مصرف 
گاز، گفــت: این مطالبه گری موجب شــده 
تاکنون این پلمپ شکســته نشود. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس به پیگیری ها برای 
جاری شدن آب در رودخانه زاینده رود اشاره 
کرد و افزود: ارائه نامه هشت بندی از سوی 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست نشان 
می دهد که صــدای مردم اصفهان شــنیده  
شده است. در بند ســوم این نامه، سازمان 
محیط زیست تاکید کرده که عملیاتی شدن 
برنامه هــای پیش بینــی شــده در احیای 
زاینده رود و تاالب گاوخونــی نیازمند متولی 
قدرتمند و مستقل است که باید تعیین شود.

مقتدایی بــا بیان اینکه خشــکی زاینده رود 
به علت اجرا نشــدن برخی مصوبات است، 
گفت: براساس نیاز امروز زاینده رود، باز شدن 
آب در بخش زیســت محیطی کــه قانونی و 
 شدنی است باید انجام شود. بارها گفته ام که 
ما به کمتر از جاری شــدن مستمر رودخانه 
 راضــی نمی شــویم و ایــن مطالبــه کامال 

قانونی است.

عکس: صاحب نیوز
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توزیع ناعادالنه خدمات بهداشتی و درمانی در چهارمحال و بختیاری نمود بیشتری دارد؛

کمبود پزشک؛ دردی کهنه در مناطق محروم
کمبود پزشک در مناطق محروم کشور، درد کهنه ای است که هر ازگاهی 
سر تیتر رسانه ها می شود، اما تاکنون تدبیری برای حل این مشکل در 
کشور اندیشیده نشده است.دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی 
باید در سراسر کشور به صورت عادالنه باشــد، اما نظام سالمت امروز 
با این چالش دســت و پنجه نرم می کند و این معضل در استان های 
محرومی مانند چهارمحال و بختیاری نمود بیشــتری دارد. اعتراض 
به کمبود پزشــک تنها مختص مناطق محروم و روســتایی نیست و 
حتی در شهرهای بزرگ و مرکز شهرستان ها نیز مشکل کمبود پزشک 
متخصص و فوق تخصص نیز وجود دارد، دسترسی به پزشک یکی از 
مولفه های تاثیرگذار در روند درمان بیماران است، اگر بیمار در لحظات 
اولیه خدمات درمانی را به نحو احســن دریافت کند جهت تسریع در 

روند درمان بیماری او نیز موثر است.
بســیاری از بیماران برای دسترســی به پزشــک متخصــص و فوق 
تخصص جهت درمــان برخی از بیماری ها بایــد ماه ها در صف انتظار 
بمانند و این تاخیر در دسترســی به پزشک می تواند مشکالت زیادی 
را برای بیمار ایجاد کند و شــاید زمان طالیی برای درمــان بیمار نیز از 
دست برود.کمبود پزشک عمومی نیز در بسیاری از روستاها و مناطق 
صعب  العبور چهارمحال و بختیاری وجود دارد، بســیاری از پزشکان 
حاضر به خدمت در این مناطق نیســتند و بیماران برای دسترســی 
به پزشــک باید مســیر طوالنــی را طی کننــد و گاهی نیز مشــاهده 
 می شــود در صورت وخامت حال بیمار، فرد با بالگرد به مرکز استان

 اعزام می شود.

توزیع پزشک در کشور ناعادالنه است
 رییس شــورای هماهنگی نظام پزشــکی چهارمحال و بختیاری در 
خصوص کمبود پزشــک در مناطق محروم استان، اظهار کرد: در واقع 
کمبود پزشک در کشور وجود ندارد، بلکه توزیع پزشک ناعادالنه است، 
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی نظام پزشکی کشور در حال حاضر 
۱۵ هزار پزشک عمومی بیکار در کشوروجود دارد و این پزشکان در حال 

حاضر مشغول فعالیت نیستند.
آرش روغنی افزود: اگر شرایط فراهم شــود، می توان از ظرفیت این 
پزشکان استفاده کرد، طرح پزشک خانواده ظرفیت بسیار خوبی است 
که در صورت اجرای صحیح می تواند زمینه به کارگیری این پزشــکان 

را فراهم کند.
روغنی با اشاره به بررســی طرح افزایش ورودی رشته های پزشکی 
در دانشگاه ها در مجلس شورای اســالمی، عنوان کرد: اگر امکانات و 

زیرســاخت برای حمایت از پزشکان فراهم نشــود، با افزایش تعداد 
پزشکان، مشکل کمبود پزشک در مناطق محروم و کمتر برخوردار حل 

نخواهد شد و مجدد شاهد افزایش پزشکان بیکار در کشور هستیم.
رییس نظام پزشکی نظام پزشکی شهرستان شهرکرد افزایش ورودی 
به دانشکده های پزشکی را نوعی پاک کردن صورت مسئله عنوان کرد 
و گفت:  باید در ابتدا مشــکالت پزشکانی که در مناطق محروم و کمتر 
برخوردار خدمت می کنند، احصا شود. پزشکان از نظر مادی و معنوی 
مورد حمایت قرار بگیرند تا در تمامی مناطق حضور داشته باشند.وی 
با اشاره به اینکه پزشکان به چند دسته تقسیم می شوند، خاطرنشان 
کرد: در کشور پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص وجود دارد،  
اما باتوجه به اینکه حمایت مادی و معنوی از پزشــکان کم است، این 

پزشکان حاضر به خدمت نیستند.
روغنی ادامه داد: یکی از دالیل کمبود پزشــک در مناطق کم برخوردار 
این است که از نظر مالی برای آن ها صرفه ندارد. در کشورهای پیشرفته 
بیمه ها هزینه های درمانی را متقبل می شوند و پزشک با بیمار کمترین 
ارتباط مالی را دارد، این مسئله باعث حذف و کمتر شدن زیرمیزی نیز 

می شود.رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه آمار مهاجرت پزشکان از کشور افزایش پیدا کرده است، 
یادآور شــد: زمانی که پزشــک از نظر مادی و معنوی حمایت نشود و 
در زمان حضور در مناطق محروم شــرایط مســاعدی برای او فراهم 
نشود، ترجیح می دهد در مناطق برخوردار باشد و یا به خارج از کشور 

مهاجرت کند.
وی تاکید کرد: طرح بحث افزایش جذب دانشــجویان رشته پزشکی 
در مجلس شورای اســالمی برای جبران کمبود پزشک اشتباه است، 
اگر مشکالت و مسائل جامعه پزشکی حل شــود، قطعا بحث کمبود 
پزشک در مناطق محروم نیز مرتفع می شود و پزشکان برای حضور در 

این مناطق رغبت پیدا می کنند.
روغنی با اشاره به درآمدهای نجومی برخی پزشــکان، بیان کرد: ۹۰ 
درصد جامعه پزشــکی مربوط به دو یا سه درصد پزشــکان چاقو به 
دست است، این پزشکان وضعیت مالی بسیار خوبی دارند، اما درآمد 
هنگفت مربوط به تمام جامعه پزشــکی نیست و بسیاری پزشکان با 

مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر چهارمحال 
و بختیــاری بــا اشــاره به وقــوع زمیــن لرزه 
۵.۷ ریشــتری مهرمــاه امســال در کوهرنگ 
گفــت: تاکنون هــزار و ۱۶۰ ســری کمک برای 
 ساکنان مناطق زلزله زده این شهرستان ارسال 
شــده اســت. ایرج کیانی افزود: این کمک ها 
شــامل ۲۲۳ دســتگاه چادر امدادی با تمامی 
لوازم و امکانات امدادی ماننــد پتو و موکت به 
همراه ۳۵۷ بسته معیشــتی از سوی جمعیت 
هالل احمــر، ۲۰۰ بســته معیشــتی از ســوی 
خیرین نیک اندیش اســتان و ۳۸۰ بسته مواد 
 غذایی اهدایی از ســوی امــارات متحده عربی

 بوده اســت.کیانی اضافــه کــرد: از زمان وقع 
زمین لرزه کوهرنگ تاکنــون چهار مرحله کمک 
تجهیزاتی و معیشــتی بین زلزلــه زدگان این 
شهرستان انجام شــده است.وی ادامه داد: در 

روز های اخیــر یک هزار کیلوگــرم آب معدنی، 
۲۵۵ کیلوگــرم برنــج، ۴۶۰ کیلوگــرم نایلون 
پوشش چادر، ۲۵۷ تخته پتو، ۴۶ تخته موکت، 
پنج دســتگاه چادر امدادی و ۱۵ شــعله چراغ 
گرمایشی والر بین زلزله زدگان کوهرنگ توزیع 
شد.کیانی گفت: ارسال کمک به مناطق زلزله زده 
شهرستان کوهرنگ از سوی جمعیت هالل احمر 
چهارمحــال و بختیاری تا زمان رفع مشــکالت 

اهالی این مناطق ادامه دارد.
وی افــزود: جمعیت هالل احمــر امارات ۳۸۰ 
بســته مواد غذایی به زلزله زدگان شهرســتان 
کوهرنــگ هدیــه کرد.کیانی اضافه کــرد: هر 
بســته غذایی شــامل یک برنج ۱۰ کیلوگرمی، 
یک بطــری روغــن، یــک بطری شــیر، یک 
بســته چــای، ۲ بســته نمک، هشــت قوطی 
تــن ماهــی، ۲ بســته حبوبــات، ۱۰ کیلوگرم 

 آرد، ۶ بســته ماکارونــی و ۱۶ قوطی کنســرو 
لوبیاست.

ایرج کیانــی ادامــه داد: بســته های اهدایی 
جمعیــت هالل احمر امــارات به زلزلــه زدگان 
کوهرنگ افزون بر هفت میلیــارد ریال ارزش 
دارد.کیانی گفــت: این بســته های اهدایی از 
طریق یک دســتگاه تریلر، ۲ دستگاه کامیونت 
و چهار دســتگاه خودروی کمــک دار به مناطق 
مختلف زلزله زده شهرســتان کوهرنگ ارســال 
و با کمــک ۳۰ نفر نیــروی امــدادی جمعیت 
هالل احمــر چهارمحــال و بختیــاری میــان 

زلزله زدگان توزیع شد.

مســئول کانــون انجمن های صنفــی کارگران 
ســاختمانی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
نرم افزار نیازمندی های کارگران ســاختمانی و 
میدانی استان در شــهرکرد رونمایی شد.نورا...

نیکبخــت  افــزود: بــا ایــن برنامــه می توان 
ضمن حفظ شــأن و کرامت کارگــران میدانی و 
 ســاختمانی آن ها را به طور مستقیم به بازار کار 

متصل کرد.
نیکبخت اضافه کرد: با بهره گیری از این نرم افزار 
تمامی استادکاران و کارگران ســاماندهی و به 
کارفرمایان معرفی و همچنیــن در مرحله بعد 
در قالب این نرم افزار قرارداد ها تدوین می شود.

وی اظهار داشت: اگر چه انجمن صنفی کارگران 
ساختمانی این استان با تاخیر شکل گرفت، اما 
یکی از فعال ترین انجمن های کشور است و در 
راستای مطالبه گری و احقاق حقوق کارگران گام 

برمی دارد.نیکبخــت تصریح کرد: ۲۰ هزار کارگر 
در استان بیمه شــده تامین اجتماعی هستند 
و هفت هزار نفــر نیز در نوبت بیمــه قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار کارگر چهارمحال و 
بختیاری در استان های دیگر مشغول فعالیت 
هستند، گفت: همچنین این استان دارای پنج 
هزار کارگر فعــال در کشــور های خلیج فارس 
است.نیکبخت بیان کرد: انجمن صفی کارگران 
ساختمانی در کنار دولت اســت و این انجمن 
در راســتای کمک به تولید و رفع موانع موجود 
می تواند بــا همراهــی و ارائه راهــکار دولت را 

یاری دهد.
وی، راه اندازی شــورای حل اختــالف کارگران 
ســاختمانی را از مطالبــات جــدی این صنف 
برشــمرد و اظهار داشــت: این مطالبه در حال 
پیگیری اســت و امید می رود به زودی محقق 

شود.
نیکبخت ادامه داد: ۳۵ هزار کارگر ساختمانی در 
چهارمحال و بختیاری ساماندهی شده است که 
از این تعداد ۲۰ هزار نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر 
و ۱۲ هزار نفر دارای مهارت درجه یک رشته بنایی 

و جوشکاری هستند.
گفتنی اســت؛ نرم افزار نیازمندی های کارگران 
ســاختمانی و میدانی چهارمحال و بختیاری با 
حضور نماینده مردم شهرســتان های شهرکرد، 
بن و سامان و رییس کانون کارگران ساختمانی 
و جمعی دیگر از مسئوالن در شهرکرد رونمایی 

شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 ارسال هزار و 1۶0 سری کمک
 برای مناطق زلزله زده  چهارمحال و بختیاری

مسئول کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 رونمایی از نرم افزار نیازمندی های کارگران ساختمانی
 در بام ایران

 تشدید نظارت ها بر بازار در  آستانه یلدا
به منظور نظارت بر قیمت ها، بازدید های سرزده ای از فروشگاه های زنجیره ای و میادین تره باردر 
چهارمحال و بختیاری انجام می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار جلسه کمیسیون 
تنظیم بازار استان گفت: در این خصوص گروه هایی از جهاد کشاورزی، صمت و تعزیرات بر قیمت 
ها نظارت خواهند کرد.نصیری افزود: برای تعدیل قیمت برنج هم به زودی تصمیم گیری می شود 
تا بخشی از هزارو ۹۰۰ تن برنج با نرخ دولتی موجود در انبار های استان توزیع شود.به گفته وی، هم 
اکنون خمیر مایه با حدود ۳۸ درصد بیشترین رشد قیمت را در مقایسه با هفته گذشته داشته است.

 

تداوم همدلی های مومنانه مردم چهارمحال و بختیاری
دهمین مرحله رزمایش مواسات دو تن گوشت در ۳۰ نقطه استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.مسئول 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد اســتان گفت: توزیع دو تن گوشت به ارزش ۲۵۰ 
میلیون تومان در ۳۰ نقطه از شهرستان های لردگان، خانمیرزا، ســامان و فارسان  آغاز شد.مظاهری 
افزود: دهمین مرحله رزمایش مواسات و کمک مومنانه  با همکاری کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان و برنامه تلویزیونی »سمت خدا« برگزار شد.به گفته وی، از ابتدای رزمایش مواسات و همدلی در 

چهارمحال و بختیاری،  ۳۰ میلیارد ریال  کمک مردمی جمع آوری و توزیع شده است.
 

فعالیت 210 واحد مرغداری در چهارمحال و بختیاری
هم اکنون ۲۱۰ واحد مرغداری در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.رییس جهاد کشاورزی استان 
گفت: هم اکنون شش  واحد تولید تخم مرغ در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد و روزانه ۳۰ تن 
تخم مرغ مصرف می شود.ابراهیمی افزود: ۲۰۴ مرغداری در استان فعال است و جوجه ریزی در 
این مرغداری ها انجام  می شــود.به گفته وی، روزانه ۵۰ تن گوشت مرغ در چهارمحال و بختیاری 

مصرف می شود.
 

تعمیر و تجهیز 1۸ مدرسه در چهارمحال و بختیاری
در بخش میانکوه شهرستان اردل به همت بنیاد علوی، ۱۸ مدرسه تعمیر و تجهیزشد.فرماندار اردل 
گفت:  برای تجهیز و تعمیر این مدارس افزون بر ۴۰ میلیارد ریال هزینه شد.کیانی افزود: همچنین 
برای تعمیر دو باب مدرســه ۴۰۰ میلیون تومان هزینه و ۵۰ درصد ســاخت یک باب مدرسه شش 
کالسه هم تامین  شد.به گفته وی، ۵۰ قلم کاالی آموزشی و وسایل گرمایشی بخاری و آبگرمکن با 

اعتبار ۳۰ میلیارد ریال بین ۳۵ مدرسه بخش میانکوه توزیع شد.

اختالل تردد در محور های روستایی چهارمحال و بختیاری
 فرماندار شهرســتان کوهرنگ گفت: راه ارتباطی ۳۰ روستا در این شهرســتان در پی  وقوع کوالک 
مسدود و تردد در این محورها با اختالل مواجه شــد. مرتضی زمانپور افزود: ۱۵ روستا در دهستان 
موگویی، هفت روستا در منطقه لبد و شوله، هشــت روستا در منطقه سه جو گاوشیر بازفت با مرکز 

بخش و شهرستان مسدود شده است.
زمانپور اضافه کرد: نیرو های راهداری و هالل احمر در شهرســتان در حالــت آماده باش قرار دارند 
و عالوه بر امدادرســانی به خودرو های در راه مانده به برف روبی مســیر ها و جاده های ارتباطی نیز 
می پردازند.محمود کیانی، فرماندار شهرستان اردلنیز  اظهار داشت: بارش برف و باران باعث اختالل 
در تردد جاده ای هفت روستای منتهی به دهستان دیناران شامل روستا های بادره، دم آب، سرقلعه، 
دهدلی، لیمه، ســرتنگ لیمه و زردلیمه شــد.وی  تصریح کرد:   راهداران برای بازگشــایی تمامی 

مسیر ها تالش کردند.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
9/157  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 11164-1400/09/16 هيات چهارم آقای حسين نصر اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 58175 کدملي 1281008222 صادره اصفهان فرزند ناصر در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 181/65 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
134 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت متقاضی از مورد ثبت صفحه 383 دفتر 36 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/14 
م الف: 1244979 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/158  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 

مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
 رديــف 1- راي شــماره 1180-1400/09/17 هيــات چهارم آقــای احمدرضا 
معينی نجف آبادی به شناســنامه شــماره 1174 کدملــي 1288741448 صادره 
اصفهان فرزند نادعلی در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 99/20 متر 
مربع از پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالکيت مالک رسمی مهدی کريمی بهرام آبادی  طبق سند 
 انتقالی 36182 مورخ 1350/02/29 دفترخانه 65 اصفهان و مورد ثبت صفحه 205 

دفتر 199 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/14 
م الف: 1244854 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
9/159  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 

 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديــف 1- راي شــماره 10361-1400/09/01 هيــات دوم خانــم زينب نصر 
اصفهانی به شناســنامه شــماره 805 کدملي 1284809188 صادره فرزند حسين 
در 1/42 سهم مشاع از 8/5 سهم ششدانگ يک باب ســاختمان به استثنای بهای 
ثمنيه اعيانی آن به مســاحت 223/68 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 130 
 فرعــی از 9  اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان 

از  مورد ثبت صفحه 286 دفتر 264 امالک
 رديــف 2- راي شــماره 10360-1400/09/01 هيــات دوم آقای حســين نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 1719 کدملي 1283489546 صادره اصفهان  فرزند 
ابراهيم در 7/08 سهم مشاع از 8/5 ســهم ششدانگ يک باب ساختمان به استثنای 
بهای ثمنيه اعيانی آن به مســاحت 223/68 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 
 130 فرعی از 9  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از  مورد ثبت صفحه 286 دفتر 264 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/14 
م الف: 1245100 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

فقدان سند مالکیت

9/160 آقای داود ارباب برابر تقاضــای وارده 4032533 مورخ 1400/09/10 
و باستناد دو برگ استشــهاد محلی که هويت و امضا شــهود رسما گواهی شده 
مدعی هستند که ســند مالکيت ششــدانگ قطعه زمين به مســاحت 256 متر 
مربع به شــماره پالک 4410 فرعی مفــروز و مجــزا از 19140 فرعی مجزا از 
15 اصلی واقع در بخــش دو حوزه ثبتی کاشــان که ذيل دفتــر الکترونيک به 
شــماره 139720302034011391 به نام آقای داود ارباب ثبت و سند مالکيت 
 آن صادر و تســليم گرديده اســت که به علت جابجايی مفقود شده است چون
 درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده طبق تبصره يک ماده 120 اصالحی 
آيين نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مزبور يا وجود ســند مالکيت نزد خود ميباشــد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 
ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
وســند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده 
 مسترد گردد و اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  يا در صورت اعتراض اصل 
 ســند ارائه نشــود المثنی ســند مالکيت مرقوم صــادرو به متقاضی تســليم 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار : 1400/9/29  

 م  الف :1241049  مهدی اســماعيلی طاهری رئيس اداره ثبت و امالک 
اسناد کاشان 
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سهم دانشگاه های اصفهان از بودجه 1401 
سهم دانشــگاه های بزرگ اســتان اصفهان از بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۲ هزار میلیون ریال برآورد شده 
است.بر اساس الیحه بودجه سال آینده، دانشگاه اصفهان بودجه ای معادل ۵.۷۳۸.۰۹۹ میلیون 
ریال دریافت خواهد کرد که از این مقدار بیش از سه هزار میلیون ریال آن برای تربیت دانشجویان 
اختصاص می یابد.بودجه پژوهشی دانشگاه اصفهان نیز نزدیک به هزار میلیون ریال خواهد بود و 
این دانشگاه برای اجرای برنامه های توسعه فناوری و فن آفرینی می تواند تا ۱۰۳ میلیون ریال هزینه 
کند.بودجه ۱۴۰۱ دانشــگاه صنعتی اصفهان ۵.۲۱۹.۹۲۸ میلیون ریال درنظر گرفته شده که از این 
مقدار بیش از سه هزار میلیون ریال برای تدریس و تربیت دانشجویان خواهد بود.بودجه دانشگاه 
هنر اصفهان نیز برای سال آینده کمی بیشتر از هزار میلیون ریال است که مدیران این دانشگاه باید 

تا ۸۰۰ میلیون ریال آن را برای تربیت دانشجویان هزینه کنند.
 

ممنوعیت مهم پلیس امنیت درباره خرید و فروش ارز
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان، خرید و فروش هرگونه ارز در خارج از بانک های عامل و 
صرافی های مجاز را ممنوع اعالم کرد و از برخورد قاطع این پلیس با دالالن و اخاللگران بازار ارز خبر داد.

کامران ریاحی، اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۳ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، انجام هرگونه 
معامالت فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منع قانونی دارد.وی افزود: معامالت فردایی مبادالتی 
هستند که در آن ذی نفعان بازار ارز در پایان یک روز معامالتی در رابطه با وضعیت ارز در روز آینده با هم وارد 
معامله می شوند و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی را بر عهده می گیرند.

ریاحی گفت: در واقع این افراد تالش می کنند با پیش بینی صحیح نرخ ارز در آینده به ســود نامشروع 
دست پیدا کنند و طبعا هزینه زیان های ناشی از پیش بینی ناصحیح خود را می پردازند.سرهنگ ریاحی با 
بیان اینکه در معامالت فردایی غالبا ارزی مبادله نمی شود، اضافه کرد: در این معامالت تنها ما به التفاوت 
میان نرخ ها به صورت ریالی تسویه می شود، به همین جهت اکثر معامالت در بازار فردایی ارز به مقاصد 
دلخواه دالالن است.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از برخورد قاطع 
پلیس با دالالن و اخاللگران بازار ارز خبر داد و گفت: براساس قانون خرید و فروش هرگونه ارز در خارج از 
بانک های عامل و صرافی های مجاز ممنوع است و ازشهروندان هم می خواهیم که برای تهیه ارز مورد نیاز 
خود به بانک های عامل و صرافی های مجاز مراجعه کرده و درصورت مشاهده هرگونه داللی و اخالل در 

بازار ارز ، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

نذر سمنو؛ سنت دیرینه اصفهانی ها
در بزرگ ترین آیین پخت سمنو در شهر اصفهان ۱۰ تن سمنو پخته و در بسته های یک کیلویی بین 
دوستداران اهل بیت )ع( توزیع شد.مسئول برگزاری آیین پخت سمنو گفت: ۳۵ نفر در این آیین 
چندساله که به همت دوســتداران حضرت فاطمه )س( برگزار می شود، مسئولیت پخت و توزیع 
را بر عهده دارند.مهدی ردانی پور ، حجم سمنوی امسال را  دو برابر بیشتر از سال گذشته دانست و 
افزود: این میزان سمنو با استفاده از جوانه گندم و آرد سبوس گندم و به نیت تعجیل در فرج امام 
زمان )عج( و بارش باران پخته شده است.وی گفت: سمنوی طبخ شده در قالب ۱۰ هزار بسته یک 

کیلوگرمی تهیه وبین عزاداران حضرت فاطمه )س( توزیع شد.
 

خدمات درمانی رایگان سفیران مهربانی در  ورزنه
موسسه خیریه سفیران مهربانی اصفهان و مرکز نیکوکاری شهدای شهرستان ورزنه با عنوان کاروان 
همدلی به مردم شهرســتان خدمات رایگان ارائه کردند. این کاروان شــامل ۴۰ دکتردندانپزشک 
و دســتیار و  دکتر عمومی به بیش از ۲۵۰۰ نفر از مردم شهرســتان ورزنه خدمات رایگان پزشکی، 

دندانپزشکی، مشاوره تحصیلی، حقوقی، خانواده و داروی رایگان ارائه کردند.

پای سویه جدید کرونا به ایران باز شد؛

و  اینک »ُامیکرون«!

همان طور که انتظار می رفت پای ســویه  پریسا سعادت
جدید کرونا هم به ایران باز  شد و این خبر 
در جلسه اضطراری ستاد کرونا که صبح دیروز با حضور دکتر عین اللهی، 
وزیر بهداشت در محل این وزرات خانه برگزار شد، به تایید رسید.وجود 
این ســویه جدید که » امیکرون« نام گرفته اســت، نخستین بار طی 
روزهای اخیر در آفریقای جنوبی گزارش شــد و مقام های این کشور 
شیوع بسیار سریع موارد ابتال به کرونا در این کشور را به این سویه نسبت 
می دهند. با باالگرفتن نگرانی ها از گسترش سویه جدید ویروس کرونا 
دوباره محدویت ها در بسیاری از کشورهای جهان از سر گرفته شد. هم 
اینک ظهور ســویه جدید کووید ۱۹ موســوم به امیکرون بــه یکی از 
بزرگ ترین چالش های بهداشــتی جهان تبدیل شده است. از نگرانی 
درباره ناتوانی واکســن های موجود در مقابله با این ســویه تا تبعات 
اقتصادی این موضوع همگی باعث خستگی عمومی مردم پس از دو 
سال مقابله با یک همه گیری مرگبار شده است.متخصصان تاکید دارند 
از آنجا که شــواهد اولیــه حاکی از مقاومت ســویه جدید نســبت به 
واکســن های موجود اســت، در مقابله با همه گیری به نقطه آغازین 
بازگشته ایم و مردم باید از دســتورالعمل های بهداشتی به طور جدی 
تبعیت کنند.استفاده از ماسک، حفظ فاصله گذاری اجتماعی و شستن 

مرتب دســت ها از اصلی ترین شــیوه نامه های بهداشــتی محسوب 
می شود. همچنین برای قطع زنجیره بیماری، شناسایی افراد مبتال و 
قرنطینه آن ها ضروری است. مرکز سرویس سالمت همگانی بریتانیا 
تاکید دارد افرادی که سه عالمت رایج تب باال، سرفه مداوم و از دست 
دادن حس بویایی و چشــایی را دارند باید در اسرع وقت تست کرونا 
بدهند.با این حال، در کنار عالئمی که پیش تر بــرای ابتال به کووید ۱۹ 
مطرح می شود، به تازگی دانشــمندان کشف کردند که سویه امیکرون 
باعث بروز عالئم منحصر به فرد دیگری در افراد شــده است. عالئمی 
مانند خارش گلو، سرفه خشک، خستگی شدید، درد عضالنی مالیم و 

تعریق شبانه.
 با وجود تایید مشــاهده ســویه جدید کرونا در ایران اما هنوز اثری از 
ابتال به این سویه در اصفهان مشاهده نشده است. سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اســتان اصفهان در این باره گفت: طبق آخرین اطالعات 
هیچ موردی از ابتال  به سویه جدید کرونای امیکرون در استان اصفهان 
شناسایی نشــده؛ اما احتمال آن وجود دارد. پژمان عقدک با تاکید بر 
اینکه امیکرون در حال گسترش است و سرعت انتقال و سرایت پذیری 
باالیی دارد و اگر غفلت کنیم دچار پیک ششم می شویم، گفت: رسانه ها 
باید اطالع رسانی کنند، برای ســایر افرادی که هنوز واکسن نزده اند و 

تبلیغ کنیم برای دوز سوم، مردم باید واکسن بزنند تا ایمنی فردی برای 
آن ها ایجاد شود و به ایمنی جمعی هم کمک کرده باشیم.

وی با بیان اینکه در کل کشور و استان اصفهان شیوه نامه های بهداشتی 
به درستی رعایت نمی شود، گفت: فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، 
شستن دست ها و استفاده از تهویه مناسب در کشور بین ۴۰ تا ۵۰ درصد 
است و این به شدت خطرآفرین اســت. اگر مردم احساس کردند که 
رنگ بندی شهر ها آبی شده و به مراسم های شلوغ بروند، وجود یک یا 

۲ نفر مبتال به کرونا در آن مجلس یک فاجعه می آفریند.
عقدک گفت: کسانی که واکســن نزده اند، حتما مراجعه کنند و کسانی 
که آماده اند برای دوز دوم و سوم اقدام کنند و مردم اگر شیوه نامه های 
بهداشتی  را رعایت کنند، این سه مورد یک دستور کلی برای کرونا و از 

جمله پیشگیری از کرونای امیکرون  خواهد بود.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
بیمارستان الزهرا )س( مرجع بیماران کرونایی است، گفت: عالوه بر 
بیمارستان الزهرا )س(، بیمارستان های خورشــید و امین نیز بیمار 
کرونایی پذیرش می کنند، ضمن اینکه هر زمانی به پیکی برخورد کردیم 
تمام بیمارســتان های دولتی، خصوصی، خیریــه و تامین اجتماعی 

استان درگیر می شوند.

در کنار عالئمی که پیش تر برای ابتال به کووید ۱۹ مطرح 
می شود، به تازگی دانشمندان کشف کردند که سویه 
امیکرون باعث بروز عالئم منحصر به فرد دیگری در افراد 
شده است. عالئمی مانند خارش گلو، سرفه خشک، 

خستگی شدید، درد عضالنی مالیم و تعریق شبانه

خبر خوان جامعه

عصر شــنبه  اختتامیه جشــنواره جهادگــران علم 
و فنــاوری اصفهــان بــه میزبانی ســپاه صاحب 
الزمان)عج( و دانشگاه اصفهان برگزار شد. سردار 
مهــدی رحیمــی در جشــنواره جهادگــران علم و 
فناوری اصفهان اظهار داشــت: مقام معظم رهبری 
می فرمایند که دانش، آشــکارترین وسیله عزت و 
قدرت یک کشور  محسوب می شود و مستحضرید 
که یکی از مولفه های دشمنان در اقتدار علم است، 
همانگونه که ما احتمال فروپاشی آمریکا را می دهیم 
اما ریختن آن نیز خطرناک است.مســئول بسیج 

علمی، پژوهشی و فناوری کشور گفت: باید به مردم 
رسیدگی کرد و ما می خواهیم در بسیج، ظرفیت های 
فناوری کشور شکوفا شود و مردم را صاحب علم و 
فناوری کنیم تا خودشان مشکالت را حل کنند؛ اما 
سومین مولفه اقتدار کشور سپاه و نیروهای مسلح 
ماست چون ما آنچنان به اقتدار نظامی رسیده ایم 
که در برابر آمریکا ایستادگی خواهیم کرد و کارهای 
آنان را بی پاسخ نمی گذاریم.سردار رحیمی عنوان 
کرد: در جهان توسعه علمی اتفاق افتاده است پس 
ما باید در ریلی حرکت کنیم که کشورهای پیشرفته 
طی کرده اند پــس حرکت در ریل آنان شــرط الزم 
برای پیشرفت کشور است؛ اما شرط کافی نیست.

وی افزود: یکی از شــاخص های حرکت به سمت 
پیشرفت، نوآوری است و مولفه بعدی جهش های 

پی در پی  اســت. مقام معظم رهبری در گام دوم 
انقالب فرمودند که به پا خیزید؛ اما با این روند فعلی 
کشــور به هیچ جایی نخواهد رسید.مسئول بسیج 
علمی، پژوهشــی و فناوری کشور خاطرنشان کرد: 
ما رتبه یــک منطقه در موارد مختلف هســتیم؛ اما 
همچنان نتوانسته ایم نیازهای مردم و جامعه را حل 
کنیم چون عرصه علم می تواند مشکالت را برطرف 
کند و در حوزه کارآفرینی از کشــورهای ســلطه گر 
پایین تر هستیم.وی گفت: آمادگی کامل داریم تا در 
تعامل با دانشگاه های اصفهان در ابتدا نیاز اصفهان را 
حل کنیم و سپس کشور را در برنامه قرار دهیم چون 
اگر دانشــگاه ها نیازمحور حرکت کنند در  پرتو رفع 
نیازهای اســتان، بهره خود را در کنار کسب درآمد 

دانشجویان خواهند برد.

مسئول بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور:

 آمادگی کامل داریم نیاز اصفهان را برطرف کنیم

سقوط آزاد از بالن
آرزوی پــرواز از آغــاز خلقت 
بشــریت همیشــه با انسان 
همراه بــوده و ایــن موضوع 
همراه با هیجــان و حس اول 
بودن، دو انگیــزه برای هادی 
داوودی، ســازنده اصفهانــی 
بالــن را فراهم کرد، تــا بعد از 
۵ ســال کار در زمینه ساخت 
بالــن، موفق به پــرواز بر فراز 
کویر»خارا« در ۱۰۰ کیلومتری 

شرق اصفهان شود.

پل های تاریخی اصفهان در آستانه تخریب؛
تکرار  و هشدار!

فرونشست، پدیده  خاموش روزگار اصفهان در طول بیست سال گذشته  است که این روزها اخبارش از 
گوشه و کنار شــهر هزاران ساله اصفهان به 
گوش می رسد و شاید تکرار و تکرار از سوی 
مسئوالن، دغدغه مندان، رسانه ها و مردم 
آن را به یک خبــر روتین و عادی بدل کرده 
باشد.مردم و مسئوالن که عادت می کنند 
هر روز به یک چالــش جدید عادت کنند، 
روزی خشکی زاینده رود و عدم جاری بودن 
زنده رود، روزگاری در فصل سرد به آلودگی 
هوا و حجم بیماری ها و سرطان های سرریز 
شده در شهر و این روزها به ترک های ریز و 
درشت در کف بیابان های اطراف و خیابان های شهر و در و دیوار ابنیه تاریخی و خانه ها!سوالی که مطرح 
می شود این است که اگر روزی یکی از این خیابان ها، خانه ها، پل های تاریخی و ابنیه های باستانی شهر 
بلعیده شود در خاک سست و بی رمق اصفهان، به چه استنادی می خواهیم از اصفهان هزار افسانه و نیمه 
جهان برای آیندگان تعریف و نشانه ای داشته باشیم؟ برای فرزندان مان چه چیز را مکتوب کنیم که روزگاری 

در این محلی که پا می گذارند بنایی تاریخی هزاران ساله بوده است؟!

در اکثر دهنه های پل مارنان، شواهدی از فرونشست و ترک دیده می شود
 رضا اسالمی، مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان که به جهت بازدید از پدیده فرونشست 
اصفهان ســری هم به محدوده پل تاریخی مارنان زده، در این خصوص می گوید: در اکثر دهنه های پل 
شواهدی از فرونشست و ترک دیده می شود و با همکاری سازمان زمین شناسی کشور، میراث فرهنگی، 
مدیریت بحران و شهرداری اصفهان به دنبال بررسی برای نصب دستگاه GPS بر روی پل های تاریخی 
خواجو، سی و سه  پل، میدان نقش جهان و میدان عتیق هســتیم.وی بیان کرد: شواهد میدانی نشان 
می دهد که ترک ها در زمین پل و بدنه  پل رخنه کرده است و نصب دستگاه های ردیاب به خوبی و با دقت 
بسیار باال، جابه جایی های افقی را اندازه گیری می کند.مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی اصفهان با 
اشاره به ترک خوردن حتی سازه های بتنی متصل شده به ورودی آب در مادی نیاصرم گفت: حد فرونشست 
در این منطقه به شکلی است که حتی سازه بتنی با مقاومت مصالح باال و متفاوتی که با سازه های آجری 
دارد، نتوانسته است در مقابل فرونشست مقاومت کند.این ها شاید بخش اندکی از یک گزارش میدانی 
یک مقام مسئول در صفحه شخصی خود در فضای مجازی باشد؛ اما بحران زدگی در زیر پای نصف جهان 
هر روز دارد رشد می کند و گویی مسئوالن و مردم به قول آن شــاعر معروف در خواب غفلت فرو رفته اند 
و باید بیدار شد قبل از آنکه دیر شود و دیگر بحران نمای بیرونی خود را نشان دهد.عضو شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به فرونشست زمین در شهر اصفهان می گوید: فرونشست زمین کم کم دارد چهره 
دهشتناک خود را با زخم رساندن به مواریث فرهنگی چندین هزارساله و زمین های زیادی از شهر نشان 
می دهد، زخمی که به گفته متخصصان امر حتی اگر امروز دلیل حدوث آن از بین برود تا سال ها آثارش باقی 
خواهد بود و خدا نکند اتفاقی بیفتد که آبروی کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.احمدرضا مصور بیان کرد: 
اکنون موقع آن است تا شورای شهر و شهرداری در کنار میراث فرهنگی و سایر نهادهای ذی ربط به تدبیری 
پرداخته و تالش خود را برای گامی به جلو متناسب با وضعیت فعلی مبذول کرده و از بخشی نگری پرهیز  
کنند، تاکید می کنم که برای همه موارد ذکر شده باید از اصفهان و اصفهانی ها صدایی واحد و متحد شنیده 
شود.پل های تاریخی اصفهان و سایر بناهای تاریخی هرکدام موزه زنده ای هستند که حکایت از تمدن و 
فرهنگ نسل های قبلی ما را روایت می کنند. بدون شک، نگهداری از پل های تاریخی اصفهان با توجه به 
سیر صعودی خشک سالی کشور و اصفهان، نیازمند توجه و رسیدگی مسئوالنه تری است به ویژه که اکنون 

یک آگاهی و مطالبه گری اجتماعی در این خصوص به بلوغ رسیده است.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

رییس دانشگاه جامع علمی و 
کاربردی اصفهان مطرح کرد:

اهمیت توجه به پژوهش 
در حوزه مهارتی برای توسعه 

کارآفرینی
رییس دانشــگاه جامــع علمــی و کاربردی 
اصفهان در خصوص مفهــوم پژوهش، گفت: 
در بحث پژوهــش پرداختن به علــوم پایه و 
دروس نظری برای توســعه علمی، گسترش 
مرز های دانش و رسیدن به دستاورد های جدید 
است، بسیاری از دانش ها که به زندگی بشر و 
انجام فعالیت هــای کارآمد کمک کرده نتیجه 
فعالیت های پژوهشــی پایه با هدف توسعه 
علمی و زمینه ســاز دســتاورد های تکنولوژی 
بوده اســت. بهزاد رضایی اظهار کــرد: هدف، 
انجام دسته ای از پژوهش ها در دانشگاه های 
مادر، حرکت در مسیر توسعه علمی و به دست 
آوردن دانش های جدید و به روز است و بخش 
دیگر مربوط به تربیت پژوهشــگر است که در 
حوزه علوم کاربردی باید بدان پرداخته شــود؛ 
تربیت پژوهشــگران منجر به تولید می شود 
که بسیار مهم اســت. رییس دانشگاه جامع 
علمی و کاربردی اصفهان با بیان اینکه پژوهش 
چرخه ای از رسیدن دانش تا تبدیل آن به موارد 
اثرگذار و تولید است، گفت: در چرخه پژوهش 
هر کس بایــد به خوبی به وظیفــه خود عمل 
کند تا بتوان به نتیجه موثــری در اثر پژوهش 
رسید. استارت آپ ها و شرکت های دانش پایه 
به تکمیل زنجیره پژوهــش کمک می کنند تا 
یک ایده به تولید یک محصول تبدیل شــود.

وی گفت: در حوزه پژوهش وجود سرمایه گذار 
برای تبدیل ایده به محصول بسیار مهم است 
و پژوهشــگران باید حمایت و به سرمایه گذار 
معرفــی شــود، چرخــه پژوهش بــا وجود 
سرمایه گذار و تولید محصول تکمیل می شود.

رضایی در خصوص نقش دانشگاه های مهارتی 
در حوزه پژوهش، گفت: دانشگاه های مهارتی 
برای توسعه علمی و پرداختن به پژوهش ها 
بر آموزش مهارت ها در فضایــی علمی تاکید 
دارند، تحقیقاتی کــه در حوزه های عملیاتی به 
نتیجه برسد، باعث رشد، بهره وری و پیشرفت 

خواهد شد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر فعالیت سامانه بارشی تا روز سه شنبه بر روی استان است. بر این اساس 
طی این مدت وضعیت جوی در اکثر مناطق استان به صورت نیمه ابری، گاهی افزایش ابر همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.آسیه آقایی افزود: 
در غرب و جنوب اســتان بارش برف و باران گاهی به صورت رگبار و رعد و برق، همراه با مه آلودگی و کوالک برف خواهد بود و در سایر مناطق بارش های کمتری 
پیش بینی می شود.کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بارش در سایر مناطق از عصر  امروز  تا اوایل وقت  فردا  خواهد بود و طی 

روز سه شنبه در سطح استان وزش باد شدید است و در شرق احتمال طوفان لحظه ای وجود دارد و روز چهارشنبه هم کاهش محسوس دما را خواهیم داشت.
وی در خصوص میزان بارندگی در شهرهای استان گفت: میزان بارندگی در اصفهان ۱.۲ میلی متر، بوئین و میاندشت چهار میلی متر، چادگان سه میلی متر، خوانسار 
پنج میلی متر، دهاقان ۲ میلی متر، زرین شهر یک میلی متر، سمیرم ۲۱.۵ میلی متر باران و هشت سانتیمتر برف، فریدون شهر ۱۰ میلی متر باران و یک سانتیمتر 

برف، مبارکه ۰.۶ میلیمتر، گلپایگان ۰.۲ و ورزنه ۰.۳ میلیمتر بوده است.

احتمال کوالک و برف در غرب و جنوب استان

عکس: ایمنا



حدود یک ماه قبل بود که دومین دوره رقابت های آزمایشی جام باشگاه های فوتبال زنان آسیا برگزار شد که در آن شهرداری سیرجان نماینده ایران به عنوان نایب 
قهرمانی دست پیدا کرد؛ تورنمنتی که AFC در تالش است تا از سال 2023 به آن رسمیت ببخشــد و با حضور تیم های برتر قاره آسیا این تورنمنت برگزار شود.

اما حاال و با پیشنهاد چند کشور از منطقه غرب آسیا از جمله ایران و کویت، کنفدراسیون فوتبال آسیا در تدارک برگزاری نخستین دوره آزمایشی جام باشگاه های 
فوتسال زنان آسیا بوده و آن طور که به نظر می رسد در ســال 2022 این اتفاق خواهد افتاد.تیم هایی از کشورهایی چون ایران، کویت، عربستان سعودی، سوریه، 
فلسطین، قطر، لبنان و ... می توانند تیم های حاضر در این رقابت ها را شکل دهند.هنوز جزییات بیشتری از این تورنمنت منتشر نشده؛ اما پیگیری ها ما نشان 
می دهد که هدف اصلی، تقویت لیگ فوتسال زنان در کشورهای منطقه غرب آسیاست و سپس در طرح توسعه محور AFC گسترش این تورنمنت در سطح قاره 
آسیا و در قالب برگزاری جام باشگاه های فوتسال زنان آسیا دیده شده است.باید دید سرانجام نخســتین دوره این تورنمنت چه زمانی آغاز خواهد شد و کدام 
تیم ها جواز حضور در این رقابت ها را به دست می آورند؛ مطمئنا برگزاری تورنمنت باشگاهی در سطح قاره در رشته فوتسال زنان می تواند یک گام رو به جلو باشد، 

چرا که تاکنون در عرصه باشگاهی در حوزه فوتسال زنان چنین اتفاقی رخ نداده است.

قهرمانفوتسالزنانبهتورنمنتآسیاییمیرود
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افشایجزییاتقراردادپیشنهادیبارسابه»کاوانی«
ژاوی هرناندز، سرمربی بارســا در نشســت خبری هفته پیش خود تایید کرد که نگاهی ویژه به 
نقل و انتقاالت زمستانی دارند و هرچند باشــگاه با مشکالت اقتصادی زیادی روبه رو است ولی 

هر کاری که نیاز باشد برای تقویت تیم 
انجام خواهد شد. ژاوی بارها گفته است 
که بارسا به یک مهاجم نیاز دارد.خوان 
الپورتا، رییس بارسا نیز چند روز پیش 
در پیامی برای هــواداران قول داد که با 
وجود مشــکالت مالی، در زمستان تیم 
را تقویــت خواهد کرد.بــرای این مهم 
بارسا روی فران تورس از سیتی و ادی 
کاوانی از یونایتد نظر مثبت دارد. جذب 
تورس دشواری های زیادتری دارد چرا 

که سیتی تنها او را به شکل قطعی و نه قرضی واگذار خواهد کرد؛ اما کاوانی که تنها تا پایان فصل 
قرارداد دارد، با رقمی بسیار کمتر و حتی شاید با گرفتن مجوز فسخ راهی بارسلونا شود.در همین 
رابطه اسپورت ادعا کرد که کاوانی پاسخ مثبت خود را به بارسلونا داده و بر سر تمام مفاد قرارداد نیز 
توافق کرده است. قرارداد ستاره اروگوئه ای یک سال و نیمه است و او تا پایان فصل جاری 3.5 
میلیون یورو دستمزد می گیرد ولی فصل بعد دستمزد او به 4 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. 
در قرارداد البته بندهای پاداش نیز در نظر گرفته خواهد شد که در نهایت می تواند دریافتی کاوانی 
را باالتر ببرد. اکنون باید دید واکنش منچستریونایتد به درخواست انتقال کاوانی چه خواهد بود.

 

تبعید»اوبامیانگ«!
شرایط برای پیر امریک اوبامیانگ در آرسنال اصال خوب پیش نمی رود. ستاره گابنی که اخیرا به 
یک نیمکت نشین تبدیل شــده و در ایده های میکل آرتتا، سرمربی توپچی ها جایی ندارد، دیگر 
بازوبند کاپیتانی را نیز نخواهد بست.هفته گذشــته با اعالم باشگاه آرسنال، بازوبند کاپیتانی این 
باشگاه پس از سه تخلف انضباطی که منجر به ایجاد بی نظمی در رختکن توپچی ها شده بود، از 
پیر امریک اوبامیانگ گرفته شد و این بازیکن در لیست آرسنال برای تقابل با وستهام قرار نگرفت.

به اوبامیانگ اجازه داده شــده بود که در روز سه شــنبه دو هفته پیش به فرانسه سفر کند و روز 
چهارشنبه بار دیگر به تمرینات آرسنال برگردد.اما اتلتیک مدعی شده که این بازیکن به جای این 
که چهارشنبه بار دیگر به شمال لندن برگردد، پنجشنبه صبح به سوی پایتخت انگلیس پرواز کرد 
و همین موضوع باعث ناراحتی سرمربی آرسنال شد.شــرایط زمانی بدتر شد که به دلیل قوانین 
و پروتکل های مربوط به ویروس کرونا، این مهاجم اهل گابن نتوانســت تا زمانی که پاسخ منفی 
تست پی سی آرش اعالم نشده بود به تمرینات برگردد.همچنین اعالم شد که اوبامیانگ در بازی 
مقابل لیدز یونایتد نیز نمی تواند آرســنال را همراهی کند. آرتتا در حقیقت اوبامیانگ را از حضور 
در تمرینات گروهی آرسنال محروم کرده اســت. اوبامیانگ دوباره تمریناتش را از سر گرفته و به 
صورت انفرادی در کمپ لندن کلنی تمرین می کند، اتفاقی که به نظر می رســد به دستور باشگاه 
رخ داده است. اوبامیانگ به تمرینات و پیروی رژیم غذایی ادامه می دهد تا برای همراهی گابن 
در جام ملت های آفریقا آمادگی داشته باشــد. در همین رابطه دیلی میل نوشت که اوبامیانگ با 
تصمیم آرتتا به شکل قطعی از تیم اول کنار گذاشته شده و نه تنها دیگر به میدان نخواهد رفت که 
در فهرست فروش ژانویه آرسنال نیز قرار داده خواهد شد. در واقع تکلیف اوبامیانگ در ماه پیش 
رو مشخص می شــود و او قطعا تا پایان جام ملت های آفریقا برای توپچی ها به میدان نخواهد 
رفت.کاپیتان سابق آرسنال به نوعی تبعید شده و احتماال او را دیگر با پیراهن سرخ رنگ توپچی 

ها نخواهیم دید.

فوتبالایرانروزبهروزبیشترقربانینبودکمکداورویدئوییمیشود؛

سوت کور!

عدالت، مهم ترین خواسته هر فردی در هر  مهدیطاهرخانی
حوزه ای اســت و این به صــورت کامل و 
حقیقی محقق نمی شود جز با حضور یک قاضی منصف که آگاهی بسیار 
زیادی نســبت به دیگران دارد. در حوزه فوتبال ایــن قاضی ابتدا داور 
مسابقه بود و حاال چندین سال است که تکنولوژی عصای دست آنان 
شــده اســت. نه اینکه عامل انســانی به صورت فیزیکی حذف شده 
باشد)البته در آینده این اتفاق دور از ذهن نخواهد بود( اما در صحنه های 
حساس و مبهم، این تکنولوژی داور ویدئویی است که به کمک منطق و 
شعور انسانی می آید تا عدالت را به صورت تمام و کمال اجرا کند. اگر این 
قاضی بی نقص وجود داشته باشد آیا مربیان و بازیکنان می توانند کم 
کاری خود را پشت اشــتباهات داوری پنهان کنند و تنها عامل ناکامی 
خود را فالن تصمیم اشتباه داور بدانند؟ قطعا خیر. از جام جهانی 2018 
به صورت رسمی و با وجود مخالفت های بسیار زیاد نهاد تصمیم گیر در 
حوزه فوتبال، سرانجام تکنولوژی به فوتبال اضافه شد تا حق به حق دار 
برسد. سوال این است چرا در فوتبال ایران بعد از گذشت حدود 4 سال 
هنوزهیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداده و پرسش دیگر اینکه چه زمانی 
از وعده و وعیدهای توخالی به عمل گرایی می رسیم؟ مخاطبان حرفه 
ای فوتبال جای خود،حتی افراد فعال در حوزه رســانه که حرفه شان 
پیگیری اخبار و اتفاقات فوتبال است هم حقیقتا نمی دانند چرا هنوز 
VAR وارد فوتبــال ما نشــده و مهم تــر از آن چه زمانی این طلســم 

می شکند؟ 
شهاب عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال قبل از بازی حساس 
تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی که مهرماه در تهران برگزار شد، صریحا 
عنوان کرد در این بازی از کمــک داور ویدئویی بهره می بریم. بازی اما 
بدون وار)به صورت آنالین( انجام شد و ما بیشــتر از کره ای ها بابت 
این فقدان ضرر کردیم. بعد از آن مســابقه بود که  رسانه ها خبرمهمی 
را مخابره کردند؛شرکت به ظاهرهنگ کنگی توانایی پیاده سازی وار در 
فوتبال را ندارد و از ســوی دیگر مالکیت این شرکت رگ و ریشه ای در 
رژیم غاصب صهیونیستی دارند.در این مورد نمایندگان مجلس، قول 
بررسی موضوع را دادند و حاال باید پرسید بعد از این همه مدت چرا کار 
فوتبال ما به آنجا رسیده که نمی تواند از یک کانال درست و بی اشکال، 
این مشکل کمک داور ویدئویی را یک بار برای همیشه حل کند؟ در اکثر 
مسابقات لیگ بیست و یکم فوتبال، اشتباهات بسیار زیادی در حوزه 
داوری رخ داده و تیمی نیست که تا امروز بیانیه ای را علیه این موضوع 
صادرنکرده باشد.چون آنها احســاس می کنند، همین اشتباهات تنها 
عامل ناکامی شــان اســت، با همه توان روی این موضوع بزرگنمایی 
می کنند و چون به گونه ای در آن صحنه های رخ داده حق با آنهاســت، 
بیننده تصور می کند واقعا مشکل همین اشتباه داور است و بس. برای 
حل این معضل هیچ راهی برای ما نمی ماند، جز همان کاری که پیش 
از این سایر لیگ های معتبر فوتبال جهان سراغش رفتند؛ استفاده از 

مواهب تکنولوژی و به صفر رساندن اشتباهات انسانی در امر قضاوت. 
مربی و بازیکن ایرانی به همراه میلیون ها نفر هرشــب از تلویزیون در 
حال تماشــا و رصد این تکنولوژی عدالت محورهســتند و باید به آنها 
حق داد وقتی فوتبال خودمان را دنبال می کنند، ناگهان به ذوق شــان 
می خورد و احساس می کنند  گویا سال ها از فوتبال روز جهان دور افتاده 
ایم. پشت دیوار تحریم ها پنهان شــدن و تکرار این جمله که به واسطه 
تحریم ها هیچ شرکتی حاضر به همکاری با ایران نیست،ساده ترین 
کار است.در درستی این موضوع که متاسفانه سیاست خصمانه علیه 
کشورمان حتی به حوزه ورزش بسط پیدا کرده، هیچ بحثی نیست اما 
آیا عزیزی خادم نمی دانست می بایست در چنین فضای سختی سکان 
هدایت فوتبال ما را در دست بگیرد؟بدون شک با دیپلماسی صحیح و 
روش های متعدد می شد خیلی پیش تراز اینها با هر کانالی که امکانش 
وجود داشــت، کمک داور ویدئویی را وارد فوتبال ایران کرد.نه کشــور 
فقیری درحوزه منابع مالی و انسانی هستیم و نه وارد کردن تکنولوژی 
وار موضوعی پیچیــده تر از فعالیت های صلح آمیز مرتبط هســته ای 
است.از این رو باید سیاست وقت کشی و نمی گذارند و بودجه نداریم و 
این دست از بهانه ها را کنار بگذاریم و با بسیج واقعی این مشکل را حل 
کنیم.روز به روز به صف تیم های معترض اضافه می شود، مربیان همه 
ضعف های خود را به فالن تصمیم اشتباه گره می زنند و در این فضا این 

داوری ماست که سقوط آزاد را تجربه می کند.

خبر روز

واکنشباشگاهپرسپولیس؛شکایتازاستقالل
باشگاه پرسپولیس نسبت به صحبت ها و اتهاماتی که از سوی نوری فر صورت گرفت، به شکایت از 
وی پرداخت.باشگاه پرسپولیس اعالم کرد مدیر رسانه ای تیم فوتبال استقالل به جهت اظهارات 
خالف واقع و بیان ادعاهای کذب، با توجه به شکایت باشگاه پرسپولیس باید در محاکم ذی ربط 
پاسخ گو باشد.در پی اظهارات مدیر رسانه ای تیم استقالل، در کنفرانس پیش از بازی جام حذفی 
این تیم، باشگاه پرسپولیس اعالم کرد: با اظهارات عجیب و غریبی از سوی یکی از مسئوالن تیم 
فوتبال استقالل روبه رو بودیم که بخش مهمی از آن نه تنها بر خالف واقع بود که به نظر برای وارونه 
جلوه دادن بخشی از حقایق بدیهی صورت گرفت و باعث تشویش اذهان عمومی است. باشگاه 

پرسپولیس پیگرد انضباطی و قضایی را به طور جدی در دستور کار قرار داده است.
در بخش دیگر خبر شــکایت ســرخ ها از نوری فر ذکر شــده: مدیررســانه ای تیم استقالل باید 
پاسخ گو باشد که بر اساس چه مستند و صالحیتی نسبت به ایراد شائبه و تردید درباره افتخارات 
سال های اخیر پرسپولیس ســخن گفته است. ایشــان همچنین در قبال پیامدهای ادعایی که 
کرده اند، افزایش تنش های هواداری و ورود دیگران به بحث به پشتوانه مطالبی که مطرح شد، 

مسئول هستند.
 

پایانمصدومیت؛»محبی«وتالشبرایبازگشتدوباره
بعد از حضور محمد محبی در بازی سانتاکالرا – پورتو که با برتری 3-1 سانتاکالرا در جام حذفی 
همراه بود، تصور می شد وینگر فصل گذشته ســپاهان در تیم پرتغالی تبدیل به یک مهره ثابت و 
موثر شود. اما یک مصدومیت بد موقع مانع از حضور محمد محبی در ترکیب سانتاکالرا در بازی 
های لیگ برتر شــد. وی هفته های متمادی است به دلیل آســیب دیدگی از ناحیه کمر به طور 
اختصاصی و زیر نظر پزشــک تیم تمرین کرد و قرار اســت به تمرینات گروهی تیم اضافه شود. 
تیم سانتاکالرا که هفته های زیادی در قعر جدول رده بندی لیگ برتر پرتغال قرار داشت در هفته 
پانزدهم بازی ها و در مصاف با تیم ویتوریا، یک بر صفر برنده شد و تا رده سیزدهم باال آمد. محمد 
محبی بدون شک تالش زیادی را برای بازگشــت به ترکیب سانتاکالرا را آغاز خواهد کرد. اگر چه 
او نیم فصل اول بازی ها را به خاطر دیر ملحق شــدن به اردوی تیم و هم چنین آسیب دیدگی از 
دست داده، اما دور برگشت بازی ها فرصت خوبی اســت که این بازیکن ارائه گر بازی های قوی 
برای سانتاکالرا  در لیگ برتر پرتغال باشــد و به اهداف فنی خود در فوتبال این کشور دست پیدا 
کند. به خصوص که سانتاکالرا در نیمه پایین جدول قرار دارد و بازی های خوب محمد محبی می 
تواند بازتاب گسترده ای در رسانه های پرتغالی داشته باشد.  این باشگاه به خاطر نمایش ضعیفی 
که در دور رفت بازی ها داشته تاکنون دوبار مربی خود را تغییر داده است. هر چند اکنون شرایط 
بهتری را تجربه می کند و به واسطه برد در آخرین بازی در جدول رده بندی جهش داشته است.

 

پیروزی»ترابی«درنظرسنجیبهترین
هافبکآسیا

پس از پایان رقابت های لیگ قهرمانان، وب سایت کنفدراسیون فوتبال 
آســیا اقدام به نظرســنجی هایی برای انتخاب بهترین بازیکنان این 
تورنمنت کرد و از کاربران خود خواست تا به صورت مجزا برای هر پست، 
بهترین بازیکن این تورنمنت را انتخــاب کنند.پس از انتخاب بهترین 
دروازه بان و بهترین مدافعان، نوبت به انتخاب بهترین هافبک لیگ 
قهرمانان آسیا در فصل گذشته رســید که مهدی ترابی، بازیکن ملی 
پوش پرسپولیس توانست با کسب 58 درصد باالتر از سالم الدوسری 
و سلمان الفرج، دو بازیکن الهالل بایستد که به ترتیب 21 و 9 درصد 

آرا را به خود اختصاص داده بودند.

فوتبال جهان

اقداماتپکنبرایکنترلکرونا
درطولالمپیکزمستانی

پکن از شهروندان خود خواست در اوایل سال 
جاری مســافرت و رفت و آمد زیادی نداشته 
باشند.بازی های المپیک پکن از 4 تا 20 فوریه 
برگزار می شود. کمیته بین المللی المپیک در 
آستانه شــروع بازی های المپیک زمستانی 
اعــالم کرد کــه بلیت بــازی هــای المپیک 
زمســتانی 2022 پکن فقط به تماشــاگران 
چینی فروخته می شود و ورزشکاران واکسینه 
نشــده باید 21 روز قبل از بازی ها در قرنطینه 
بمانند.طرفداران خارجی المپیک هم چنین از 
دسترسی به بازی های زمستانی پکن محروم 
هســتند. پس از محرومیت همه تماشاگران 
از بازی های تابســتانی توکیو، برای المپیک 
زمســتانی هم این شــرایط وجود دارد ولی 
این بار هواداران کشــور میزبان می توانند به 
ورزشگاه ها بروند.به همین خاطر برای کاهش 
نگرانی ها درباره شــیوع ویروس کرونا، پکن 
از شهروندان خود خواســته است مسافرت 
های خود را تا زمان شروع بازی های المپیک 
زمستانی به کوتاه ترین زمان ممکن برسانند 
و ســعی کنند از پکن خارج نشوند تا بازی ها 
به پایان برسد.شــرکت کنندگان در بازی های 
المپیــک زمســتانی 2022 پکــن در صورت 
تشخیص ویروس کرونا در حین مسابقات، 
محروم نخواهند شــد، در صورتی که عفونت 
قبل از فینال تشخیص داده شود، ورزشکار یا 
تیم به طور خودکار مدال نقره دریافت خواهند 
کرد. این تصمیم توسط کمیته اجرایی کمیته 
بین المللی المپیک )IOC( و به ســخنگوی 
این کمیته، مارک آدامز اعالم شد.آدامز گفت: 
هیچ ورزشــکار یا تیمــی به دالیــل مرتبط با 
COVID-۱۹ محروم نخواهد شد. حداقل 
نتیجه یک ورزشــکار یا تیم با در نظر گرفتن 
مرحله مسابقه ای که نتوانســته است در آن 
شرکت کند، حفظ می شود. به عنوان مثال اگر 
به فینال بروند اما به دلیل ابتال به کرونا نتوانند 
مســابقه دهند، مدال نقره دریافت می کنند. 
چند ماه پیش کشــور ژاپن موفق شد رقابت 
های المپیک تابستانی را در توکیو به بهترین 
شکل میزبانی کند و حاال چین به دنبال تکرار 

این موفقیت است.

نهکشورفقیریدرحوزهمنابعمالیوانسانیهستیم
ونهواردکردنتکنولوژیوارموضوعیپیچیدهتراز
فعالیتهایصلحآمیزمرتبطهستهایاست.ازاینرو
بایدسیاستوقتکشیونمیگذارندوبودجهنداریمو
ایندستازبهانههاراکناربگذاریموبابسیجواقعیاین

مشکلراحلکنیم

فوتبال جهان

وز عکس ر

تماشایخانوادگی
دوئلدوستانهایران

وبالروس
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران شنبه 
شــب در دیداری دوســتانه مقابل 
بالروس بــه پیروزی رســید.اتفاق 
ویژه و مهم در این مسابقه تدارکاتی، 
حضــور خانوادگی تماشــاگران در 
ورزشــگاه بــود که موضوع بســیار 

جالب توجهی است.

تیم ملی فوتبال زنان ایران بــرای اولین بار به جام 
ملت های زنان آســیا صعود کرده و اتفاقی تاریخی 
را رقم زده اســت تا در جمع 12 تیــم حاضر در این 
مســابقات قرار بگیرد. چین، چین تایپه و هند در 
گروه ایران هستند که چندین دوره در جام ملت ها 
شــرکت کرده اند و چیــن پرافتخارتریــن تیم این 
تورنمنت اســت.هرچند انتظار بر این بود که با این 
صعود تاریخی امکاناتی مناســب و برنامه ای قوی 
برای آماده ســازی تیم ملی در نظر گرفته شــود تا 
آماده رقابت با حریفان قدرتمند خود شود ؛اما تنها 
به اردوهای داخلی اکتفا شد و فدراسیون نتوانست 
حتی یک بازی تدارکاتی خارجــی در نظر بگیرد. تا 
آنجا که صدای کادر فنی هم درآمد و از شرایط سخت 
تیم ملی صحبت کردند.مشــکالت تیم ملی تنها به 

تدارکات ضعیف برنمی گردد، متاسفانه این روزها 
شاهد قهر و آشتی برخی از بازیکنان هستیم. بارها 
پیش آمده که مریم ایراندوســت، لیست بازیکنان 
دعوتی را اعالم کرده اما برخی از بازیکنان حاضر به 
شرکت در اردو نشده اند. این نفرات در اردوهای بعد 
دوباره دعوت شــده  و به اردوی ملی بازگشته اند یا 
کادر فنی دیگر دعوت شــان نکرده است.به تازگی 
ایراندوست لیســتی 33 نفره اعالم کرده تا اردوی 
ملی از 2۷ آذر تــا 8 دی ماه برگزار شــود؛ اما یکی 
از بازیکنان باســابقه و شناخته شــده ایران در اردو 
حاضر نشده اســت. هرچند این بازیکن مشکالت 
شــخصی را دلیل رد دعوت ایراندوست اعالم کرده 
اما به نظر می رســد دلیل اصلی چیز دیگری است.

این قهر و آشتی ها می تواند به تیم ملی ضربه بزند 

و حاشیه ســازی کند ولی  چرا در آستانه رویدادی 
مهم که برای ایران تاریخی است، مدیریت درستی 
صورت نمی گیرد تا چنیــن اتفاقاتی رخ ندهد؟ چرا 
بازیکنان باید به راحتی از حضور در اردو سرباز بزنند 
و دوباره دعوت شــوند؟ چرا باید فضای تیم ملی به 
گونه ای پیش برود که بازیکنی که بارها در اردو بوده، 
اردوی بعدی را رد کند؟ اگر چنیــن اتفاقی در زمان 
اعزام رخ بدهد و دســت کادر فنی در مسابقه خالی 
بماند، وضعیت تیم در مسابقات چگونه خواهد بود؟  

قهروآشتیهایتیمملیفوتبالزنان!
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گالیه فرماندار از کوتاهی در رسیدگی به خانواده شهدا
فرماندار اصفهان از مسئوالن شهرستان خواست به صورت دوره ای به دیدار خانواده شهدا بروند و 
به مشکالت آنان رسیدگی کنند.محمد علی احمدی، فرماندار اصفهان در جلسه شورای ترویج و 
توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان اصفهان گفت: باید در مقام عمل، قدردان خون شهیدان 
بود و خانواده این عزیزان را تکریم کنیم.وی، بر انعکاس برخی از اقدامات نیکوکارانه و عام المنفعه 
خانواده شــهدا و دیگر اقدامات فرهنگی آنان همچون ثبت خاطرات شهدای گرانقدر تاکید کرد و 
گفت: همه باید خود را در برابر شــهدا مســئول بدانند.احمدی، مزین کردن کوچه ها، خیابان ها و 
میادین شهر و روستا ها به ویژه کالن شهر اصفهان به نام شهدا را از مهم ترین اقدامات شهرداری ها 
و دهیاری ها بیان کرد و گفت: شــهرداری ها، دهیاری ها و اداره ها به نصب تمثال مبارک شهدای 
گرانقدر در سطح شهرها، روســتا ها و همچنین اداره ها اقدام کنند.فرمانداری اصفهان با تاکید بر 
لزوم تغییر و تحول در این شورا برای کاربردی کردن مصوبه های آن گفت: شورای ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شهادت، نیازمند توجه جدی مسئوالن بوده و با هم افزایی، هم اندیشی و اقدامات 

جهادگونه می توان اهداف آن را محقق کرد.
وی، تهیه تقویم در حوزه ایثار و شهادت را حائز اهمیت دانست و از اعضای شورای ترویج و توسعه 
فرهنگ ایثار و شهادت خواست با جدیت تقویمی جامع و روز شمار متشکل از یادواره ها، آیین ها 
و ... تهیه کنند.احمدی، نقش تشکل ها و ســازمان های مردم نهاد، پژوهشگران، اصناف و بازار، 
صدا و سیما و رسانه ها را در ترویج ایثار و شهادت مهم دانست و تالش و ارائه راهکار های اجرایی 
و کاربردی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به ویژه بین جوانان و نوجوانان را خواستار 
شــد.فرماندار اصفهان با ابراز گالیه از کوتاهی برخی مسئوالن شهرستان برای دیدار و سرکشی از 
خانواده معظم شهدا از آن ها خواست به صورت دوره ای به دیدار خانواده شهدا بروند و به مشکالت 

آنان رسیدگی کنند.
 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار  اعالم کرد:

بارگذاری بالغ بر 5 هزار سند در گنجینه اسناد تاریخی 
شهرداری اصفهان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در صحن علنی شورا به مناسبت هفته 
پژوهش اظهار کرد: عمده فعالیت معاونت برنامه ریزی در حوزه پژوهش، شــامل فعال سازی 
شورای پژوهش، طرح های پژوهشــی محله محور، راه اندازی هیئت های اندیشه ورز، برگزاری 
جشنواره ها، تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه ها، نظرسنجی های چندگانه، بهره گیری از فرصت 
مطالعاتی اساتید دانشــگاه، استفاده از اعتبارات پژوهشــی، جهت دهی حداکثری اقدامات در 

راستای رفع مشکالت و استفاده از ظرفیت های نظام نوآوری است.
سعید ابراهیمی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۱۰۹ پروژه مسئله محور را به نتیجه رسانده یا در حال 
انجام داریم، گفت: در سامانه مدیریت دانش بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ اثر تمام متن وجود دارد که 
۵۳۴ تجربه، هشت کتاب ترجمه شده، سه مقاله ترجمه شــده، ۲۵۰ طرح پژوهشی تایید شده 
شــهرداری و یک هزار و ۴۰۲ مورد طرح پژوهشی از سراسر کشــور بارگذاری شده است.معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان ادامه داد: در سامانه مدیریت دانش یک 
هزار و ۱۷۲ مقاله علمی و ۵۱۵ مورد کتاب مدیریت شــهری و ۷۱۵ پایان نامه بارگذاری شــده و 
گنجینه علمی خوب و در دسترس به شمار می رود و به نوعی گوگل سازمانی در مجموعه شهرداری 
اصفهان محسوب می شود.وی خاطرنشان کرد: در گنجینه اسناد تاریخی شهرداری اصفهان بالغ 
بر پنج هزار سند با همکاری مرکز اســناد در سامانه ای بارگذاری خواهد شد که در حال حاضر یک 
هزار و ۵۰۰ مورد آن بارگذاری شده است.ابراهیمی با اشاره به راه اندازی باشگاه شهراندیشان گفت: 
همه زمینه های کاری در حوزه پژوهش و برنامه ریزی را در قالب باشــگاه پیگیری می کنیم تا به 

رفع مشکالت شهر کمک کنیم.

فراز و فرود احیای بافت تاریخی پشت مسجد شیخ لطف ا... در سایه تصمیمات کارگروه میراث فرهنگی؛

سازه های پشت میدان نقش جهان تعیین تکلیف می شوند

اصفهان شهری اســت که شهره به میراث  نرگس طلوعی
تاریخی و اوج زیبایــی و معماری بناهای 
صفوی بوده و بارها از رهگذر طرح های توسعه ای و عمرانی گزیده شده 
اســت. از نگاه کارشناســان، زیر پا گذاشــتن قوانین میراث فرهنگی، 
بی توجهی و سهل انگاری در ســاخت و سازهایی که منظر آثار تاریخی را 
نشانه گرفته، تراکم فروشی  و سایه آنها بر آثار و بافت های تاریخی، نقض 
حریم آثار تاریخی، احترام نگذاشــتن به شور و نظر کارشناسان میراث 
فرهنگی و اصرار به طرح هایی که آثار و ابنیه تاریخی شــهر را به شدت 
تحت شعاع قرار داده، همیشه از معضالت  میراث فرهنگی اصفهان بوده 
است. احیای بافت تاریخی پشت مسجد شــیخ لطف ا...یکی از این 
معضالت اســت که  در جلســه اخیر کارگروه میراث فرهنگی اســتان 
اصفهان مورد بررسی قرار گرفت تا این طرح که سال ها در انتظار تعیین 
تکلیف باقی مانده است، به سرانجام برسد. بافت تاریخی پشت مسجد 
شیخ لطف ا... به دلیل وجود چندین کاروان سرا و چندین خانه تاریخی 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در 
این جلسه گفت: یکی از ســرمایه گذاران برای مرمت و بهره برداری از 
کاروانسرای معصوم بیگ و کاروانســرای نخجوانی ها در پشت میدان 

نقش جهان اعالم آمادگی کرده است. باید برای آزاد سازی این بافت و 
احیای این دو کاروان سرا  تدبیری اندیشید. در این محدوده حدود ۱۰ 
خانه وجود دارد که می توان با کمک شــهرداری برای آن تغییر کاربری 

گرفت و بافت را آزاد و برای احیای آن اقدام کرد.
وی افزود: وضعیت مالکان در این طرح باید تعیین تکلیف شود. طرح 
احیای کاروان سرای نخجوانی ها نیاز به پیگیری از سوی طرفین دارد تا 
هرچه زودتر وضعیت این زمین ها و سازه های پشت میدان نقش جهان 
مشخص شــود. در حوزه کاروانســرای معصوم بیگ نیز باید یک مدل 

همکاری طراحی شود.
همچنین محمدعلی ایزدخواستی، رییس سازمان نوسازی و بهسازی 
شهرداری اصفهان اظهار داشت: ابتدای دهه ۱۳۹۰ سرمایه گذار، طرحی 
آورده که از کاروانســرای معصوم بیگ آغاز شــده و تا نزدیکی شــیخ 
لطف ا... ادامه داشته اســت. در آن محدوده کاروانسرای نخجوانی ها، 
 یک کوره آجر پزی و دو خانه تاریخی وجود داشــت کــه به این مالک

 واگذار شد.
در ادامه این جلســه کــوروش احمدی، ســرمایه گذار طــرح احیای 
کاروانســراهای معصوم بیگ و نخجوانی ها، توضیح داد: در مزایده ای 
شرکت کردیم و برنده آن شدیم؛ قرار بر این بود که سازمان نوسازی سه 

هزار و ۵۰۰ متر زمین از نخجوانی ها به ما بدهد. در این بافت کاروان سرای 
نخجوانی ها، یک سری خانه ها و زمین ها به ما واگذار شده، از طرفی دو 
باب خانه هستند که ساکنان آن تخلیه نمی کنند و یک بخشی دیگری از 

زمین را نیروی انتظامی بر مالکیت آن ادعا دارد.
وی اضافه گفت: در حوزه کاروانسرای معصوم بیگ در دو مزایده شرکت 
کردیم، یکی از آن ها لغو و دومی را پیروز شــدیم، اما اداره مســکن و 
شهرسازی ســپرده ما را ضبط و به تعهدات خود عمل نکردند. در طرح 
ما کاروان سرای معصوم بیگ شامل یک هتل ۵ ستاره و کاروان سرای 
نخجوانی ها، مجموعه ای از بازار خواهد شــد. ضلع شرق میدان نقش 
جهان اصفهان، شاه نشــین مسجد شــیخ لطف ا... است. مسجدی با 
آبی فام های کاشی و کتیبه های خوش نقش ثلث به خط علیرضا عباسی، 
مسجدی با معماری بی نظیر که نمونه بی همتایی در معماری مساجد 
کل کشور به شمار می رود. هر رهگذری که از دل میدان نقش جهان رد 
شــود، نمی تواند نظرش را از تأللو آفتاب بر پیچ وخم کاشــی های گنبد 
این مسجد بگیرد و احیای بافت تاریخی پشت مسجد شیخ لطف ا... 
موضوعی اســت که  اهمیت آن بر هر هیچ کس پوشیده نیست و باید 
مسئوالن میراث فرهنگی استان به عنوان یکی از دغدغه های اصلی به 

آن توجه ویژه ای داشته باشند.

صاحبان کســب و کار های خانگی در ویــژه برنامه و 
نمایشگاه»کارستون«در فرهنگســرای کوثر واقع در 
منطقه ۱۵ اصفهان محصوالت خود را ارائه کردند.این 
نمایشــگاه در حوزه های مختلفــی همچون فروش 
محصوالت بومی و محلی، آموزش صنایع دســتی و 
هنری، مشاوره کسب و کار، آشنایی با کسب و کارهای 
بومی و محلی، برپایی ســیاه چادر عشایری، اجرای 
تئاتر خیابانی و برنامه های ویژه شب یلدا پذیرای عموم 
مردم از مناطق مختلف اصفهان بود.مهدی شــفیعی 
مسئول فرهنگسرای کوثر، به کلیات ایجاد ویژه برنامه 

کارستون پرداخت و گفت: بیش از ۹۵ درصد صاحبان 
غرفه در این نمایشــگاه از منطقه ۱۵ هستند و برخی 
دیگر از صاحبان غرفه  از مناطقی همچون سمیرم در 
این ویژه برنامه حضور پیدا کرده اند.وی افزود: هر یک 
از افرادی که در غرفه ها حضور داشتند صاحبان کسب 
و کار خانگی بودند که نیاز به معرفی و توسعه کسب و 
کار خود داشتند، از همین رو این ویژه برنامه ایجاد شد 
تا افراد با مسائل علمی در حوزه کسب و کار و کار آفرینی 
آشنا شوند و بتوانند به توسعه کار خود کمک کنند.وی 
ادامه داد: هدف از ایجاد این نمایشگاه، صرفا بازارچه 
فروش محصوالت نبود بلکه در کنار عرضه و فروش 
محصوالت، کارگاه هایی در حوزه کار آفرینی با حضور 
کارشناســان و اســاتید این حوزه، برای صاحبان کار 
ایجاد شد تا به توسعه کسب و کار آن ها کمک شود.علی 
وطن  دوست، مدیر تیم فامیلیران و مشاور نمایشگاه 

کارستون در ادامه با اشاره به هدف تیم فامیلیران در 
مشــاغل خانگی تصریح کرد: هدف تیــم فامیلیران 
توانمند سازی مشاغل خرد و خانگی در حوزه  روستا و 
در حوزه شهر و محالت است و چند سالی است که تیم 
فامیلیران در محالت و روستا ها ظرفیت سنجی انجام 
می دهد و سعی کرده تا ظرفیت های اقتصادی جوامع 
را توانمند کند و به آن ها مشاوره، خدمات و آموزش دهد 
تا بتوانند محصوالت و خدمــات خوبی را عرضه کنند.
وی افزود: هدف ایجاد ویژه برنامه کارستون این بود 
که تولید کنندگان محلی منطقه ۱۵ شناسایی و ارزیابی 
شــوند و آموزش ببینند، تا بتوانند محصوالت خود را 
ارائه دهند.وی در خصوص ارتباط بــا تولید کنندگان 
خاطرنشــان کرد: باید ارتباط با تولید کنندگان بعد از 
جشنواره نیز حفظ شود، تا آن ها بتوانند کسب و کار خود 

را روز به روز توسعه دهند.

»کارستون« با طعم کارآفرینی

طرح احیای کاروان سرای نخجوانی ها نیاز به پیگیری از 
سوی طرفین دارد تا هرچه زودتر وضعیت این زمین ها 
و سازه های پشت میدان نقش جهان مشخص شود. 
در حوزه کاروانسرای معصوم بیگ نیز باید یک مدل 

همکاری طراحی شود

 منتخب جشنواره انیمافست زاگرب در اصفهان
 به  نمایش در آمد

مسئول اجرایی پاتوق انیمیشن از نمایش انیمیشــن های منتخب جشنواره انیمافست زاگرب در 
اصفهان خبر داد.احسان ســراهیان اظهار داشت: با توجه به اینکه جشــنواره انیمافست زاگرب از 
اعتبار خاصی برخوردار بوده در یکی از جلسات سلسله نشست های پاتوق انیمیشن، هاجر کمیلی 
در خصوص ماهیت انیمیشــن زاگرب و خصوصیات آن توضیحاتی ارائه کرد.وی با اشاره به سابقه 
انیمیشن زاگرب افزود: در دوره جنگ سرد در یوگسالوی، تعدادی از کاریکاتوریست های این کشور 
به سمت انیمیشن رفتند و بعدها شرکت توســعه فیلم زاگرب را تاسیس کردند.سراهیان تصریح 
کرد: در این سبک انیمیشن، به محتوا توجه بیشتری می شود و از لحاظ تصویری ساده است؛ اما 
اثرهای متفاوتی ساخته می شود.وی گفت: آذرماه جاری 8 انیمیشن منتخب جشنواره انیمافست 
زاگرب شامل ۳ اثر ایرانی که به این جشنواره معتبر راه یافته بودند و ۵ اثر خارجی برای عالقه مندان 
به نمایش درآمد.گفتنی اســت؛ جشــنواره انیمافســت زاگرب محل الهام، خالقیت، تبادل ایده، 
نوآوری، ارتباطات و تنوع بین المللی به شمار می آید. این جشنواره و بخش های رقابتی، مرور آثار، 
نمایش، نمایشگاه، سخنرانی های گردهمایی ها، جوایز، چشم اندازها، کارگاه های آموزشی و سایر 
رویدادهای آن دائما بر زندگی هنری شهر زاگرب و نیز پیشرفت هنر انیمیشن در سراسر جهان تاثیر 

گذاشته و باعث رشد آن شده اند.
 

برپایی نمایشگاه آثار نقاشی و الیه چینی در اصفهان
نمایشگاه آثار نقاشی و الیه چینی منصور خادم خراسانی در گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان 
برپا شد.در این نمایشگاه آثار الیه چینی و نقاشی هایی به سبک صفوی برای بازدید عموم نمایش 
گذاشته شده است.عالقه مندان برای بازدید از آثار این نمایشگاه به خیابان آمادگاه، مجتمع فرهنگی 
هنری سوره، گالری نقش خانه حوزه هنری اصفهان مراجعه کنند.نمایشگاه آثار نقاشی و الیه چینی 
تا اول دی از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ دایر اســت.هنر الیه چینی زیرمجموعه هنر های سنتی وابسته به 
معماری است که قدمتی دیرینه در ایران دارد.اولین نشانه های این هنر را می توان بر روی کاشی های 
ایلخانی مشاهده کرد.در این رشته هنری، هنرمندکاشی کار نقوش را بر روی کاشی ها برجسته و پس 
از پخت، نقوش برجسته را مزین به طال می کرده است.نمونه   این هنر  را در کاشی های زرین فام بقعه 

امامزادگان درب امام اصفهان می توان مشاهده کرد.
 

مرمت قنات »مون« در اردستان
رییس اداره میراث فرهنگی اردستان در ارتباط با احیای کاروانسرا های »بغم« و »ظفرقند« و بنا های 
تاریخ با مالکیت دولتی این شهرستان گفت: مقرر شد طی چند ماه آینده پس از طی مراحل قانونی 
و تهیه طرح توجیهی و برآورد هزینه، احیای این نوع بنا ها به بخش خصوصی واگذار شــود.مهدی 
مشهدی با اشاره به سفر رییس هیئت مدیره صندوق توســعه صنایع دستی کشور به اردستان در 
آینده ای نزدیک، اظهار کرد: این سفر در راستای بازدید از آثار و ابنیه های تاریخی شهرستان خواهد 
بود.رییس اداره میراث فرهنگی اردستان با اشاره مقاوم سازی قنات دو طبقه »مون«، گفت: این 
قنات که به شماره ۹۰۲۳ در فهرست آثار ملی کشــور به ثبت رسیده است، عنوان شگفت انگیزترین 
قنات دوطبقه در فهرست آثار جهانی یونسکو را دارد و به شماره ۱۵۰۶ در فهرست میراث جهانی ثبت 
شــده است.مشــهدی با بیان اینکه این قنات با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
مرمت می شود، گفت: طی قراردادی به مبلغ یک میلیارد ریال با پیمانکار با هماهنگی و نیازسنجی 
کارشناسان جهاد کشاورزی و هیئت امنا، الیروبی و مقاوم سازی بخش های قنات در حال انجام 
است.وی گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به صورت امانی و تهیه مصالح در اختیار هیئت امنا قرار گرفته 
شد تا در بخش های مورد نیاز قنات با هماهنگی، کارشناسان مربوطه برای مقاوم سازی و استحکام 

بخشی و الیه روبی قنات استفاده شود.

با مسئولان

خبرخوان

تشکیل اتاق فکر »شهر 
اسالمی-ایرانی« در شهرداری 

اصفهان

خبر روز

رییس دبیرخانه دائمی شهر اسالمی اصفهان 
گفت: »اتاق فکر شــهر اسالمی- ایرانی« در 
»دبیرخانه دائمی شهر اســالمی« معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با 
هدف هم افزایی و ارتقای کیفی و علمی هر 
چه بیشــتر برنامه ها و طرح های این حوزه 

تشکیل می شود. 
احسان خیام باشــی اظهار کرد: »دبیرخانه 
دائمی شهر اسالمی« در حال حاضر پروژه ها 
و طرح های مهــم و تاثیرگــذاری را از جمله 
»بازنگری ضوابط معماری و شهرسازی شهر 
اصفهان با توجه به شاخص ها و حکمت های 
پنهان و آشــکار مطرح در مکتــب اصفهان و 
شهرسازی و معماری اســالمی- ایرانی«، 
»اندیشه نگاشت شهر اسالمی«، »طراحی و 
احداث بازیکده بازی های سنتی )سرزمین 
پنج اقلیم(«، »مجموعه ارتقای سالمت روان 
شهر طیب«، »طراحی محله اسالمی- ایرانی 
پاسخگو به نیاز امروز شــهر و شهروندان«، 
»جشــنواره ملی فیلــم و عکــس بایدها و 
نبایدهای شهر زندگی«، »پاتوق شهری محله 
احمدیه«، »گذرهــای فرهنگی َمدرس ابن 
سینا و کانون شکل گیری تشیع در اصفهان«، 
»ورود مالحظات معماری و شهرســازی و 
سبک زندگی اســالمی- ایرانی به طراحی 
و شــکل گیری فضاهای ایستگاه های قطار 
شهری«، »جایزه ملی معماری و شهرسازی 
اصفهان« و »مطالعات جامع منطقه بندی و 
تدوین ضوابط سیما و منظر شهر اصفهان« را 

در دستور کار دارد.
 وی افزود: در این راستا به منظور هم افزایی

 در جهــت ارتقــای کیفــی ایــن طرح ها، 
نظــارت علمــی و تخصصــی بیشــتر روی 
 نتایــج حاصــل، دریافت ایده هــای خالق

  بــرای برنامه ریزی هــای آتــی و همچنین 
اتخاذ بهترین راهکارها برای رفع مشــکالت 
 شــهر در حــوزه مباحــث شهرســازی و 
 معمــاری اســالمی- ایرانــی، اتــاق فکر 

شهر اسالمی-ایرانی تشکیل شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

لزوم ایجاد سیستم حمل و نقل مناسب برای کاهش آلودگی هوا
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در سومین نشست تخصصی حمل و نقل با اشاره به سیستم حمل و نقل مناسب اظهار کرد: اگر سیستم حمل و نقل مناسب وجود 
نداشته باشد، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و از دست دادن فرصت ها اتفاق می افتد.محمد عماد مطیعیان نجار با بیان اینکه مناطقی که دسترس پذیری بیشتری دارد 
قیمت آن هم باالتر است، گفت: باید برای جابه جایی افراد حاشیه نشین سیستمی در نظر گرفته شده باشد.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به سیستم 
مناسب حمل و نقل اظهارکرد: این سیستم باید دسترس پذیری، توانمندی در پرداخت عوارض و قابلیت اطمینان کافی داشته باشد.وی با اشاره به مراحل دستیابی 
به حمل و نقل مناسب یادآور شد: مراحل دستیابی به حمل و نقل مناسب به ترتیب طرح ریزی کریدور  یعنی تولید گزینه ها و پیشنهادهای سرمایه گذاری، طراحی 
اولیه به معنای ایجاد یک سیستم جهت مدیریت هزینه پروژه، زمان بندی و نیروی انسانی است.مطیعیان نجار ادامه داد: طراحی اجرایی یعنی انتخاب نوع قرار دارد، 
محل و ارتفاع ایستگاه ها و توجه به کاربری های اطراف بوده و پس از آن طراحی اجرایی است.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به مراحل بعدی در دستیابی 

به حمل و نقل مناسب گفت: در مراحل بعدی تامین مالی، ساخت، بهره برداری و نگهداری قرار داشته و به چگونگی برنامه ریزی برای خدمات رسانی تاکید دارد.

حضور شهردار 
در منطقه 13 

شهرداری
علــی قاســم زاده، شــهردار 
اصفهــان صبحگاه شــنبه با 
مدیــر، معاونــان و کارکنان 
منطقه ۱۳ شــهرداری دیدار و 

گفت و گو کرد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



یکشنبه 29 آذر  1400 / 15 جمادی االول 1443 / 20 دسامبر 2021 / شماره 3424

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

در جهان پیرامون ما دنیای ناشــناخته ای وجود دارد که گاه 
با دانستن اســرار آن ها انگشــت حیرت به دهان می گزیم 
و لرزه بر اندام مان می افتد که به راســتی دنیای ما بســیار 

شگفت انگیز و گاه ترسناک جلوه می کند.
در ادامه قصد داریم تا  جانداران خطرناک و کشــنده  جهان 
را به شــما معرفی کنیم. درک این نکته حائز اهمیت است 
که حتی جاندارانی که در ظاهر بی گناه هستند نیز می توانند 
خطرناک ترین و کشــنده ترین جانداران باشند و بر عکس 
موجوداتی که خطرناک به نظر می رسند حتی ممکن است 

به شما آسیب هم نرسانند.
 پشه: به نظر می رسد این جاندار، کوچک ترین و در عین حال 
خطرناک ترین موجود در جهان باشد. پشه ها مسئول بیش 
از 3 میلیون مرگ و میر در سال هســتند. اگرچه کم خونی 
ناشی از نیش پشه بسیار نادر است، اما بزاق پشه می تواند 
تحریک کننده باشد و سیســتم ایمنی بدن را تحریک کند. 
پشــه ها عامل بیماری های زیادی از قبیل ماالریا، ویروس 
 ،)Chikungunya( ویروس چیکونگونیــا ،)Zika( زیکا

تب زرد، تب دنگی و بسیاری دیگر هستند.
 عقرب : این گونه  عقرب که از خانواده Buthidae است در 
واقع جزو  یکی از جانداران بسیار سمی و خطرناک در جهان 

به حساب می آید. این گونه  عقرب بیشتر در مناطق بیابانی 
آمریکای شــمالی و خاورمیانه یافت می شوند. این عقرب 
مســئول بیش از 75 درصد مرگ و میر های ناشی از گزش 
عقرب ها در سراسر جهان است. طول این عقرب می تواند تا 
77 میلی متر برسد. نیش آن بسیار دردناک بوده و سم آن 

می تواند باعث مرگ شود.
 فیل آفریقایــی : فیــل آفریقایی نیــز به عنــوان یکی از 
خطرناک ترین حیوانات جهان شناخته می شود. آن ها بسیار 
بزرگ هســتند و گرچه آرام به نظر می رســند، اما می توانند 
خطرناک باشند، زیرا بسیار تهاجمی عمل می کنند.این فیل 
ها قادر به کشتن حتی یک کرگدن هســتند و می توانند به 
مردم حمله کنند. قدرت و توانایی آن ها بسیار حیرت انگیز 
است به طوری که قادر هســتند یک دهکده را به طور کلی 

ویران کنند.
 تمساح آب شور : این حیوان با نام تمساح رودخانه ای نیز 
شــناخته می شــود. این جانور تقریبا به عنوان یک موجود 
همه چیز خوار به دنیا معرفی شــده اســت. این حیوان به 
گاومیش هایی که برای نوشــیدن آب کنار رودخانه آمده اند 
حملــه می کند و به عنوان یک ســر  درنده و شــکارچی در 
جهان شناخته می شود. تمســاح ها بزرگ ترین خزندگان 

جهان هستند و در شکار مهارت باالیی دارند و از نظر ماهیت 
تهاجمی عمل می کنند. آن ها بیشتر در تاالب ها و رودخانه ها 

یافت می شوند.
 زنبور عسل آفریقایی: زنبور عســل آفریقایی نژادی دو رگه، 
حاصل پرورش متقابل بین زنبور های آفریقایی و زنبور های 
اروپایی است. این ایده در ابتدا برای تولید عسل بیشتر بود 
و این زنبور ها در یک منطقه محدود نگهداری می شدند، اما 
بعدا فرار کرده و پراکنده شــدند. آن ها که باهوش هســتند 
و به عنوان زنبور های قاتل شــناخته می شوند، در آمریکای 
مرکزی و جنوبی پخش شده اند. این زنبور ها بسیار تهاجمی 
بوده و می توانند باعث مرگ شــوند، به همین دلیل در بین 
خطرناک ترین جانداران روی کره زمین به حساب می آیند.

 کوسه های ســفید :کوســه ســفید یکی از جانوران عظیم 
ساکن آب هاســت. آن ها در سراســر اقیانوس های جهان 
پخش شده اند. این کوسه ها می توانند تا 6.4 متر رشد کنند. 
آن ها که به عنوان حیوانات خشــمگین و درنــده در جهان 
شناخته شده اند، قاتل بسیاری از انسان ها به شمار می آیند. 
کوسه های ســفید حس بویایی شــگفت انگیزی دارند که 
باعث می شــود بوی طعمه های خــود را از فاصله های دور 

دست در درون آب تشخیص دهند.

آشپزی

خوراک کاری گل کلم رژیمی 
مواد الزم :  گل کلم  یک و  یک دوم  پوند،  پودر زیره2 قاشق چای خوری،  
پودر گشنیز 2 قاشق چای خوری،  پودر دارچین2 قاشق چای خوری،  پودر 

زردچوبه یک و  یک دوم قاشق چای خوری،  فلفل سیاه  یک دوم قاشق چای خوری،  
فلفل دلمه ای،   نمک دریا یک هشتم قاشق چای خوری، پیاز بزرگ زرد ریز خرد شده  

یک عدد،  هویج بزرگ ریز خرد شده یک عدد،  کرفس ریز خرد شده  یک ساقه، سیر چرخ 
کرده 3 حبه ،  زنجبیل رنده شده  یک قاشق چای خوری، خمیر کاری قرمز 2 قاشق غذاخوری، 
سیب زمینی ریز نصف شده یک پوند، عدس قرمزیک فنجان ،  آب سبزیجات 3 فنجان، آب2 

فنجان، شیر نارگیل یک فنجان، شربت افرا  یک قاشق غذاخوری، آب لیمو نصف عدد
  طرز تهیه :گل کلم را خرد کنید و دو قاشق چای خوری روغن روی آن بریزید. ادویه ها و نمک را در کاسه 

ای جداگانه مخلوط کنید.  یک قاشق غذاخوری از مخلوط ادویه را روی گل کلم ها بپاشید.گل کلم 
ها را روی سینی فر که با کاغذ روغنی پوشانده اید ، بچینید و به مدت 20 – 25 دقیقه در فری که با 

دمای 425 درجه فارنهایت گرم شده قرار دهید. حاال  پیاز را تفت دهید تا سبک شود،کرفس 
و هویج خرد شده را اضافه کرده به مدت 7 – 8 دقیقه تفت دهید.خمیر کاری ، سیر 

و زنجبیل را اضافه کرده و 2 دقیقه دیگر تفت دهید. آب گوشت ، آب ، عدس ، 
سیب زمینی و مابقی مخلوط ادویه را به قابلمه اضافه کرده و درش را 

بگذارید تا بپزد. شیر نارگیل ، شربت افرا و آب لیمو را هم 
اضافه کرده و 5 دقیقه دیگر بپزید. 

آشنایی با خطرناک ترین و کشنده ترین جانداران جهان

گریم سنگین باران کوثری در »بی همه چیز« »جشن سربرون« به روزهای پایانی رسید
همزمان با آغاز اکران »بی همه چیز« از گریم باران کوثری در نقش »نوری« 
رونمایی شد.این فیلم به نویسندگی محسن قرایی و محمد داودی 
و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی است. طراحی گریم »بی همه چیز« 
توسط محمود دهقانی انجام شده که گریمور آثاری مانند »سد معبر« 
و »قصر شیرین« بوده است.پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، هادی 
حجازی فر، باران کوثری، مهتاب نصیرپور، پدرام شریفی، الله مرزبان، 
بابک کریمی  و... دیگر بازیگران این فیلم هستند.

حسن نجاریان، تهیه کننده سریال »جشن سربرون« با اشاره به روزهای 
پایانی تصویربرداری این سریال بیان کرد: ما به تازگی سکانس های 
مرتبط با شهرک سینمایی غزالی را تمام کردیم و بخشی بیابانی داریم 
که آن هم طی چند روز طول می کشد و اگر آن را هم تصویربرداری 
کنیم، ضبط تمام خواهد شد.وی بیان کرد: سریال 45 قسمت دارد، 
تدوین همزمان توسط حسین زندباف صورت گرفته و صداگذاری توسط 
آرش قاسمی انجام می شود. 

33 طرح برای کاهش مصرف آب در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان تعریف 
شده و در دست اجراست. مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری شرکت فوالد 
مبارکه گفت: رفع ایراداتی مانند نشتی ها، کاهش امولسیون کوره ها و استفاده 
از آب دنین برای ســرد کردن ترانس کوره ها مهم ترین طرح هایی هســتند 
که برای کاهش مصرف آب در این شــرکت در نظر گرفته شده اند.غالمرضا 

سلیمی افزود: استفاده از آب های مصرف شده و بازچرخانی آب سرریز شده 
از حوضچه ها از دیگر طرح هایی است که در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
برای کاهش مصرف آب استفاده می شود.وی گفت : طرح تفکیک سایت آبی 
ریخته گری از دیگر طرح های بلند مدتی است که هم اکنون در دست اجراست 

و اجرای کامل آن باعث کاهش 50 درصدی مصرف آب می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص اقدامات ویژه انجام شده 
در حوزه امالک و حقوقی این اداره کل اظهار کرد: این حوزه با دارا بودن سه اداره 
واگذاری، حقوقی و امالک، راهبری و نظارت بر تمامی امور مربوط به اراضی 
دولتی در سطح استان را برعهده دارد.  علیرضا قاری قرآن افزود: قیمت گذاری 
اراضی واگذار و خریداری شده، نظارت برايجاد و به روز رسانی بانك اطالعات 
زمين، نظارت بر حفاظت از اراضی، نظارت بر شناسایی و انتخاب زمين مناسب 
برای پروژه ها، امكان ســنجی اراضی و تحويل زميــن، تغییر و تحول اراضی 
داخل و خارج از حریم و محــدوده با هماهنگی منابــع طبیعی از جمله این 
اقدامات است.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: از دیگر 
فعالیت های این حوزه می توان به اخذ اسناد مالکیت تک برگی، تثبیت اراضی 
دولتی و پاالیش اطالعــات اراضی، واگذاری اراضی به اقشــار ویژه و تامین 

اراضی در جهت ساخت مسکن اشاره کرد.  
 وی با بیان اینکه یکی از فعالیت های ویژه حوزه امــالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان، خروج از حالت سنتی و انجام فعالیت ها به 
صورت کامال دیجیتالی است، گفت: ارتباط با 107 شهر این استان که پیش از 
این به صورت سنتی و دستی انجام می پذیرفت اکنون به صورت سیستمی و 
در قالب فرم الکترونیکی انجام می شود.  قاری قرآن خاطرنشان کرد: معاونت 

امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان از ابتدای سال با 
برنامه ریزی و تالش بی وقفه توانسته اســت جلوتر از اهداف تعیین شده در 
برخی از شــاخص های اختصاصی عمل کند.  وی بیان داشــت: در نیمه اول 
سال جاری با تالش های انجام شده در حوزه امالک، بانک زمین و حفاظت از 
اراضی، 341 هکتار اراضی ملی و موات داخل حریم در سطح استان تحصیل 
شــده که این میزان بیش از ۹ برابر برنامه ابالغی بوده اســت.   مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در راستای اجرای دقیق قانون حدنگار 
455 سند دفترچه ای اراضی دولتی استان اصفهان به سند تک برگ تبدیل 
و 750 صورتمجلس تفکیکی در ســطح و طبقات اخذ شــده است.   وی در 
خصوص مجموعه اقدامات انجام شــده در حوزه حقوقی این اداره کل اذعان 
داشت: تعیین تکلیف پرونده های حقوقی له و علیه دولت به تعداد 175 رای، 
طرح دعوی و تکمیل پرونده برای متصرفین 18 قطعه از اراضی و اجرای آرای 
صادره قطعی له و علیه دولت به تعداد 25 رای طی شش ماه اول سال از جمله 
فعالیت های ویژه این واحد بوده است.  قاری قرآن با اشاره به تامین اراضی 
مورد نیاز برای ساخت 46 واحد مسکونی اقشار ویژه و واگذاری اراضی دولتی 
معادل 462 واحد مسکونی در راستای تکالیف قانونی، گفت: این اقدامات با 

همت تالشگران واحد واگذاری این اداره کل انجام پذیرفته است.

واحد خالص سازی گاز به روش جذب سطحی هیدروژن در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان در دســت احداث اســت.رییس طراحی و مهندسی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان گفت: این واحد با اعتبار530 میلیارد ریال و در مدت 
30 ماه اجرا می شود و تا پایان ســال 1403 به بهره برداری می رسد.علیرضا 
کاشــانیان، هدف از اجرای این طرح را افزایش ظرفیت تولید هیدروژن به 

بیش از 50000 نرمال متر مکعب در ساعت با درجه خلوص ۹۹/۹ درصد بیان 
کرد و افزود: خوراک این واحد از خروجی واحد هــای عملیاتی دیگر مانند 
بنزین سازی )CCR(، بازیافت گاز مایع )LPG Recovery( و تصفیه نفت 
کوره )RHU( تامین می شــود.وی ادامه داد: محصول جانبی نیز به عنوان 

سوخت در کوره ها به مصرف می رسد.

نشست تخصصی »احیای زاینده رود، راهکارها و چالش ها« توسط کنسرسیوم 
مراکز علمی-پژوهشی استان اصفهان در حوزه محیط زیست با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی، معاون بهره برداری اداره کل آب و فاضالب استان اصفهان، مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان، نمایندگان صنعت و شرکت فوالد مبارکه  

برگزار شد.
رییس محیط زیســت شــرکت فوالد مبارکه در این نشســت با ارائه گزارشی 
از »ســرآمدی شــرکت فوالد مبارکه در مصــرف آب در میــان تولیدکنندگان 
بزرگ فوالد دنیا« اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه با نگاه همه جانبه مســائل 
زیســت محیطی را دنبال می کند.بهنام کاویانی در ادامه افزود: رویکرد فوالد 
مبارکه برای تصفیه پساب در راســتای ارتقای بهداشت و حفظ محیط زیست 
منطقه و تصفیه و بازچرخانی پســاب صنعتی جهت تامین بخشی از نیاز آب 
خود است.رییس محیط زیست شرکت فوالدمبارکه با بیان این که جمع آوری 
و انتقال پساب شهری جهت تامین بخشــی از نیاز شرکت فوالد مبارکه است، 
خاطرنشان کرد: بهینه سازی و کاهش مصرف آب در فرآیندهای تولید فوالد از 
دیگر رویکردهای فوالد مبارکه در تامین آب و تصفیه پساب است.وی با بیان 
این که آبی که وارد چرخه بدنه فوالد مبارکه می شود در چندین نوبت بازچرخانی 
شده تا در نهایت تبخیر شود و یا به صورت آب قطره ای فضای سبز این شرکت 
را تغذیه کند، اذعان داشت: اقدامات شرکت فوالد مبارکه در بهینه سازی مصرف 
آب منجر به ارتقای تصفیه خانه های پساب جهت تصفیه و بازچرخانی آب در 
این شرکت شده و پروژه های متعددی در راستای کاهش مصرف آب در فوالد 
مبارکه تعریف شده است.کاویانی با اشاره به فعالیت تصفیه خانه های موجود 
در شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه با داشتن تصفیه خانه 
صنعتی به ظرفیت اسمی 3 هزار مترمکعب پساب صنعتی در ساعت و قابلیت 
تصفیه انواع پساب های صنعتی و همچنین قابلیت خالص سازی و بازچرخانی 
پساب به خط تولید را اجرا می کند.وی با اشاره به تصفیه خانه استحصال پساب 
شهرهای اطراف شرکت فوالد مبارکه به ظرفیت اسمی هزار مترمکعب بر ساعت 

و قابلیت توسعه آن ها تا هزار و 500 مترمکعب، عنوان داشت: تصفیه پساب های 
شهری خریداری شده توسط فوالد مبارکه که به سیستم DAF با هدف تصفیه 
بهتر مجهز است، عالوه بر کاهش وابســتگی این شرکت به آب خام، سالمت 
آب های زیرزمینی و چاه های جذبی و بهداشت محیط مناطق اطراف را نیز ارتقا 
بخشیده است.رییس محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: شرکت 
فوالد مبارکه شبکه انتقال و ســاخت تصفیه خانه پساب شهری را با هزینه ای 
بالغ بر 650 میلیارد تومان ایجاد کرده و بزرگ ترین ســایت تصفیه پساب در 
کشور با ظرفیت 72 هزار مترمکعب در روز و با هزینه ای بالغ بر 62 میلیون یورو 
را داراست.وی با اشــاره به وجود پیشرفته ترین آزمایشــگاه پایش پساب با 
اندازه گیری 21 پارامتر به صورت آنالین با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد تومان ابراز 
داشت: تمام اطالعات و داده ها در شــرکت فوالد مبارکه به صورت شفاف بیان 
می شود  چراکه همواره در حال ارتقای وضعیت موجود هستیم.کاویانی با اشاره 
به پروژه های در دست اقدام در بخش آب و پساب شرکت فوالد مبارکه گفت: 
برج های خنک کننده واحد احیای مستقیم شماره یک و برج های خنک کننده 
هیبریدی با هزینه ای بالغ بر 600 میلیارد تومان در شرکت فوالد مبارکه جایگزین 
خواهند شد.وی در ادامه با اشاره به مقایسه مصرف ویژه آب خام در فوالد مبارکه 
نسبت به دیگر فوالدسازان جهان بیان کرد: مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه 
نسبت به شــرکت های بزرگ تولید فوالد در جهان بسیار کمتر است؛ طی یک 
دهه گذشته با برنامه ریزی مدون و ســرمایه گذاری برای آب های جایگزین، 
مصرف آب خام در این شرکت به شدت کم شده است.رییس محیط زیست 
فوالد مبارکه در پایان با تاکید بر این که این شرکت در تمام بخش ها به موضوع 
آب و محیط زیســت طبق اســتانداردها و ممیزی های جهان گام برمی دارد، 
اظهارداشت: بازیافت پساب شرکت فوالد مبارکه و افزایش راندمان، مدیریت 
آبیاری فضای سبز، آموزش و شناســایی ارزش آب، مدیریت آب و پساب و 
رعایت الزامات قانونی ازجمله مهم ترین اقدامات این شرکت در صرفه جویی 
در  مصرف بهینه آب است و این در حالی اســت که فوالد مبارکه طی یک دهه 

گذشته، روند تولید فوالد را با کاهش همزمان مصرف آب دنبال کرده است.

عزم فوالد مبارکه اصفهان در صرفه جویی در مصرف آب

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

تحصیل ۳۴۱ هکتار اراضی ملی و موات داخل حریم استان اصفهان

رییس طراحی و مهندسی شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

واحد خالص سازی گاز پاالیشگاه اصفهان در دست احداث

رییس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در نشست تخصصی »احیای زاینده رود، راهکارها و 
چالش ها« مطرح کرد:

 نقش فوالد مبارکه در ارتقای سالمت آب های زیرزمینی و بهداشت محیط
 با تصفیه پساب های شهری
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