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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرعامل شرکت گاز استان می گوید مصرف گاز اصفهان به معادل سه فاز پارس جنوبی رسید؛

رعایت نکنید، مازوت می سوزانیم!
مدیرکل اقتصادی استان اعالم کرد:

اصفهان در جایگاه 
هشتم كشوری وصولی 

درآمدها

تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا به بیش از 12 

درصد جمعیت استان

 نفتی که باید آبادانی داشته باشد،
 جز  ویرانی چیزی در پی  نداشت

دِل خون مردم سرخون

رییس خانه صمت اصفهان:

661 واحد صنعتی راکد در اصفهان وجود دارد

 تکذیب خبر قطع همکاری دانشگاه های
 فرایبورگ و اصفهان

5

آخرین سنگِر امید
3

3

3

5

3

5

اصفهانی ها طی شبانه روز منتهی به روز شنبه ، ۷۰ میلیون مترمکعب گاز  مصرف کرده اند که معادل سه فاز پارس جنوبی است! در همین راستا روز گذشته معاون امور عمرانی 
استانداری اصفهان هم گفت: اگر مردم در مصرف گاز صرفه جویی نکنند، احتمال مصرف مازوت یا تعطیلی صنایع و نیروگاه ها و به دنبال آن قطعی برق در زمستان وجود دارد .

4

5

 برگزاری تور
 برای شکار قوچ اصفهان!

به تازگی یک شرکت بین المللی گردشگری 
شکار در جمهوری آذربایجان که ۱۲ سال است 

با همکاری یک شرکت گردشگری ایرانی 
شکارچیان خارجی در کشورمان تور شکار برگزار 

می کند، مدعی باز شدن دوباره زیستگاه های 
ایران به روی شکارچیان آمریکایی شده است!

احیای کاریزها، روزنه باقی مانده برای  کشاورزان اصفهانی

سنا
 ای

س:
عک حفر چاه های غیرمجــاز، مهم ترین 

تهدید بــرای حیات قنوات اســت. 
درصورتی که کشاورزان در استفاده از 
آب سفره های زیر زمینی صرفه جویی 
نکنند، پیش بینی می شود در تابستان 
ســال آینده باقی مانده کاریز ها نیز 
خشــک شــوند. کاریز ها تاییدی بر 
دانش پیشینیان ما، سندی از هویت 
تاریخی ما و منبعی برای تامین آب 
کشــاورزی هســتند. قنوات در گذر 
سالیان دراز از نسلی به نسل دیگر به 
ارث رســیده و عامل زندگی بوده اند. 
حفظ و احیای آن ها ضرورتی است که 
نباید فقط بر عهده جهاد کشاورزی و 

میراث فرهنگی قرار بگیرد.

 مدیرکل ثبت احوال
 استان اصفهان:

چالش های 
جمعیتی متوجه 
همه مردم است

 بازدید سفیر اسپانیا
7 از مدرسه ناصریه اصفهان

5

پایان دی ماه؛ آخرین 
مهلت پرداخت مازاد 

جرائم راهنمایی و رانندگی

منبع: بازار
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شرط »پاشینیان« برای دیدار  با »اردوغان«
نخست وزیر ارمنستان گفت در صورتی که گفت وگو ها میان نماینده ویژه این کشور با نماینده ویژه ترکیه 
موفقیت آمیز باشد، احتمال دیدار با رییس جمهور ترکیه وجود دارد.»نیکول پاشینیان« گفت در صورتی 
که گفت وگو ها میان نماینده ویژه این کشور با نماینده ویژه ترکیه موفقیت آمیز باشد، احتمال دیدار با 
»رجب طیب اردوغان« رییس جمهور ترکیه وجود دارد.به گزارش اسپوتنیک، چند روز پیش، »مولود 
چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود در راستای عادی سازی روابط با ارمنستان، دو کشور 
به زودی نمایندگان ویژه ای تعیین خواهند کرد.وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفته  که دو کشور از 

خطوط هوایی خود برای پرواز ها میان استانبول و ایروان استفاده خواهند کرد.
 

حمله به کنسولگری روسیه در اوکراین
منابع خبری از حمله به کنسولگری روسیه در شــهر »لویو« اوکراین خبر داده و وزارت امور خارجه 
روسیه نیز کاردار اوکراین در مســکو را به دلیل این حادثه فراخوانده اســت.به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، در پی این حادثه، وزارت امور خارجه روسیه، کاردار سفارت اوکراین در مسکو را در اعتراض 
به این حمله احضار کرد.مســکو این حمله را »حادثه ای خطرناک« توصیــف کرده و افزوده که از 

مقام های اوکراینی انتظار دارد تا بابت این حادثه عذرخواهی کنند.
 

طالبان از اظهارات »پوتین« استقبال کرد
»عبدالقهار بلخی«، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، از قدردانی طالبان از گفته های والدیمیر پوتین خبر 
داد. والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در آخرین اظهارات خود در یک نشست خبری گفت که اهانت 
به پیامبر اسالم و احساسات مقدس مسلمانان آزادی بیان نیست و بلکه عملکردی ضد آزادی دینی 
است. پوتین همچنین درباره به رسمیت شناختن طالبان گفت که کشورش به این سمت در حرکت است. 

رییس جمهور روسیه بار دیگر خواستار آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان در آمریکا شد.

کاهش محبوبیت »بایدن«نزد رای دهندگان سیاه پوست
تارنمای هیل گزارش داد: رهبران جامعه سیاه پوســتان آمریکا و نظرسنج ها می گویند بایدن برخی از 
وعده های خود به سیاه پوستان را محقق کرده ؛ اما این طیف از جامعه آمریکا می گویند اشتیاق شان را 
نســبت به رییس جمهوری فعلی به دلیل فقدان اقدامی در جهت برخی از اولویت های قانونی از جمله 
اصالحات در پلیس و حق رای در سنا از دست داده اند.  آل شــارپتون، فعال حقوق مدنی در آمریکا که 
خواستار جدیت بیشتر بایدن در زمینه حق رای برابر شده است گفت: اگر دموکرات ها نتوانند رای دهندگان 
سیاه پوست را متقاعد کنند که تالش می کنند وعده های انتخاباتی مربوط به آنها را عملی کنند، این عدم 
تحقق وعده ها، مسئله »میزان مشارکت« رای دهندگان سیاه پوست را در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ 

برای دموکرات ها ایجاد می کند.
 

 استقبال »عمران خان« از موضع »پوتین«
 در مورد دین و آزادی بیان

»عمران خان« نخست وزیر پاکستان از ســخنان »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه در مورد 
اینکه»چنانچه کسی به پیامبر محمد)ص( توهین کند نمی توان آن را آزادی بیان بداند« استقبال 
کرد. رییس جمهور روسیه تصریح کرده بود چنین اقداماتی می تواند به نفرت پراکنی و افراط گرایی 
بیشتر دامن بزند. پوتین در کنفرانس خبری ســاالنه خود گفته بود توهین به پیامبر »نقض آزادی 
مذهبی و توهین به احساســات مسلمانان« است. انتشــار تصاویر توهین آمیز به شخصیت های 

مذهبی، عزیزان آنها را به خشونت تحریک می کند.

دورهشتم مذاکرات احیای برجام و اما و اگرها با چاشنی تهدید نظامی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت؛

به وین امیدوار باشیم؟
مذاکرات در وین با تیم جدید وزارت خارجه  مهسا مژدهی
ایران در نهم نوامبر باالخره آغاز شد تا بعد از 
وقفه ای نزدیک به سه ماه، تهران و کشورهای 1+4به تالش های خود برای 
احیای برجام ادامه دهند. این جلسه که در رأس آن علی باقری کنی حضور 
داشت، بعد از پنج روز در حالی به پایان رسید که با وجود مشکالت فراوان و 
پیچیدگی ها، صداهای امیدوارکننده ای از وین به گوش می رسید. در پایان 
در حالی که جوزپ بورل ، مســئول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا به 
امیرعبداللهیان گفته است که ایران باید تعامل سازنده را آغاز کند، مشخص 
شد که تهران پیشنهاداتی را با خود برده تا به 1+4 ارائه دهد و شروطش برای 
بازگشت فعالیت های هسته ای به قبل را تبیین کرده است. هرچند که برخی 
از این پیشنهادات چندان به مذاق طرف مقابل خوش نیامد اما به هر روی، 
همه طرف ها به ادامه این روند متعهد ماندند. دو پیش نویس ارائه شــده 
ایران در مذاکرات  باعث شد تا طرف های اروپایی حاضر در مذاکرات برای 
کسب تکلیف خواهان بازگشــت به پایتخت های خود شوند و گفت وگوها 
موقتا تعطیل شــد و البته سه کشور اروپایی هم اســتقبال چندانی از این 
بسته ها نکردند. برخالف  آنها اما روسیه به تازگی در مورد این مسئله گفته که 

این کشورها فهمیده اند پیشنهادات ایران ارزش مطالعه دارد!

آخرین تحوالت در مذاکرات وین
بعد از پایان دور هفتم گفت وگوها و تمایل طرفیــن به ادامه آنها، روس ها 
بیش از دیگران به اهمیت ادامه این روند برای دستیابی به یک نتیجه تاکید 
کردند و بالفاصله بعد از دور هفتم نمایندگان چین و روسیه، اذعان کردند که 
ایران در مذاکرات وین، پیشنهادات دقیق و قابل بحثی را مطرح کرده است 
که می تواند مبنای توافق قرار گیرد. در آستانه دور هشتم اما ایاالت متحده 
سیاست خود را بر مبنای اظهارات دوگانه برنامه ریزی کرده است. در حالی 
که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رســما بار دیگر اعالم کرده که کشورش 
آماده برداشتن تحریم هاست؛ اما دیگر مقامات آمریکایی سعی دارند تا 
با اظهارنظرها و سفرهای خود تهران را تحت فشــار قرار دهند. در پاسخ به 
این رفتارها  وزیر امور خارجه در نشست خبری با وزیر خارجه عراق گفت که 
طرف های مقابل ما تردید نکنند اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و 1۰ امتیاز 

بگیرند جمهوری اسالمی ایران هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت. 

بنت آخرین گوشزدها را کرد،سالیوان توافق کرد
در میان اظهارنظرهای آمریکایی ها، گفته های رابرت مالی در روز سه شنبه با 
بکی اندرسون، مجری »سی ان ان« نظرها را به خود جلب کرد. او در حالی 
که گفته بود ممکن است در زمان هایی نه چندان دور برجامی وجود نداشته 

و ممکن است به این نتیجه برســیم که به توافق کامال جدیدی نیاز داریم 
مدعی شد که زمان باقی مانده برای احیای توافق هسته ای ۲۰1۵ با ایران 
رو به پایان است و خطر»بحران تشدید کننده« را افزایش می دهد. مالی 
همچنین تاکید کرد:ا گر آنها )ایران( به ســرعت فعلی خود ادامه دهند، ما 
چند هفته فرصت داریم، اما نه بیشتر از آن.در این مرحله، من فکر می کنم، 
نتیجه این خواهد بود که هیچ توافقی بــرای احیا وجود ندارد. یک روز بعد 
از این اظهارنظرها وزیر امور خارجــه آمریکا در یک کنفرانس خبری ضمن 
انتقاد از تصمیم دولت قبلی این کشــور برای خروج از توافق هســته ای، 
مواضع واشــنگتن را در زمینه تداوم مذاکرات احیای توافق هسته ای در 

وین تشریح کرد. 

چه کسی وقت کشی می کند؟
طرف غربی و ایرانی هر دو، دیگری را متهم به وقت کشــی می کنند. تهران 
می گوید نیاز به تضمینی دارد تا مطمئن شود که اتفاقی که یک بار برای برجام 
رخ داده است، بار دیگر با تغییر دولت در ایاالت متحده رخ نخواهد داد. این 
خواسته ایران در حالی مطرح شــده  که همین حاال هم جمهوری خواهان 
گفته اند اگر قدرت را بار دیگر به دست بیاورند، برجام را لغو خواهند کرد و بارها 
بابت این موضوع به دولت آمریکا پیغام داده اند. اما طرف آمریکایی موضوع 

تضمین را مدام پشــت گوش انداخته و با پررنگ کردن مسئله هسته ای 
ایران، تهران را به وقت کشــی متهم می کند. از سوی دیگر کشورمان بارها 
اعالم کرده که مایل است این توافق هرچه زودتر انجام شود و توافقی که به 
تازگی با آژانس داشته و در آن به نصب دوربین در کرج رضایت داده، ناشی از 
همین خواسته است. وضعیت کنونی برای هیچ کدام از طرفین نمی تواند تا 
همیشه باقی بماند و به نظر می رسد که دو طرف برای اینکه برجام احیا شود، 
مشتاق هستند. با این حال هر یک شــیوه های خود را در پیش گرفته اند. 
ایاالت متحده در نظر دارد تا تحریم های هسته ای را در صورتی که با ایران به 
توافقی برسد بردارد. این در حالی است که تهران اصرار دارد همه تحریم های 
هسته ای و غیر هسته ای و حقوق بشری لغو شوند. موضوع تضمین هم به 

شدت در بین دوطرف مورد اختالف است.

 دور جدید مذاکرات به کدام سمت می رود؟
دور جدید در حالی به زودی آغاز می شود که تهران گفته امتیازی نمی دهد و 
آمریکایی ها هم خط و نشان هایی کشیده و می گویند که در صورت به نتیجه 
نرسیدن، زمان زیادی باقی نمانده اســت. در همین حال جیک سالیوان 
هم با مقامات رژیم صهیونیستی توافق کرد تا منافع این رژیم در مذاکرات 

احیای برجام مدنظر قرار بگیرد. 

یک عضو شورای اســتانداری بغداد گفت که برخی 
طرف های داخلی و خارجی برای عدم نصب یادبود 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت به 
شهرداری بغداد فشار آوردند.»سعد المطلبی« عضو 
شورای استانداری بغداد به شدت از اقدام شهرداری 
پایتخت عــراق در ممانعت از نصب یادبود شــهید 
سپهبد قاسم ســلیمانی و یاران شهیدش در مسیر 
فرودگاه بغداد ابراز انزجار کرد.وی به وبگاه المعلومه 
گفت که شــهرداری بغداد می توانست با نصب این 
یادواره مخالفت نکند و موجب ایجاد تنش و شک و 
تردید ها نشود و مکان دیگری را در مسیر فرودگاه و 
به دور از زیرساخت های اصلی، برای نصب یادواره در 
نظر بگیرد که در معرض دید همه باشد.المطلبی گفت 

که شهرداری نباید به فشار هایی که برخی طرف های 
سیاسی داخلی و خارجی وارد می کنند ،گوش دهد و 
حفظ نقشه فرودگاه و زیرساخت های آن بهانه خوبی 
برای مخالفت با نصب یادواره نبــود.وی با کنایه به 
دولت مصطفی الکاظمی گفت که برای نصب یادواره 
باید منتظر تشکیل دولت جدید بود تا فشار آمریکا به 
برخی طرف ها برای ممانعــت از نصب یادبود، پایان 
یابد.همچنین سندی منتشر شد که نشان از موافقت 
وزارت دفاع و سازمان هواپیمایی برای نصب یادواره 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مسیر فرودگاه بغداد 
داشت، اما شهرداری بغداد به بهانه اینکه محل یادواره 
در مکان نامناســبی قرار گرفته با نصب آن مخالفت 
کرد.منابع عراقی، شامگاه چهارشنبه، خبر دادند که 

شرکت مجری طرح ساخت بنای یادبود برای شهید 
حاج »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی ایران و شهید »ابومهدی 
المهندس« نایب رییس ســازمان الحشدالشعبی 
عراق در فرودگاه بغداد از تعویق ساخت این یادواره 
خبر داده است.شرکت مجری طرح پیش از این گفته 
بود که »مصطفی الکاظمی« از این شرکت خواسته 
تا پایان دولت ترامپ از نصب یادبود خودداری کند و 

بیم آن داشت که عراق با تحریم آمریکا مواجه شود.

مقام عراقی:

شهرداری بغداد مانع نصب یادبود شهید سلیمانی شد

درخواست »الپید« از غرب: 

یک تهدید نظامی معتبر برای رویارویی با ایران تعبیه کنید
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در مصاحبه  با یک رسانه انگلیسی با تکرار لفاظی های گذشته علیه جمهوری اسالمی گفت که تل آویو به دنبال یک راه حل جامع و 
دائمی برای آن چه که تهدید هسته ای ایران خواند، است.»یائیر الپید« در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه انگلیسی »تلگراف« بار دیگر لفاظی های تهدیدآمیز 
علیه جمهوری اسالمی ایران را تکرار کرد.وی در این مصاحبه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی و هم پیمانان غربی این رژیم می بایست برای جلوگیری از دستیابی 
ایران به تسلیحات هسته ای، یک تهدید نظامی معتبر ایجاد کنند.الپید که در روزها و هفته های اخیر تمامی تالش خود را به کار گرفته تا در جامعه بین الملل علیه 
جمهوری اسالمی فضاسازی کند، از غرب خواست تا یک تهدید نظامی »معتبر« برای رویارویی با ایران در صورت عدم حصول پیشرفت در مذاکرات »وین« برای 
رفع تحریم های ایران تعبیه کنند.الپید در این خصوص گفت: »اگر ایرانیان فکر کنند که جهان قصد ندارد با جدیت آن ها را متوقف کند، آن ها به سوی )تولید( بمب 
رقابت خواهند کرد. ما باید به وضوح روشن کنیم که جهان اجازه وقوع چنین چیزی را نمی دهد. باید یک تهدید نظامی معتبر روی میز باشد«.وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی که با »بوریس جانسون« نخســت وزیر انگلیس و »لیز تراس« وزیر خارجه انگلیس دیدار و مالقات کرده است در این مصاحبه طی اظهارنظراتی 

متناقض گفت که نتیجه مطلوب رژیم صهیونیستی، حل و فصل برنامه هسته ای ایران از طریق مذاکره است.

خبر روز

وز عکس ر

برگزاری سالگرد آیت ا... 
هاشمی شاهرودی در قم

مراسم سومین سالگرد ارتحال آیت ا... 
هاشمی شــاهرودی با حضور آیت ا... 
حســینی بوشــهری، رییس جامعه 
مدرسین، آیت ا... فاضل لنکرانی رییس 
مرکز فقهــی ائمه اطهــار)ع(، آیت ا...

خاتمی امام جمعه موقت تهران، آیت ا... 
سعیدی امام جمعه قم، آیت ا... هادوی 
تهرانی اســتاد ســطوح عالی حوزه و 
وزیر اطالعات در حــرم مطهر حضرت 

معصومه)س( برگزار شد.

محسن هاشمی خطاب به قالیباف:

 اقدامات دولت های قبل را به نام خودتان ننویسید
محسن هاشمی در روزنامه شرق خطاب به قالیباف نوشــت: همان گونه که سفیدنمایی کارنامه خود 
ناپسند است، سیاه نمایی عملکرد دیگران هم اخالقی نیست و ازاین  رو، توصیه مداوم آشکار و پنهان من 
به همکارانم در شورای شهر تهران در دوره گذشته این بود که عملکرد مدیریت شهری در دوره جناب عالی 
با دیده انصاف مورد بررسی و نقد قرار گیرد و در کنار پیگیری تخلفات، دستاورد ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

پروژه متروی تهران با همه نقاط قوت و ضعف هایش حاصل عملکرد مسئوالن جمهوری اسالمی در چهار 
دهه گذشته است و نمی توان نقاط مثبت را به حساب یک نفر و کاستی ها را به حساب دیگران گذاشت، 
حتی اگر بخواهیم نقش آیت ا... هاشمی رفسنجانی را در فعال کردن متروی تهران در اوج جنگ و بدون 
بودجه دولتی و همچنین پیشرفت این پروژه در دولت سازندگی را نادیده بگیریم، نمی توانیم کمک ها و 
اقدامات مثبت دولت های آقایان خاتمی و احمدی نژاد و مدیریت های شهری پیشین تهران را انکار کنیم.

مذاکره کننده اسبق تیم هسته ای کشورمان:

دوران صبر استراتژیک به سررسیده است
مذاکره کننده اسبق تیم هسته ای کشــورمان در تازه ترین تحلیل مشــترک خود در یک مجله روسی 
نوشــت: دوران صبر اســتراتژیک وبازی با زمان برای امتیاز گیری فرابرجامی به سررسیده است.سید 
حسین موسویان، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در مجله آکادمی علوم روسیه در تحلیلی به وضعیت 
مذاکره احیای برجام پرداخته و نوشت: تصور عمومی براین بود که با روی کار آمدن بایدن، آمریکا سریع به 
برجام بازخواهد گشت و تحریم های ایران به سرعت محو خواهند شد و یک بن بست شکنی دیپلماتیک 
درروابط آمریکا و ایران به وجود خواهد آمد. منتهی بعد از گذشت اندک زمانی، مشخص شد که سران تیم 
سیاست خارجی بایدن درابتدای کار به دنبال بازگشت به برجام بودند منتهی بازگشتی متفاوت با سیاست 
فشارحداکثری ترامپ و سیاست تعاملی اوباما. بایدن درمبارزات انتخابات ریاست جمهور آمریکا خروج 
ترامپ از برجام را سرزنش و اعالم کرد که قصد بازگشت به برجام را دارد که درحقیقت میراث اوباما بود. 

رییس سازمان انرژی اتمی: 

ایران قصد ندارد غنی سازی باالتر از 60 درصد انجام دهد
رییس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد ایران قصد ندارد غنی سازی باالتر از ۶۰ درصد خلوص انجام دهد.

محمد اسالمی، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: »هر کشوری توجه 
زیادی به تضمین ایمنی نیروگاه های هسته ای خود می کند... به لطف اقداماتی که انجام داده ایم، 
همه سیستم های ما ایمن و همه آسیب پذیری های آنها تحت کنترل هستند. امیدواریم که چنین 
اقدامات شدیدی برای تامین ایمنی زیرساخت های هسته ای ما، کسانی را که می خواهند به آنها آسیب 
برسانند دلسرد و ناامید کند«.محمد اسالمی همچنین اعالم کرد ایران قصد ندارد غنی سازی باالتر از ۶۰ 
درصد خلوص انجام دهد.وی گفت: تمام فعالیت های هسته ای ایران بر اساس توافقات، اساسنامه 

و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود.

خودکشی عضو گروهک منافقین در آلبانی
به گزارش ســایت اشــرف نیوز در آلبانی، اخیرا یکی از اعضای گروهک تروریستی منافقین که در 
کمپ موسوم به اشرف 3 این گروهک در مانزا مستقر بوده است به دلیل فشارهای روحی و روانی 
و فضای ایجاد شده در کمپ پس از مرگ ۲۰ نفر از اعضای این گروهک بر اثر کرونا و عدم رسیدگی 
این گروهک به وضعیت بهداشتی و سالمتی افراد مســتقر در این کمپ اقدام به خودکشی )زدن 
رگ دست راست خود( کرده و در حال حاضر در بیمارســتان مادر ترزا در تیرانا تحت مراقبت های 

ویژه بستری است.

کافه سیاست

واکنش تند وزارت خارجه 
به ادعای انگلیس درباره 

رزمایش سپاه
جمهوری اسالمی ایران برای برنامه دفاعی 
خود نه از کســی اجــازه می گیــرد و نه در 
مورد آن مذاکره می کند.ســخنگوی وزارت 
خارجه در واکنش به ادعای دولت انگلیس 
مبنی بر اینکه ایران با شــلیک موشک های 
بالســتیک جدید در رزمایش پیامبر اعظم 
)ص( قطعنامه ۲۲31 را نقض کرده اســت، 
تاکید کرد که برنامه موشــکی ایران به هیچ 
وجه با قطعنامــه ۲331 شــورای امنیت و 
مفاد آن ارتباطی ندارد.ســعید خطیب زاده، 
ضمن رد موضع گیری مداخله جویانه وزارت 
امــور خارجه انگلیــس در مــورد توانمندی 
دفاعی کشــورمان تصریح کــرد: جمهوری 
اسالمی ایران درچارچوب قوانین و مقررات 
بین المللی و مطابق نیاز هــای دفاعی خود 
عمل می کند و  نه تنها اینگونه موضع گیری ها 
و اظهارات، مداخله در امــور داخلی ایران به 
حساب می آید بلکه حاکی از ادامه سیاست 

یک بام و دو هوای لندن است.
خطیب زاده افــزود: این کشــور ]انگلیس[

در حالی که در یــک رقابت بی پایــان برای 
فــروش مخرب ترین ســالح ها بــه منطقه 
غرب آســیا و دیگر مناطق بحران زده جهان 
اســت و بدون توجه به مقررات عدم اشاعه 
پیمان های نظامی ماننــد اوکاس را منعقد 
می کند، در همان حــال در مورد تمرین های 
نظامی معمــول ایران اظهــار نگرانی خواهد 
کرد.سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد: 
برنامه هســته ای جمهوری اسالمی ایران به 
گواه هزاران ساعت بازرســی و گزارش های 
متعــدد آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی 
صلح آمیز بوده و ایــران هیچ برنامه ای برای 
 مصارف نظامی انرژی هســته ای نداشــته
 و ندارد کــه بخواهد برنامه موشــکی خود 
 را بــرای آن طراحی کند. انگلیســی ها بهتر

 از هرطــرف دیگــری می دانند کــه برنامه 
موشــکی ایران به هیــچ وجه بــا قطعنامه 
 ۲331 شورای امنیت ســازمان ملل و مفاد

 آن ارتباطی ندارد. 

بین الملل

عکس: فارس
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مدیرکل اقتصادی استان اعالم کرد:

اصفهان در جایگاه هشتم كشوری وصولی درآمدها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان و دبیر ســتاد درآمد استان در حاشیه نشست ستاد 
درآمد استان اظهار داشت: براساس گزارش خزانه داری کل کشور، صورت وضعیت وصولی درآمدهای 

کشــوری تا پایان مهرماه 112.5 درصد 
است که این درصد نسبت به مهرماه سال 
قبل یک درصد افزایش داشته و استان 
اصفهان با 123.2 درصد در جایگاه هشتم 
کشوری قرار دارد. علی صبوحی همچنین 
بیان داشت: وصولی درآمدهای استان 
اصفهان تــا پایان آبان ماه بــا 121 درصد 
تحقق به مبلغ 13 هــزار و ۶۷5 میلیارد 
تومان است و اداره کل امور مالیاتی استان 
با 124 درصد تحقق عملکرد شایسته ای 

داشته که جای تقدیر و تشکر دارد. صبوحی در مورد گزارش عملکرد تحقق درآمدی سایر دستگاه های 
استان اظهار داشت: نیروی انتظامی بیشترین سهم درآمدی در بخش سایر درآمدها را دارد که تا پایان 
آبان ماه مبلغ 132 میلیارد تومان عدم تحقق داشته که دالیل عدم تحقق ارائه شده توسط دستگاه ، 

حاکی از کاهش تردد و مسافرت ها ناشی از محدودیت های شیوع بیماری کروناست.

مدیرکل دامپزشکی لرستان:

الشه های با لیبل قرمز را خریداری کنید
مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: مردم زمانی که به واحد عرضه گوشت مراجعه می کنند، اولویت 
خرید خود را روی الشه های با لیبل قرمز بگذارند، چراکه سن آن ها پایین و کیفیت شان باالست و 
همین باعث می شود گوشت مرغوب تری را خریداری کنند. مصطفی زبردست اظهار کرد: طی شش 
ماهه ابتدایی سال 14۰۰ در کشتارگاه های طیور استان بیش از 15 میلیون قطعه طیور کشتار شده که 
از این مقدار نزدیک به 15۰۰ تن به استان های همجوار مانند خوزستان، اصفهان و تهران برای مباحث 
تنظیم بازار ارسال شده است. وی ادامه داد: بر مرغی که مردم از مراکز عرضه مجاز خریداری می کنند 
نظارت شرعی و بهداشتی انجام شده و قابلیت مصرف و کیفیت آن در حد بهترین مرغ هایی است که 
در کشور پرورش پیدا می کنند. زبردست افزود: در حوزه کشتار دام طی شش ماهه ابتدایی امسال 
بیش از 15۰ هزار رأس دام سبک و 31 هزار رأس دام سنگین در کشتارگاه های استان کشتار شده که 

در این زمینه نیز نظارت شرعی و بهداشتی توسط همکاران ما انجام شده است.

برگزاری دومین نمایشگاه کسب وکار  استان اصفهان
دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان با محوریت چاپ و بسته بندی، تبلیغات، برندینگ، 
رسانه، مشاوره توســعه و بهبود کســب و کار از )1دی ماه 14۰۰( در محل نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان برپا شد. این نمایشگاه میزبان شــرکت های فعال در حوزه های تخصصی چاپ و 
بسته بندی، کانون های آگهی و تبلیغات، مراکز تخصصی مشاوره مدیریت کسب وکار، دانشگاه ها 
و مراکز آموزشــی مرتبط با حوزه مدیریت کسب وکار، انجمن ها و تشــکل های مرتبط با مدیریت 
کسب وکار، مراکز تخصصی در حوزه دیجیتال مارکتینگ، شرکت های فعال در حوزه بیمه )نمایندگی 
و کارگزاری بیمه(، شرکت های دانش بنیان، شرکت های خالق و فناور و سازمان ها و دستگاه های 
دولتی مرتبط با راه اندازی و توسعه کسب وکار است.رسالت اصلی این نمایشگاه ایجاد زمینه ای است 
تا مدیران کسب وکارها بتوانند نیازهای مجموعه های خود را با حضور و بازدید از غرفه ها و مذاکره با 

متخصصان برآورده کنند.

قنات یا کاریز، ابتکار نخستین مهاجران به  معصومه اکبری
فالت ایران است برای کشاندن آب های عمق 
به سطح زمین؛ کانال هایی هزاران ساله که شریان حیاتی به شمار می رفتند 
و روشــی مقرون به صرفه برای آبیــاری مزارع و باغ ها و ســیراب کردن 
انسان ها. قنوات در سرزمین خشک و کم آب ما همیشه روزنه امید مردم 
بوده و در این سال ها که خشکسالی های پیاپی کشاورزی را از رمق انداخته 
ارزش آن عیان تر شده اســت. به باور برخی کارشناسان، احیا و بازسازی 
قنوات در کنار اســتفاده از شــیوه های جدید آبیاری، بحــران تامین آب 
کشاورزی را تا حد زیادی برطرف می کند. در استان اصفهان بیش از 4 هزار 
و 5۰۰ قنات فعال وجود دارد که سالیانه بیش از 2۹۰۰ متر مکعب آب از آن ها 
استخراج و بیش از 4۰ درصد از زمین های کشــاورزی استان با آب آن ها 
آبیاری می شود. شهرستان های کاشان، اردستان، اصفهان، نایین و نطنز به 
ترتیب بیشترین تعداد قنات و شهرستان های اردستان، نایین، اصفهان، 
نطنز، کاشــان و تیران و کرون بیشترین طول شــبکه قنوات را در استان 

اصفهان دارند.

پایان حیات 15 درصد از قنوات استان
مجید امینی، مدیر آب و خاک ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

گفت: قنوات، مهم ترین منبع تامین آب کشاورزی بوده، اما طی سال های 
اخیر با جایگزین شــدن چاه های عمیق و خشکسالی، بسیاری از قنوات 
قدیمی از بین رفت. وی اظهار کرد: قنوات همیشــه تحــت تاثیر عوامل 
طبیعی قرار می گیرند و باید با مرمت و الیروبی مستمر آن ها بازدهی آب را 
افزایش داد و از هدر رفت آن جلوگیری کرد. مدیر آب و خاک سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: در کل کشــور حدود 4۷ هزار رشته قنات 
وجود دارد که 1۰ درصد آن در استان اصفهان قرار دارد و پنج هزار و ۸4 هکتار 
از مزارع و باغ های استان را آبیاری می کند. امینی گفت: حدود 15 درصد از 
قنوات استان در پی کاهش بارش ها، خشک شده و وضع کاریز ها به عنوان 

میراثی کهن و شاهرگی حیاتی هر روز بحرانی تر می شود.

احیای کاریزها، طرحی هزینه بر
وی گفت: اکنون ۷۰ درصد از قنوات اســتان نیازمند مرمت، بازســازی و 
الیروبی هستند که بازســازی هر کیلومتر از این شبکه۶5۰ میلیون تومان 
اعتبار نیاز دارد. مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: طی سال های قبل طرح های مربوط به کاریزها، به سبب کمبود اعتبار 
به رفع عیب، آزاد ســازی آب بند ها و الیروبی محدود بوده اســت. امینی 
ادامه داد: دلسردی کشاورزان از الیروبی قنوات به علت افت فشار آب در 

سفره های زیرزمینی، تغییر نگرش درباره اســتفاده از آب قنوات و حفر 
چاه های عمیق و نیمه عمیق به قنوات استان خسارت زده است.

وی گفت: کاریز ها عالوه بر اینکه تامین کننده آب کشاورزی و یکی از عوامل 
ماندگاری کشاورزان در روستا ها و امرار معاش آنان هستند، از جاذبه های 

تاریخی و گردشگری نیز به شمار می آیند.

همکاری بین دستگاهی برای احیای قنوات
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: طی سه 
چهار سال اخیر برای رفع مشکل کاهش آبدهی قنوات در شهرستان هایی 
همچون اصفهان، اردستان، کاشان، شهرضا، دهاقان، نایین و خوروبیابانک 
اقدامات موثری انجام شــده که بخشــی از آن مربوط به احیای قنوات 
آسیب دیده از سیالب های دو سال پیش است. امینی گفت: در طرح های 
بازســازی و مرمت قنوات، کاریز هایی در اولویت قرار می گیرد که در پایین 
دســت آن ها باغ وجود دارد تا بتوان برای آبیاری درختان از این منبع آب 
زیرزمینی استفاده کرد. وی گفت: مالکان قنوات  برای بازسازی و مرمت 
آن ها از بانک ها تسهیالت بلندمدت با سود چهار درصد دریافت می کنند. 
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: بر اساس 
تفاهم نامه سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان بسیج سازندگی و بنیاد 
برکت مقرر شده در موضوع بازســازی قنوات همکاری سه جانبه صورت 
بگیرد. امینی گفت: شــرکت فوالد مبارکه هم امسال برای مرمت کاریز ها 
در خوروبیابانک و مناطق کمتر توسعه یافته استان اصفهان به کمک جهاد 

کشاورزی آمده است.

چاه های غیرمجاز مهم ترین عامل تهدید حیات کاریز ها
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفت: بیشترین تعداد قنات در 
استان اصفهان با 554 رشته در شهرستان کاشان و بیشترین طول شبکه 
کاریز با 3۶۹ کیلومتر در شهرستان اردســتان  قرار دارد. اسحاق شفیعی  
اظهار کرد: 4۷3 رشته قنات در اردســتان وجود دارد که امسال حدود 12۰ 
رشته قنات بازسازی و مرمت شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
اردستان گفت: خشکسالی های اخیر، سهل انگاری برخی کشاورزان در 
برداشت حقابه، بی توجهی برخی دستگاه های فعال در زمینه ساخت و ساز 
مسکن و جاده به مسیر و حریم قنوات، جاری شدن سیالب و ورود هرز 
آب های ناشی از آبیاری غیراصولی مزارع حاشیه قنوات از عمده علل خشک 

شدن قنوات در سال های اخیر است. 
شفیعی گفت: حفر چاه های غیرمجاز، مهم ترین تهدید برای حیات قنوات 
است. درصورتی که کشاورزان در استفاده از آب سفره های زیر زمینی صرفه 
جویی نکنند، پیش بینی می شود در تابستان سال آینده باقی مانده کاریز ها 
نیز خشک شوند. کاریز ها تاییدی بر دانش پیشینیان ما، سندی از هویت 
تاریخی ما و منبعی برای تامین آب کشاورزی هستند. قنوات در گذر سالیان 
دراز از نسلی به نسل دیگر به ارث رســیده و عامل زندگی بوده اند. حفظ و 
احیای آن ها ضرورتی است که نباید فقط بر عهده جهاد کشاورزی و میراث 

فرهنگی قرار بگیرد.

معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهــان گفت: اگر 
مردم در مصرف گاز صرفه جویی نکنند، احتمال مصرف 
مازوت یا تعطیلی صنایع و نیروگاه هــا و به دنبال آن 
قطعی برق در زمستان وجود دارد. مهران زینلیان درباره 
افزایش مصرف گاز بخش خانگی و نگرانی نسبت به 
قطع گاز صنایع اســتان، اظهار کرد: با وجود افزایش 
مصرف بخش خانگی، خوشبختانه قطعی گاز بخش 
صنعت را نداشــته ایم، اگرچه تا به امروز سهمیه های 
تحویل گاز به صنایع کاهش یافته است. وی با تاکید 
بر اینکه تا این لحظه هنوز ســوخت مازوت در صنایع 

اصفهان مورد استفاده قرار نگرفته است، گفت: انتظار 
داریم که با مدیریت شرکت گاز استان در زمینه وضعیت 
تامین پایدار گاز در تمام بخش ها، قطعی گاز در حوزه 
صنعت نداشته باشیم. مسئول کارگروه اضطرار آلودگی 
هوای اصفهان گفت: در حال حاضر تحویل گاز به فوالد 
مبارکــه و ذوب آهن کاهــش و همچنین محدودیت 
تامین گاز صنایع سیمان شدیدتر است. وی گفت: در 
حال حاضر حدود ۷5 درصد کوره های آجرپزی استان 
تعطیل شــده اند و صنایع دیگر اســتان نیز به فراخور 
افزایش مصرف گاز بخش خانگی آن ها کم شده است. 
زینلیان درباره تامیــن گاز نیروگاه های اصفهان گفت: 
اگرچه تحویل گاز نیروگاه های اصفهان به دلیل تولید 
برق، کم نشــده، با این وجود در این شرایط فعلی نیز 
اجازه استفاده از سوخت مازوت به آن ها نداده ایم. وی 

درباره احتمال استفاده نیروگاه ها از سوخت مازوت، 
گفت: نیروگاه ها بدون اجازه، بعید است که بتوانند از 
سوخت مازوت اســتفاده کنند، اما امیدواریم شرایط 
به نحوی مدیریت شــود که نخواهیم این اجازه را به 
آن ها بدهیم. معاون امور عمرانی استانداری اصفهان 
گفت: اگر مردم در مصــرف گاز صرفه جویی نکنند، ما 
در استان به یک دوراهی مصرف سوخت مازوت و یا 
تعطیلی صنایع و نیروگاه ها و به دنبال آن قطعی برق 
در زمستان برمی خوریم. وی گفت: امیدواریم به این 
انتخاب سخت نرسیم، اما موضوع کنترل آلودگی هوا 
اکنون بیشتر مورد تاکید مدیریت استان است و شاید 
حتی مجبور شویم یک ســری خاموشی در زمستان 
داشته باشیم، اما تالش می کنیم که استفاده از سوخت 

مازوت به مدار تولید صنایع استان برنگردد.

معاون استانداری اصفهان:

احتمال مصرف مازوت یا قطعی برق در اصفهان وجود دارد

رییس خانه صمت اصفهان:

 661 واحد صنعتی راکد 
در اصفهان وجود دارد

خبر روز

نماینده تشکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور:

صنعت چاپ می تواند کشور را از صادرات نفتی بی نیاز کند
نماینده تشکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور گفت: صنعت چاپ این ظرفیت را 

دارد تا کشور را از صادرات نفتی و معدنی و اقتصاد تک محصولی بی نیاز کند.
غالمرضا شــجاع، در حاشیه دومین 
نمایشگاه کسب و کار استان اصفهان 
با بیان اینکه صنعت چاپ یک صنعت 
گران بوده که نیاز به ســرمایه گذاری 
زیادی دارد، اظهار کــرد: این صنعت 
نیازمند تخصص و نــگاه ویژه دولت 

است. 
صنعت چــاپ، جایگاه ویــژه ای در 
کشورهای مطرح و توسعه یافته دنیا 
دارد، امــا در ایران بــه صنعت چاپ 
توجه ویژه نشده، به طوری که جایگاه 
آن در حــد یــک صنف نیســت. وی 
افزود: اگر دولت و مسئوالن خواهان آن هســتند که کشور به خودکفایی غیرنفتی برسد و در 
بخش صادرات موفق عمل کند باید به صنعت چاپ نگاه ویژه داشته باشند و در این صنعت 

سرمایه گذاری قابل توجه کنند.
نماینده تشکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور تصریح کرد: صنعت چاپ به عنوان 

یک صنعت پیش برنده، تکمیل کننده و شناساننده می تواند تمام صنایع را روبه جلو ببرد.
شــجاع با بیان اینکه هیچ صنعتی را در جهان پیدا نمی کنید که بی نیاز از صنعت چاپ باشد، 
گفت: در تولید بیشتر محصوالت از صنعت چاپ باید بهره برد.صنعت چاپ در صنعت پزشکی، 
 هواپیماســازی، موشک ســازی و خودروســازی کاربرد زیادی دارد. برای مثال 25 درصد 
قطعات یک خودرو نیازمند صنعت چاپ اســت.  بنابراین این تلقــی که صنعت چاپ فقط 
 در روزنامه و حوزه نوشــتاری کاربرد دارد، تلقی اشــتباهی اســت، چرا که کمتــر از ۷ درصد 
صنعت چاپ صرف حوزه نشر و مطبوعات می شــود و ۹3 درصد آن مربوط به صنعت چاپ 

تجاری است.
وی افزود: امروز بسیاری از لوازم پزشکی در کشــور تولید می شود. برای مثال با استفاده از 
صنعت چاپ مشخص می شود که یک سرنگ، چند سی سی ظرفیت دارد و اگر چاپ مورد 
نظر روی سرنگ نباشد آن سرنگ بی مصرف اســت و در دنیای امروز ارتباط بین مشتری و 

کاال را صنعت چاپ و بسته بندی تعیین می کند.
نماینده تشــکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور ادامه داد: صنعتی به این وسعت 
و بزرگی، جایگاه خاصی در کشور ندارد. برای مثال جایگاه صنعت چاپ در انگلستان از نظر 
گردش مالی و اشــتغال زایی، پنجم است و چنین کشــورهایی دریافته اند که هیچ صنعتی 

بدون صنعت چاپ تکمیل نمی شود.
شجاع گفت: اگر به اشیای اطراف خود دقت کنید متوجه می شوید که روی تمام این اشیا از 
صنعت چاپ  بهره گرفته شده است. اگر دولت اعتقاد دارد که باید چشم خود را روی صادرات 

نفتی و معدنی ببندیم، باید از صنعت چاپ حمایت همه جانبه کند.
نماینده تشــکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کشور خاطرنشان کرد: زمانی در آمریکا 
صنعت چاپ بعد از صنعت اسلحه سازی و کشاورزی در جایگاه سوم از نظر گردش مالی قرار 
داشته است، اما در ایران جایگاه این صنعت در قالب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعریف 
شده که البته امیدواریم در دولت سیزدهم این نگاه به صنعت چاپ تغییر کند، چراکه بخش 

خصوصی به تنهایی نمی تواند این صنعت را متحول کند.

کافه اقتصاد

گزارش

 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر اینکه مصرف ۷۰ میلیون مترمکعبی گاز استان اصفهان طی شبانه روز منتهی به روز شنبه  معادل سه فاز پارس 
جنوبی است، گفت: با وجود محدودیت تامین گاز صنایع استان، اما نیروگاه های واقع در شعاع 5۰ کیلومتری اصفهان از سوخت گاز همچنان استفاده می کنند.

سیدمصطفی علوی با اشاره به افزایش مصرف گاز استان به ۷۰ میلیون مترمکعب، اظهار کرد: این میزان نسبت به24 ساعت قبل خود حدود 1۰ درصد افزایش 
داشته است. وی توضیح داد: از این میزان 45 میلیون مترمکعب در بخش خانگی و 25 میلیون مترمکعب در بخش صنعت مصرف شده است و به دلیل افزایش 
مصرف گاز در بخش خانگی، صنایع محدودیت دریافت گاز دارند. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر اینکه مصرف ۷۰ میلیون مترمکعبی گاز در استان 
اصفهان معادل سه فاز پارس جنوبی است، تاکید کرد: اگر محدودیت های تحویل گاز به صنایع را اعمال نمی کردیم، مصرف گاز استان باالی ۸۰ میلیون مترمکعب 
بود. وی با بیان اینکه صنایع ســیمان همچنان محدودیت مصرف گاز دارند، افزود: مصرف گاز ذوب آهن به 5۰ درصد و شرکت فوالد مبارکه به یک چهارم رسیده 
است. علوی درباره تامین گاز نیروگاه ها نیز توضیح داد:   با وجود ابالغیه ای که برای محدویت گاز آنها صادر شده، اما براساس دستور استاندار و بنابر شرایط موجود 

آلودگی هوای اصفهان، نیروگاه های واقع در شعاع 5۰ کیلومتری اصفهان از سوخت گاز استفاده می کنند.

مصرف گاز اصفهان به معادل سه فاز پارس جنوبی رسید

سلطان ماهی خزری
شهرســتان مرزی بندر آستارا یکی 
از قطب های پرورش انواع ماهیان 
خاویاری در سطح کشــور است که 
در شمال غربی اســتان گیالن و در 
حاشیه دریای خزر واقع شده است. 
یکی از بزرگ تریــن مراکز پرورش 
ماهیان خاویاری در این شهرستان 
مرزنشین شمال ایران که مشرف به 
کوه و دریای خزر  است، در روستای 
قره سوی بخش لوندویل شهرستان 

آستارا قرار دارد.

وز عکس ر

رییــس خانــه صنعــت، معــدن و تجارت 
اصفهان گفــت: ۶۶1 واحد راکــد صنعتی در 
اســتان اصفهان وجــود دارد که بایــد برای 
مشــکالت آنها همکاری ویژه صــورت گیرد. 
عبدالوهاب سهل آبادی با اشــاره به آخرین 
وضعیت فعالیت صنایع در اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: وضعیت صنعت خیلی بهتر از 
قبل است و علت این امر نیز قالب شدن تفکر 
خودکفایی در بین صنایع اســت. وی با بیان 
اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز نمکی 
بر حل مشــکالت صنایع بود، تصریح کرد: اما 
عمده کار را خــود صنعتگران انجــام دادند. 
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه صنایع رفتار خوبی را در 
دوران شیوع کرونا از خود نشان دادند، گفت: 
کمترین تعدیل نیرو در این دوره اتفاق افتاد و 
صنایع سعی کردند در این شرایط همراه مردم 
باشند. وی با بیان اینکه در استان اصفهان در 
صنایع مختلف مانند فوالد، ســیمان، کاشی 
و سرامیک، سفال و … دستاوردهای خوبی  
داشــتیم، افزود: صادرات خوبی را نیز در این 
زمینه شــاهد بودیم؛ اما باید توجه داشــت 
که در اســتان در زمینه تولید مشــکلی وجود 
 ندارد اما در امر صادرات مشــکالتی را داریم.

 سهل آبادی با اشاره به اینکه صنایع در زمینه 
صادرات هنوز تکلیف خود را نمی دانند، افزود: 
برخی از بخش نامه ها و آیین نامه هایی که هر 
روز اعالم می شود، اثرات خوبی ندارد بلکه بار 
منفی هم دارد. وی با بیــان اینکه پیدا کردن 
بازار جهانی در شرایط کنونی برای صنعتگران 
سخت است، افزود: این بخش نامه ها اغلب 
بازار را تحت تاثیر قــرار می دهد. رییس خانه 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان اصفهان با 
بیان اینکه بسیاری از واحدهای راکد صنعتی 
استان اصفهان را با کمک خانه صنعت، معدن 
و تجارت استان به چرخه تولید باز گردانده ایم، 
ابراز داشت: در حال حاضر ۶۶1 واحد صنعتی 
راکد در استان اصفهان شناسایی شده است 
که با کمک مدیران واحدهای صنعتی فعال و 

موفق نیازهای آنها را برطرف کرده ایم.

عکس: میزان

احیای کاریزها، روزنه باقی مانده برای  کشاورزان اصفهانی

آخرین سنگِر امید
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نفتی که باید آبادانی داشته باشد، جز ویرانی چیزی در پی  نداشت

دِل خون مردم سرخون
از دهه ۶۰ تاکنون مردم منطقه ســرخون دل شان خون شــد از بس فریاد 
برآوردند و کسی نشنید، خط لوله نفتی که از این منطقه می گذرد به جای اینکه 
نعمت باشد برای این مردم مصیبت شــده است.مردم سرخون شغل شان 
دامداری، کشاورزی و آبزی پروری و... است، با هر بار شکستگی لوله نفت 
آسیب جدی به زندگی مردم وارد می شود و آب، هوا و خاک سرخون را درگیر 
می کند.۲۳ آذر ماه ســال ۱۳۹۹ بود که پیر، جوان و کودکان سرخون شاهد 
سوختن و آب شدن دیار خود بودند، بله باز هم خط لوله انتقال نفت مارون 
دچار شکستگی و حریق شد.خسارت فراوانی به محیط زیست، منایع طبیعی، 
آب های سطحی و زیر زمینی، اراضی کشاورزی و حتی مزارع شیالت وارد آمد، 
اما این اتفاق تازه نبود، چندین بار خط لوله نفت دچار شکستگی شده است و 

مردم جز دریافت سختی و مشقت چیز دیگری دریافت نکردند.

چهار بار شکستگی لوله نفت فقط در یک منطقه
سرپرست مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: از 
دهه ۶۰ تا کنون چهارمین بار اســت که نفت در سرخون روانه می شود، از 
کار اصولی غفلت شده چرا که این خط لوله ملی است و خیلی از موارد در 
حیطه اختیارات استان نیست.خســرو کیانی افزود: مسئله مردم بار ها 
بیان شده است، به صورت مقطعی برخی مشکالت حل می شود، اما باید 

مشکل از ریشه حل شود و ایمن سازی خط صورت گیرد.

خط لوله انتقال نفت در منطقه سرخون فرسوده است
شهرام احمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال بختیاری گفت: 
خط لوله انتقال نفت مارون یک مرتبه در حوزه زاینده رود و چهار مرتبه در 
منطقه سرخون دچار آسیب دیدگی شده است که محیط زیست در تمامی 
حوادث به سرعت ورود کرد و اقدامات قانونی و پیشگیرانه در جهت کاهش 
میزان تخریب را انجام داد.احمدی افزود: در آخرین حادثه خط لوله انتقال 
نفت مقدار زیادی نفت خام وارد منطقه شد و متاسفانه این حادثه آسیب 
جدی به منابع آب و خاک منطقه وارد کرد.وی اضافه کرد: شکســتگی و 
حریق این لوله عالوه بر ایجاد آلودگی هوا، به تنوع زیستی منطقه آسیب 
جدی وارد خواهد کرد به طوری که محل شکســتگی خــط لوله نفت در 
نزدیکی چشمه سرخون واقع شــده و با بارندگی ها مواد نفتی وارد منابع 
آبی خواهد شد. احمدی ادامه داد: حوادث مختلف نشان می دهد که خط 
لوله انتقال نفت در منطقه سرخون فرسوده است و وزارت نفت و شرکت 
خطوط لوله مخابرات باید لوله های فرسوده را تعویض و اقدامات ایمنی را 
ایجاد کنند تا از تکرار این گونه حوادث جلوگیری شود.احمدی گفت: باید 
خسارت های بخش های مختلف اعم از کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 

زیست برآورد و جبران شود، ولی حتی در دوره های قبل برای شناسایی 
منابع آلودگــی و رفع آن اقدامات شایســته ای انجام نشــد.وی افزود: 
خسارت های قبل از سال ۹۰ به بخش خاک ۱۲ میلیارد تومان و خسارت 
به بخش آبزیان ۵ میلیارد تومان برآورد شد که حتی این خسارت ها هم 
هنوز پرداخت نشده اند.احمدی اضافه کرد: نمونه برداری از چشمه سرخون 
و منابع آبی زیردست مرتبا انجام می شــود تا وضعیت سالمت آب مورد 
بررسی قرار گیرد.وی ادامه داد: از مسئوالن وزارت نفت و شرکت خطوط 
لوله مخابرات اصفهان تقاضا می کنیم که اقدامات فوری و الزم و کافی را 
انجام دهند تا شاهد تکرار حوادث جدید نباشیم و آثار تخریبی این حادثه 

سریعا به حداقل برسد.

200 هکتار از باغات سرخون دچار خسارت شدند
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفــت: در پی 
شکستگی خط لوله انتقال نفت در منطقه سرخون، به ۲۰۰ هکتار از باغات 
این منطقه خسارت وارد شد که اکثر آن ها هم مربوط به درختان بادام منطقه 
است.عطاءا... ابراهیمی افزود: بر اســاس نتایج تحقیقات و آزمون های 
انجام شــده، کشــت محصوالت زراعی و آبیاری باغات در منطقه بالمانع 
است.ابراهیمی اضافه کرد: پایش مســتمر آب و خاک به صورت ماهیانه 

توسط کارگروه مربوطه انجام می شود و تصمیمات بعدی با توجه به نتایج 
آزمایش های انجام شده به خصوص آنالیز گیاه اتخاذ می شود.وی ادامه 
داد: در این حادثه ۲۱۴ هزار و ۷۵۰ میلیون ریال به بخش کشــاورزی، ۴۶ 
هزار و ۹۵ میلیون ریال به بخش منابع طبیعی، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال 
به بخش دامپزشــکی و ۱۹۱ هزار میلیون ریال به امور عشایر خسارت وارد 
شــد.ابراهیمی اضافه کرد: همچنین در این حادثه به ۵۴ مزرعه پرورش 
ماهی با ظرفیت اســمی هزار و ۱۷۳ تن در منطقه ســرخون خسارت وارد 
شد.۴۳ رأس دام ســبک به ارزش هزار و ۱۳۳ میلیون ریال و هزار و ۷۳ 
کلونی زنبور عسل به ارزش ۵ هزار و ۳۶۵ میلیون ریال دچار خسارت شدند.

تعویض ۷ کیلومتر از خط لوله انتقال نفت مارون در سرخون
بنا بر اعالم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان، ۷ 
کیلومتر از لوله خط انتقال نفت مارون در سرخون اردل تعویض و جابه جا 
شده است.آلودگی نفتی سرخون در خط لوله خط انتقال نفت مارون هر 
چند سال یک بار رخ می دهد و این حادثه طی دهه اخیر ۲ مرتبه تکرار شد.

انتقال و جابه جایی خط لوله و یا ایمن سازی آن با وجود مهندسان خبره 
در کشور و حتی در استان خودمان کار چندان سخت و زمان بری نیست و  

تنها پیگیری و همت الزم مسئوالن استان را می طلبد.

خشکیدگی 50 هزار هکتار از جنگل های بلوط چهارمحال 
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۸۶ درصد مساحت را جنگل 
ومرتع تشکیل می دهد، گفت: خشکیدگی جنگل ها و مراتع مهم ترین چالش زاگرس و همچنین 
این استان اســت.عطاءا... ابراهیمی افزود: یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از مساحت چهارمحال و 
بختیاری را مراتع و جنگل ها پوشش داده که حفظ و حراست از این عرصه ها و حفاظت از آب و خاک 
به عنوان میراث آیندگان باید در اولویت قرار گیرد و این زخم بر پیکره زاگرس رفع شــود.ابراهیمی 
اضافه کرد: متوسط شیب چهارمحال و بختیاری ۳۴ درصد است که اجرای طرح های آبخیزداری در 
این استان با این میزان شیب دارای اهمیت است تا در زمینه فرسایش خاک، جلوگیری از هدررفت 
آب و ذخیره آب اثرگذار باشد.وی خاطرنشان کرد: اکنون پویش مردمی احیای جنگل های زاگرس 

در ۱۰ استان محدوده زاگرس و در ۲۹۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.
 

اجرای عملیات فیبر نوری در 20 روستای شهرستان اردل
 مدیرعامل منطقه مخابراتی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: عملیات اجرای فیبر نوری، راه اندازی 
ســایت های تلفن همراه و ثابت و برقراری اینترنت پرســرعت با اعتبار حدود ۲۱ میلیارد تومان در 
بیش از ۲۰ روستای شهرستان اردل انجام شد. هومان محمودی افزود: با اجرای این طرح ها، پس 
از مدت ها انتظار اینترنت پرسرعت در روســتا های قرآب، گرده پینه، عباس آباد، چشمه سلیمان 
و نجف آباد بخش مرکزی و همچنین روســتا های شــکر آباد، عزت آباد، دورک قنبری، علی آباد و 
تعدادی روستا های بخش میانکوه برقرار شــد.محمودی اضافه کرد: هنوز برخی روستا های دیگر 
این شهرستان از داشتن اینترنت بهره مند نیستند. تا پایان امسال ۱۴ سایت تلفن همراه مجهز به 

اینترنت پرسرعت در حوزه ارتباطات شهرستان اردل راه اندازی می شود.
 

رییس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری هشدار داد:

کالهبرداران در کمین حساب های بانکی هستند
رییس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شهروندان باید حفظ و حراست از حساب های 
بانکی خود را برای جلوگیری از برداشــت های غیرمجاز جدی بگیرند، گفت: مردم به پیامک های 
دریافتی حاوی لینک های نا معتبر با موضوع ابالغیه سامانه ثنا توجه نکنند و بالفاصله پس از رؤیت 
آن را حذف کنند.سرهنگ عســگری  افزود: شــهروندان به هیچ عنوان اقدام به نصب اپلیکیشن 
مندرج در لینک ارسالی و ثبت اطالعات بانکی در آن نکنند چرا که عموما کالهبرداران پس از نصب، 
به حساب های بانکی دسترسی خواهند داشت.سرهنگ عسگری اضافه کرد: تماس های اینترنتی 
دریافتی از طریق شبکه های اجتماعی که اغلب با حساب کاربری و تصویر پروفایل آرم صدا و سیما 
هستند را پاسخ ندهید و از ارائه اطالعات شخصی و بانکی خودداری کنید.وی ادامه داد: تماس های 
دریافتی از شماره های ثابت و همراه مبنی بر اعالم برنده شدن در قرعه کشی را جدی نگرفته و از ارائه 

اطالعات شخصی و بانکی به تماس گیرندگان خودداری کنید.
 

کاهش 15 درصدی بارش ها در کوهرنگ
 مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۳۳۸ میلیمتر 
بارندگی در شهرستان کوهرنگ رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۵ درصدی 
و نسبت به میانگین بلندمدت با کاهش ۲۱ درصدی همراه است.مهران چراغ پور افزود: هم اکنون 
انباشت برف در این شهرستان صفر است در حالی که پارســال در همین تاریخ ۳۲ سانتیمتر برف 
روی زمین بود.چراغ پور اضافه کرد: از ابتدای ســال زراعی جاری تاکنــون ۱۸۵ میلیمتر بارندگی 
 در اســتان رخ داده که در بیش از نیمی از مناطق اســتان چهارمحال و بختیاری با کاهش بارندگی

 مواجه هستیم. 

بام ایراناخبار

مفاد آراء
10/13 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 10366 - 1400/09/01 هيات ســوم خانم زهرا شريفی 
ولدانی به شناســنامه شــماره 14 کدملي 1290006032 صادره اصفهان فرزند 
محمد علی در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 121/47 متر مربع از 
پالک شماره 10 فرعی از 10  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی سيد عبدالرسول هاشمی دهچی طبق 
ســند انتقالی 38035 مورخ 1351/04/13 و 35121 مورخ 1350/01/12 دفتر 

5 اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 10868 - 1400/09/11 هيات سوم آقای حيدر جعفری 
 ولدانی به شناســنامه شــماره 3 کدملي 1290108684 صادره اصفهان فرزند 
سيف اله در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 326/18 متر مربع از پالک 
شماره 460 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی شيخ محمد حسين و شيخ زين الدين نجفی 
و شيخ محمد حسين آقای نجفی زاده و شيخ علينقی نجف زاده طبق سند انتقالی 

32957 مورخ 1337/11/14 دفترخانه 20 اصفهان
رديف 3- راي شماره 10365 - 1400/09/01 هيات سوم خانم صديقه جعفری 
ولدانی به شناســنامه شــماره 37 کدملي 1290482047 صادره اصفهان فرزند 
عباس در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 229/13 متر مربع از پالک 
شماره 327 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی  اسماعيل زبردست طبق سند انتقالی 7675 

مورخ 133/10/18 دفتر 17 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05

م الف: 1236966  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
10/14 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 

رديــف 1- راي شــماره 11007 - 1400/09/15 هيات اول  آقای ســيف اله 
 آقابابا نقنه به شناسنامه شــماره 29 کدملي 4650543274 صادره بروجن فرزند 
نعمت اله در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 137/78 متر مربع پالک 
شــماره 43 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت لطفعلی نصر اصفهانی از ســند 1363 مورخ 1323/10/2 دفترخانه 11 

اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05

م الف: 1236939  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
10/15 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  3561 14006030200700 مورخ  13 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رحمت اله يزدانی گارماســه فرزند غالمرضا بشــماره شناسنامه 
36 وکدملی 1111376719 صــادره ازفالورجان در ششــدانگ يک باب خانه 
 به مســاحت 70 / 201 مترمربع پالک 405 اصلی واقع در گارماســه خريداری 
مع الواسطه از مالک رســمی آقای غالمرضا يزدانی گارماسه محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهــی به مدت دوماه اعتــراض خود رابه اين 
اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند . بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05

م الف: 1236455 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء
10/16 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت  ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  
و اسناد عادی تســليمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل 
محرز گرديده اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور اسناد مالکيت 
متقاضيان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
اســناد مالکيت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نيست.

برابر رای شــماره 140060302018000909 مورخ 1400/08/23 کالســه 
پرونده 13991144020260016001641 آقای حســن مومنی فرزند قنبرعلی 
به شــماره شناســنامه 72 و کدملی 1091970342 نســبت به ششدانگ يک 
باب خانه  به مســاحت 123/59 متر مربــع احداثی بر روی قســمتی از پالک 
28 اصلی واقع در بخــش 16 اصفهان حوزه ثبــت دولت آباد برخــوار قولنامه 
 عادی و به شــماره ســند 24060 مورخ 1399/05/26 دفترخانه 230 خورزوق

 به نام حسين کوچکی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/05

م الف: 1237522 ابراهيم غفاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

10/17 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صــادره هيئت موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضيان 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده توســط ارشاد آگهي ميشــود در صورتي 
 که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
 صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت

 صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 13996030201500063 مورخ 1399/01/26 خانم عصمت 
ملکی ريزی فرزند حسن نسبت به ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 141 متر 
 مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر  بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/20

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05 
م الف: 1237655  مصطفي شمسي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/18 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صــادره هيئــت موضــوع قانــون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان 
لنجــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضي محــرز گرديده اســت. 
لــذا مشــخصات متقاضــي وامالک مــورد تقاضــا به شــرح زير بــه منظور 
اطالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده 
توســط اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی لنجان آگهي ميشــود در صورتي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند،
 مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
 صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت

 صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001414 مورخ 1400/09/16 آقای محمد 
علی سبکتکين ريزی فرزند محمد علی نســبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 

يکباب خانه به مســاحت 348/82 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در 
زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شده از مالک رسمي 

ابوالفتح قهرمان
2- راي شــماره 140060302015001415 مورخ 1400/09/16 آقای ســيد 
مجتبی پاک نژاد ريزی فرزند سيد نعمت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 348/82 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در 
زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شده از مالک رسمي 

ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/20 
م الف: 1246237  مصطفي شمسي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
10/19 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آ ئين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شــماره های ذيل صادره هيات موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک خوانسار، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در 
معابر و اماکن عمومی الصاق می گردد در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشــند، می توانند از تاريخ الصاق آگهی 
در روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم 
و پس از اخذ  رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
1- رای شــماره 140060302011000154 مورخ 1400/09/22 آقای محمد 
باقر کرمی به شناسنامه شماره 119 کدملی 1229602331 صادره خوانسار فرزند 
احمد در ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 215/44 متر مربع پالک 2041 

اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک خوانسار 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/20 
م الف: 1247313 حبيب اکبری سرپرست حوزه ثبت ملک خوانسار 

تحدید حدود اختصاصی
10/20 شــماره نامه : 140085602024011526-1400/09/30 چون تحديد 
حدود ششــدانگ يک باب خانه پالک 2664/6  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم شــهربانو اسماعيلی نيســيانی فرزند عباس در 
جريان ثبت اســت و به علت عدم حضــور متقاضی ثبت به عمــل نيامده اينک 
بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/11/02 ســاعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار
 می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم 
 دادخواســت را اخذ و به اين اداره تســليم نماييد. تاريخ انتشــار: 1400/10/05  
م الف: 1246515 مهدی  شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان



یکشنبه 05 دی  1400 / 21 جمادی االول 1443 / 26 دسامبر 2021 / شماره 3429

تکذیب خبر قطع همکاری دانشگاه های فرایبورگ و اصفهان
 به تازگی یــک روزنامــه صهیونیســتی خبــری مبنی بر قطــع همــکاری دانشــگاه آلمانی
  فرایبــورگ از ســال ۲۰۱۹ بــا دانشــگاه اصفهان بــه دلیــل بازنشــر مطالبی دربــاره نابودی
  رژیم صهیونیســتی منتشــرکرده که این خبر در شــبکه های اجتماعی بازنشــر شــده است.

 مدیر بین الملل دانشــگاه اصفهان با اشــاره به بازنشر این خبر در شــبکه های اجتماعی گفت: 
این خبــر از طریق یک روزنامه صهیونیســتی و بنا به دالیل نامعلوم منتشــر شــده که شــک 
برانگیز اســت، در صورتی که به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده و ایمیلی از آن دانشــگاه آلمانی به 
 دانشگاه اصفهان ارسال نشــده است.سید کمیل طیبی اظهار کرد: انتشــار این مطلب شیطنت 
رسانه ای محسوب می شود و آن ها به احتمال زیاد به دنبال ایجاد شــک و تردید در این ارتباط 

دانشگاهی هستند.
مدیر بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: این در حالی اســت که تا چندی پیش همچنان مبادله 
دانشجو با این دانشگاه آلمانی صورت گرفته و هیچ مشــکلی وجود نداشته و پیامی در این باره 
دریافت نشده است.دانشگاه اصفهان اکنون با حدود ۱۴۰ دانشگاه خارجی و منطقه ای همکاری 
و ارتباطات علمی با دوام دارد که از جمله آن می توان به دانشــگاه های اروپایی، آســیایی، چند 

دانشگاه آمریکایی و دانشگاه های منطقه ای از جمله ترکیه و پاکستان اشاره کرد.
طیبی ادامه داد: یکی از همکاری ها و ارتباط خوب و نزدیک ما در بین چند دانشــگاه آلمانی، با 
دانشگاه فرایبورگ است که حدود ۱۷ سال است مبادله دانشجو صورت می گیرد و  امسال نیز این 
ارتباط علمی برقرار بوده و هست که مبادله در قالب دریافت بورسیه از آن دانشگاه و اعزام دانشجو 
و تحصیل برای یک یا ۲ ترم صورت گرفته است.دانشگاه اصفهان با حدود ۱۷ هزار دانشجو و ۶۶۰ 

عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های جامع برتر کشور است.

 ثبت الکترونیکی 44 درصد اطالعات مددجویان
کمیته امداد اصفهان

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۴۴ درصد اطالعات مددجویان کمیته 
امداد اصفهان در ســامانه الکترونیکی سها ثبت شده اســت.هادی بنایی با اشاره به بهره گیری 
از سامانه هوشــمند »ســها« با هدف چابک ســازی فرآیند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان 
اظهار کرد: استان اصفهان یکی ازمناطق مهاجر پذیری است که نقل و انتقال زیادی دارد که باید 
اطالعات خانواده های زیادی را ثبت کند و دسترسی به اطالعات خانواده ها اکنون به شکل گذشته 
میسر نیست.وی گفت: افراد نیازمند زیادی به ما مراجعه می کنند که اطالعات خانواده آن ها در 
سایر استان ها ثبت شده و ما مجبور به استعالم از سازمان های دیگر هستیم که اطالعات شفاف 
را ثبت کنیم و این ســامانه کمک بســیار زیادی به تهیه بانک اطالعاتی کمیته امداد کرده است.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: کدملی، کدپستی، 
شماره تلفن همراه به نام فرد متقاضی از شروط الزامی ثبت نام کنندگان در این سامانه به آدرس: 

soha.emdad.ir است.
وی گفت: این سامانه فقط برای ارائه خدمات به افراد تحت پوشش کمیته امداد نیست بلکه سایر 
نیازمندان هم برای دریافت خدمات مختلف می توانند ثبت نام کنند.بنایی ادامه داد: این سامانه 
با سایر دستگاه های اجرایی همچون تامین اجتماعی، بهزیستی و ثبت احوال، پست، مخابرات 
متصل است و اســتعالم ها را به صورت برخط نمایش می دهد که اطالعات فرد باید با استعالم 
همخوانی داشته باشد.وی گفت: دفاتر خدماتی و دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی در 
سطح شهر برای افراد بی سواد یا کم سواد آماده خدمت رسانی هستند و نیز امکان ثبت اطالعات 
در گوشــی تلفن همراه فراهم اســت. معاون حمایت و ســالمت کمیته امداد استان اصفهان  
 افزود: اطالعات خانواده ها در این ســامانه ســطح بندی شــده و خدمات با توجه به نیاز افراد

 ارائه می شود.

خون بهای 29 هزار دالری؛

برگزاری تور برای شکار قوچ اصفهان!

بــه تازگی یــک شــرکت بیــن المللی  پریسا سعادت
گردشگری شکار در جمهوری آذربایجان 
که ۱۲ سال است با همکاری یک شرکت گردشگری ایرانی شکارچیان 
خارجی در کشورمان تور شکار برگزار می کند، مدعی باز شدن دوباره 

زیستگاه های ایران به روی شکارچیان آمریکایی شده است!
مدیرعامل این شــرکت با ابراز خرسندی از اینکه ســفر شکارچیان 
آمریکایی به ایران، بار دیگر میسر شده اعالم کرد که تورهای شکار در 
ایران از فوریه تا ۶ مارس برای شکار قوچ کرمان، قوچ اصفهان و کل 

ایرانی، برگزار  می شود.
پیش از اعالم فراخوان این شرکت، دیگر شــرکت های بین المللی 
برگزاری تورهای شــکار نیز در روزهای گذشــته با انتشار اطالعات و 
هزینه های شــکار گونه های مختلف چهارپایان ایران در سال ۲۰۲۲ 
شکارچیان را به ثبت نام در تورهای شکار در ایران دعوت کرده بودند. 
در فراخوان یکی از این شرکت ها هزینه شــکار کل و قوچ ایرانی در 
سال ۲۰۲۲، بین ۲۹ هزار دالر برای قوچ اصفهان تا ۷۰ هزار دالر برای 

قوچ الرستان اعالم شده بود.
 ماجرای برگزاری تور برای شکار به صورت رسمی و با مجوز به ابتدای 

ســال ۱۳۹۲ برمی گردد، زمانی که  احمدعلی کیخــا که چندماهی 
از ورودش به ســازمان حفاظت از محیط زیست گذشــته بود برای 
ساماندهی صدور مجوزهای شکار، جلسه ای مشترک با تورگردانان 
و مخالفان شــکار برگزار کرد. در این جلســه بر ســاماندهی صدور 
مجوز شکار تاکید شد چون تاقبل از آن برخی شرکت های مسافرتی 
مجوزهای شکار را بدون داشتن مســافر خارجی عالقه مند به شکار، 
می گرفتند و وقتی می دیدند که آژانس های مسافرتی دیگر، مسافر 

تور شکار دارند آنها را به قیمتی بسیار باال می فروختند.
این اتفاق با وجود انتقاد شدیدی که بسیاری از فعاالن محیط زیست 
نسبت به وقوع آن داشتند بارها تکرار شــد و حتی در نخستین روز 
خرداد ۹۷ گروهی از شــکارچیان آمریکایی با هماهنگی ســازمان 
حفاظت محیط زیست وارد کشور شده و در مناطق چهارگانه و مناطق 
آزاد اســتان های خراسان رضوی، خراســان جنوبی، کرمان و یزد به 
شکار کل، قوچ و آهو مشغول شدند! به دنبال حضور این شکارچیان 
بار دیگــر انتقادها باال گرفت، برخی از فعاالن محیط زیســت مدعی 
شدند که یک شــکارچی پول هنگفتی برای سفر به ایران می دهد که 
بتواند شاخ حیوانی را به عنوان سوغات با خود به وطنش ببرد چطور 

می توان این افراد را قانونمند دانســت و برای آنها تور برگزار کرد. آیا 
دوستان ما در آژانس های مسافرتی تصور نمی کنند که بعد از مدتی 

مناطق حفاظت شده ایران، سیبل تفریح شکارچیان می شود؟
پس از آن پای دادستان کل کشور  هم به این موضوع باز شد و پس 
از انتقاد شــدید دادســتان و ننگ خواندن این اقدام، صدور مجوز 
شــکار برای اتباع آمریکایی منتفی شد. اما ماه گذشته شهاب الدین 
منتظمی، مدیرکل حفاظت و مدیریت شــکار و صید با ابالغ نامه ای 
با موضوع اعالم سهمیه شــکار،  خطاب به مدیران اســتانی، از آنها 
خواست سهمیه موردنظرشــان از پروانه های شــکار چهارپایان در 
مناطق چهارگانه را اعالم کننــد .اما با وجود ابالغ این نامه، حســن 
اکبری، معاون محیط زیســت طبیعی ســازمان محیط زیست در 
گفت وگو با میزان مدعی شــده که در خصوص صدور مجوز شــکار 
اتباع خارحی در مناطق چهارگانه و آزاد در ســال جــاری برنامه ای 

وجود ندارد.
بدین ترتیب، اینکه دالالن بین المللی تورهای شــکار بر چه اساسی 
شکارچیان را به حضور در تورهای شکار ایران دعوت می کنند، پرسشی 

است که پاسخ به آن مستلزم مرور زمان است.

برخی از فعاالن محیط زیست مدعی شدند که یک 
شکارچی پول هنگفتی برای سفر به ایران می دهد که 
بتواند شاخ حیوانی را به عنوان سوغات با خود به وطنش 
ببرد چطور می توان این افراد را قانونمند دانست و برای 

آنها تور برگزار کرد

با مسئولان جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
شناسایی مورد مشــکوک به کرونا »اومیکرون« در 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: تاکنون مورد مشکوک 
ابتال به کرونا در اســتان نداشــتیم و اگر موردی در 
اصفهان گزارش شــده و مورد تایید هــم قرار بگیرد 
باید برای تایید نهایی به تهران فرســتاده شــود که 
تاکنون این اتفاق نیفتاده است.پژمان عقدک در مورد 
واکسیناســیون جمعیت مورد هدف استان، اضافه 
کرد: در حال حاضر ۸۴ درصد از جمعیت هدف باالی 
۱۲ سال استان دوز اول واکسن کرونا و ۷۰ درصد دوز 

دوم را دریافت کردند و باالتر از ۱۲ درصد هم دوز سوم 
واکســن کرونا را تزریق کردند.ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان تاکید کرد: در استان شش 
مرکز تجمیعی واکسیناســیون به شــهروندان ارائه 
خدمات می کنند و ۱۲ مرکز منتخب جامع سالمت 
وجود دارد که تا ســاعت هفت بعدازظهــر برای ارائه 
خدمات به همشهریان فعال هستند.عقدک تصریح 
کرد: همه مراکز جامع سالمت شهر و شهرستان های 
اســتان اصفهان آماده ارائه واکسیناسیون کرونا به 
مراجعه کننده ها هســتند و روزانه به طور متوســط 
۲۵ هــزار نفر برای تزریق واکســن کرونــا به مراکز 
تجمیعی واکسیناســیون مراجعه می کنند.وی در 
مورد تزریق دوز سوم واکسن کرونا و ارسال پیامک 
به شــهروندان، گفت: همه افراد باالی ۱۸ ســال که 

مدت سه ماه از تزریق دوز سوم واکسن کرونای آنها 
گذشته باشــد می توانند به نزدیک ترین مرکز جامع 
سالمت محل زندگی خود مراجعه کرده و دوز سوم 
واکسن کرونا را دریافت کنند.ســخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: اطالع رسانی به مراکز 
جامع سالمت برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا به 
شهروندان صورت گرفته که بر اساس سامانه سیب 
)سامانه پرونده الکترونیکی خانواده( این کار انجام 
می شود و تا آنجا که مقدور است برای افراد پیامک 
هم برای مراجعه به مراکز واکسیناســیون ارســال 
می شود.عقدک خاطرنشان کرد: برای مقابله با سویه 
»اومیکرون« و مصون ماندن شــهروندان از ابتال به 
ویروس جهش یافته جدید کرونا تزریق دوز ســوم 

واکسن ضروری است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

تزریق دوز سوم واکسن کرونا به بیش از 12 درصد جمعیت استان

 انفجار منزل مسکونی
 در خمینی شهر

عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس 
استان اصفهان با اشاره به حادثه انفجار 
منزل مســکونی در خمینی شهر گفت: 
این حادثه که به دنبال انفجار بخاری در 
اثر نشتی گاز اتفاق افتاد، ساعت ۶ و ۵۸ 
دقیقه  روز جمعه  به ســتاد فرماندهی 
عملیــات اورژانــس اســتان اصفهان 

گزارش شد.

مهار  آتش کارخانه ریسندگی در مورچه خورت شاهین شهر
فرماندار شاهین شهر و میمه، شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به حریق 
کارخانه ریسندگی در مورچه خورت شهرستان شاهین شهر گفت: ساعت ۱۷:۳۴ دقیقه حریق در این 
کارخانه به آتش نشانی اعالم شــد که در پی آن بالفاصله ۲ دستگاه ماشین اطفای حریق از شهرک 
صنعتی به محل اعزام شدند.محمدرضا کاظمی طبا با اشاره به جزییات این عملیات گفت: پس از آن 
۷ دستگاه از شهرداری شاهین شهر و ۹ دستگاه ماشین اطفای حریق از اصفهان به محل وقوع حادثه 
اعزام شدند.فرماندار شاهین شهر و میمه گفت: عملیات اطفا تا ساعاتی بعد ادامه داشت، اما حریق 
مهار شد.همچنین مجتبی رستمی، رییس آتش نشان شاهین شهر و میمه گفت: ۷ دستگاه سنگین 
اطفائیه موجود در داخل شهر جهت حریق به محل اعزام شدند، همچنین ضمن آمدن پشتیبان، بچه ها 

برای مهار این حریق فراخوان شدند.

 خوداشتغالی خادمیاران آران و بیدگلی
 برای زنان سرپرست خانوار

مســئول کانون رضوی ثامن الحجج در آران و بیدگل گفت: اجرای طرح و ایده جمع آوری و فروش 
ضایعات قابل بازیافت از جمله انواع کاغذ، بطری های نوشابه و آب معدنی و انواع قوطی های فلزی با 
رایزنی و هم اندیشی خادمیاران این کانون و اهالی محله تدبیر شد.صالحی با اشاره به نقش و همکاری 
محســن دادخواه بیدگلی، یاور رضوی کانون محلی ثامن الحجج در آران و بیدگل برای اجرای طرح 
خود اشتغالی بانوان سرپرست خانوار  اظهار کرد: پس از جمع آوری و فروش ضایعات قابل بازیافت 
در مدت ۲۰ ماه، ایده خرید دستگاه ســبزی خرد کنی و راه اندازی فروشگاه آن عملیاتی شد تا عالوه 
بر اشتغال بانوان سرپرست خانوار، سود حاصل از فروش فروشگاه نیز برای کمک به نیاز مندان زیر 
پوشش کانون رضوی ثامن الحجج هزینه شود.به گفته وی؛ خرید یک دستگاه سبزی خرد کنی، یک 
دستگاه پرس، یک ترازوی دیجیتال، یک یخچال ویترینی و یک فریزر به مبلغ ۴۰ میلیون تومان از 
محل فروش ضایعات قابل بازیافت، خریداری شد.مسئول کانون رضوی ثامن الحجج در آران و بیدگل 
گفت:در برهه کنونی با راه اندازی فروشگاه سبزی خردکنی برای سه نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده 
است و هشت نفر دیگر نیز با توسعه فروشگاه سبزی خوردکنی صاحب شغل خواهند شد.صالحی 

ظرفیت کارگاه سبزی خردکنی  را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم انواع سبزی در ماه دانست است. 

معلم نوش آبادی، برگزیده جایزه ترویج علم ایران شد
سید جالل جلیلی، معلم نوش آبادی، برای نخستین بار جایزه ترویج علم ایران در بخش آموزش و 
پرورش را برای استان اصفهان به ارمغان آورد.سید جالل جلیلی نوش آبادی، برگزیده بیست و دومین 
دوره جایزه ترویج علم ایران گفت: جایزه ترویج علم ایران، با هدف تقدیر از افراد یا سازمان هایی اهدا 
می شود که موثرترین فعالیت ها را برای همگانی کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی در ایران 
و کاربرد علم در هریک از سطوح زندگی اجتماعی انجام داده اند.وی گفت: این جایزه با معیار های انگیزه 
افزایش سواد علمی و ارتقای فرهنگی جامعه از راه ترویج علم، همت شخصی یا گروهی، استمرار بیش 
از سه سال، گستردگی سنی و جغرافیایی، برنامه ریزی موثر برای رسیدن به نتیجه ای ماندگار و کالن، 

مبتنی بر خالقیت و نوآوری داوری می شود.
به گفته وی؛مراســم  جایزه ترویــج علم به اســتناد مصوبه ۲۰ مــرداد ســال ۱۳۸۱ هیئت مدیره 
انجمن ترویج علم ایــران، به منظــور قدردانی از کوشــش های مروجین علم و تشــویق عموم به 
فعالیت و زمینه ســازی برای ارتقای بینش و تفکر علمی در جامعه در راســتای همگانی کردن علم، 
گســترش اندیشــه و فرهنگ علمی در ایران و کاربرد علــم در هریک از ســطوح زندگی اجتماعی 
برگــزار می شــود.منتخب دریافت جایــزه ترویج علم ایــران گفت: مروجــان علــم می توانند از 
 گروه های آموزندگان علم، سیاست گذاران، برنامه ریزان علمی و ســرمایه گذاران در ترویج علم نیز 

انتخاب شوند.

وز عکس ر

خبر خوان

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان:

 چالش های جمعیتی 
متوجه همگان است

خبر روز

مدیــرکل ثبــت احوال اســتان اصفهــان در 
ســخنرانی پیش از خطبه های نمــاز جمعه 
اصفهان به مناســبت سالروز تشکیل سازمان 
ثبت احوال به وضعیت سرانه جمعیتی کشور 
و اســتان اصفهان اشــاره کرد و اظهارداشت: 
سرانه رشد جمعیتی به کمترین نرخ جانشینی 
رسیده که وضعیت اســتان هم اینگونه است. 
حسین غفرانی کجانی افزود: در سال گذشته 
از هر هزار نفر جمعیت نزدیک به ۱۱ نفر متولد 
شده اند که این آمار در مقایسه با آمار منطقی و 
واقعی بسیار  کم است.وی ادامه داد: کاهش 
ازدواج و فرزندآوری چالشــی اســت که طی 
دهه های گذشــته گرفتار کشــور شده تا سال 
۱۴۲۵ نتایج این معضل با افزایش سن پیری 

خود را نشان می دهد.
غفرانی با بیــان اینکه ۳۰ درصــد جامعه پیر 
خواهد بود، خاطرنشــان کرد: این وضع آینده 
کشور اســت و چالش های جمعیتی متوجه 
همگان است و باید همه نسبت به آن توجیه ، 
آگاه و نقش خــود را ایفا کنند. وی اضافه کرد: 
ازدواج و فرزنــدآوری از توصیه هــای دینی و 
اعتقادی جامعه به حساب می آید و نیاز است 
تا به آن توجه شود و موانع پیش روی ازدواج  

از جمله تجمل گرایی از بین برود.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به 
برنامه ریزی صورت گرفتــه برای فرزندآوری 
خاطرنشان کرد: برنامه پیشنهادی و تشویقی 
صورت گرفته قــادر به رفــع چالش های این 
حوزه خواهد بود.در استان اصفهان نیز شورای 
راهبــردی جمعیت برای برنامــه ریزی و رفع 
موانع و کمک به رشــد تولد تشــکیل خواهد 
شد.غفرانی با اشــاره به جمعیت سالمند در 
کشــور گفت: تکریــم این قشــر الزم و نحوه 
رسیدگی به نیازهای آنان باید از سوی رسانه ها 
و افراد صاحب نظر بیان و تشــریح شود.وی 
کمک به رفع نیازهای ســالمندان را مهم بیان 
کرد و اذعان داشــت: هم افزایی برای کمک 
به رشــد جمعیت جوان و کاهش دغدغه های 
دوران ســالمندی از دوران پیش از سالمندی 

الزم است.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان در خصوص پرداخت جریمه های خالفی شهروندان از طریق اپلیکیشــن تعیین شده، گفت: بخشودگی مازاد 
جریمه های دو برابری راننده ها تنها مشمول افرادی است که قبل از سال ۱۴۰۰ جریمه شده باشند و همشهریان می توانند تا پایان دی ماه به دفاتر پلیس + ۱۰ نسبت 
به  گرفتن وضعیت خالفی خودروی خود اقدام و از طریق اپلیکیشن »پلیس من« یا سایت »راهور ۱۲۰« خالفی خودرو را رویت و پرداخت کنند.سرهنگ محمدرضا 
محمدی اظهار کرد: به همشهریان تاکید می کنم در فرصت باقی مانده به دفاتر پلیس، سایت راهور ۱۲۰ و یا اپلیکیشــن پلیس من مراجعه کنند و انجام این کار را 
به روز های آخر موکول نکنند به دلیل اینکه احتمال دارد در روز های آخر تراکم ایجاد شود و همشهریان نتوانند وارد سایت مورد نظر شوند.رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان اصفهان گفت: در روز های آخر ممکن است نرم افزار و سایت برای شهروندان قابل استفاده نباشد، همشهریان برای رویت و پرداخت خالفی خودرو 
حتما در این فرصت باقی مانده به سایت و نرم افزار موجود مراجعه کنند.ســرهنگ محمدی در خصوص اینکه جریمه های کرونایی سال ۹۹ هم شامل این طرح 
می شود، افزود: همه جریمه هایی که دو برابر شده باشند، مازاد آن اکنون در سیستم بخشیده شده است و تمام جریمه ها هم جریمه های محدودیت های کرونا و 

سایر جریمه ها که به صورت الصاقی بوده نیز شامل این طرح می شود.

پایان دی ماه؛ آخرین مهلت پرداخت مازاد جرائم راهنمایی و رانندگی



تیم ملی فوتســال ایران که برای برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی ایتالیا راهی این کشور شــده بود بعد از کسب یک پیروزی و متحمل شدن یک شکست 
مقابل این تیم به کشور بازگشت. در این بین اتفاق عجیبی رخ داد که نمونه مشابه آن را شاید تاکنون ندیده باشیم؛ مربی دروازه بانان تیم ملی فوتسال ایران در 
اقدامی عجیب لباس شماره یازده این تیم را با لباس بازیکن تیم ملی ایتالیا معاوضه کرد. این در حالی است که بازیکنان تیم ملی بعد از هر بازی پیراهن های 
خود را تحویل می دهند!اپیدمی پس گرفتن لباس بازیکنان تیم ملی فوتسال چند سالی است که در تیم ملی جریان دارد و بازیکنی که شاید تنها یک بار موفق به 
پوشیدن این لباس شده نمی تواند آن را به یادگار داشته باشد. طبق روال این چند سال بعد از برگزاری هر اردویی لباس ملی پوشان توسط مسئولین جمع می 
شود تا در اردوی بعدی دوباره مورد استفاده قرار بگیرد؛ اما اتفاقی که در بازی دوستانه بین ایتالیا و ایران رخ داد جالب توجه و جای تامل دارد.مربی دروازه بان 
های تیم ملی که نقشی فراتر از یک مربی ساده را دارد و بیشتر به عنوان مترجم در سفرها استفاده می شود، بعد از پایان بازی با ایتالیا پیراهن شماره ۱۱ تیم ملی 

که برتن حمزه کدخدایی بود را با پیراهن بازیکن شماره ۱۱ ایتالیا عوض می کند تا به یادگار نگه دارد.

اقدام عجیب مربی تیم ملی فوتسال 
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تعجب بازیکنان بارسلونا از مراسم ازدواج »دمبله«
عثمان دمبله، بازیکن فرانسوی بارســلونا، این بار با مراســم ازدواجش به سوژه اصلی این تیم 
تبدیل شده است.دمبله در سال های اخیر به دلیل مصدومیت های متعدد همیشه در مرکز توجه 
قرار داشته و بسیاری از هواداران و حتی مربیان بارسا از عملکرد این بازیکن رضایت نداشتند.اما 

حاال مراســم ازدواج این بازیکن باعث 
شده که توجه بسیاری به سوی او جلب 
شود، اتفاقی که باعث تعجب بازیکنان 
بارسا نیز شده است.دمبله چند روز قبل 
در مراســمی در مراکش با همســرش 
ازدواج کرد. این جشن در حالی برگزار 
شد که هیچ یک از هم تیمی های او در 
بارسا به این مراسم دعوت نشده بودند 
و اصال اطالعــی هم نداشــتند که این 
بازیکن قصد دارد به زودی ازدواج کند.

این بازیکن فرانسوی معموال در زندگی شخصی خود بسیار محتاطانه عمل می کند و عالقه ای به 
انتشار جزییات آن در شبکه های اجتماعی هم ندارد. به طور مثال او در اینستاگرام تنها تصاویری 
از زندگی حرفه ای خود را منتشــر می کند و همچنین در هیچ یک از مهمانی های شام یا ناهار به 

همراه فرد دیگری حاضر نمی شود.
با این حال مراسم ازدواج دمبله شاهد حضور یک فوتبالیست دیگر نیز بود. دایو اوپامکانو، مدافع 
بایرن، که دوست نزدیک این بازیکن از زمان حضور در رده های جوانان تیم ملی فرانسه بوده هم 
در این مراسم شرکت کرده بود.مراسم این بازیکن در دومین روز تعطیالت کریسمس برگزار شد 
و این در حالی است که باشگاه بارسلونا نهایت تالشش را برای تمدید قرارداد با او به کار گرفته که 

در تابستان سال 2022 به پایان می رسد.
 

تالش سویا برای جذب دو مهاجم یونایتد در  ژانویه
باشگاه سویا قصد دارد در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی خط حمله اش را تقویت کند و برای این 
کار دو مهاجم یونایتد را در نظر دارد.بســیاری از تیم های اروپایی با جدایی بازیکنان شان در برهه 
حساس ماه ژانویه برای حضور در جام ملت های آفریقا روبه رو هستند و سویا نیز از این موضوع 
مستثنی نیست.دو مهاجم این تیم شامل مونی الحدیدی و سوف النصیری برای حضور در جام 
ملت های اروپا از این تیم جدا می شوند و آنها به دنبال تقویت تیم شان در این پست هستند.همین 
موضوع باعث شــده که توجه آنها به مهاجمان یونایتد جلب شود که فرصت زیادی برای بازی در 
این فصل پیدا نکرده  و خواهان جدایی از این تیم هستند.کریستیانو رونالدو و جیدون سانچو در 
این تابستان به اولدترافورد ملحق شدند تا شرایط برای دیگر بازیکنان و حضورشان در خط حمله 
این تیم دشوار شود، چرا که این دو بازیکن گزینه اصلی کادر فنی این تیم محسوب می شوند.از 
سوی دیگر حضور مارکوس راشفورد و میسون گرینوود نیز باعث شد که فرصت زیادی برای بازی 

به آنتونی مارسیال و ادینسون کاوانی نرسد.
مارسیال علنا اعالم کرده که خواهان جدایی از جمع شیاطین سرخ در ماه ژانویه است و بسیاری از 
منابع خبری نیز مدعی شده اند که کاوانی از شرایطش در اولدترافورد راضی نیست و قصد دارد به 
زودی از این تیم جدا شود.روزنامه اسپانیایی موندوی دیپورتیوو خبر داده که رویای کاوانی این 
است که دوران فوتبالش در اروپا را در بارسلونا پایان دهد که عالقه مند به جذب این بازیکن بودند 

اما سویا آماده است تا به صورت جدی برای جذب این بازیکن اقدام کند.
سویا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این فصل اللیگا به حساب می آید که در حال حاضر پس 

از رئال مادرید در رده دوم قرار گرفته و یک بازی نیز از این تیم کمتر انجام داده است.

آژیر هشدار در اصفهان به صدا در آمد؛

شرایط بغرنج سپاهان در مسیر قهرمانی

تیم سپاهان در نقش جهان در مقابل تیم   سمیه مصور
پیکان مغلوب شــد تا اولین شکســت 
خانگی این تیم و سومین شکست آنها در فصل جاری رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور رقم بخورد، اتفاقی ناگوار برای طالیی پوشان که زنگ 
هشدار برای تیمی که داعیه قهرمانی در این دوره از رقابت ها را در سر 

می پروراند، به صدا در آید.
تیم سپاهان که فصل گذشــته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور را با 
مقام نایب قهرمانی به پایان رسانده بود، در بازار نقل و انتقاالت با وجود 
از دست دادن چند تن از ســتاره های این تیم همچون پیام نیازمند، 
احسان حاج صفی و محمد محبی خوب عمل کرد تا در قامت یک تیم 

مدعی بیست و یکمین دوره مسابقات لیگ را آغاز کند.
 طالیی پوشان در ســه هفته ابتدایی لیگ نیز خوب عمل کردند و سه 
پیروزی شیرین در کارنامه این تیم به ثبت رسید؛ اما در هفته چهارم 
و در دربی نصف جهام مقابل تیم ذوب آهن تن به شکســت دادند تا 

اولین شکست سپاهانی ها در این فصل خیلی زود فرا برسد.

آنها در ادامه نیز مقابل تراکتور تن به تســاوی بدون گل دادند، اما دو 
پیروزی مقابل فجرشهید سپاسی و نساجی مازندران که سومی در روز 
بسیار خوب شاگردان نویدکیا رقم خورد، بار دیگر این تیم را به شرایط 
ایده آل بازگرداند؛ تا اینکه مصاف با گل گهر و شکســت غیرمنتظره 4 

گله از راه رسید. 
آنها پس از این شکســت، مقابل نفت آبادان با یک گل در خانه پیروز 
شدند ولی در تهران مقابل استقالل شکست خوردند تا پس از این دو 
شکست که در فاصله ســه هفته رقم خورد و البته یکی از آنها به لطف 
حکم کمیته انضباطی ســه بر صفر اعالم شــد، بار دیگر شاهد حضور 
ســپاهان با 22 امتیاز در صدر جدول باشیم و 4 گلی که این تیم از گل 
گهر خورده بود نیز از جدول پاک شد.اما طالیی پوشان در هفته یازدهم 
لیگ برتر نیز مقابل تیم پیکان نتیجه را واگذار کردند تا شرایط بغرنج 

این تیم آشکار شود.
سپاهانی ها در یازده هفته برگزار شده نمایش های خوبی از خود ارائه 
داده اند؛ اما  مهاجمان این تیم در گلزنــی ناموفق عمل کرده اند تا در 

فاصله تنها یازده هفته از برگزاری فصل جــاری رقابت های لیگ برتر 
سه شکست در کارنامه این تیم ثبت شود، عملکردی که برای تیمی که 
می خواهد به عنوان قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ برتر دست 
یابد به هیچ عنوان نمی تواند قابل قبول باشد. شکست طالیی پوشان 
در روز جمعه، زنگ هشدار را برای این تیم به صدا در آورد تا به بررسی 

نقاط ضعف سپاهان پرداخته شود. 
هر چه هســت ســپاهان این روزها اصال شــرایط خوبی در راه کسب 
عنوان قهرمانی لیگ برتر ندارد، اما چیزی کــه می تواند آنها را خوش 
بین کند، امتیازات پرشماری است که مدعیان قهرمانی از دست داده 
اند و از 33 امتیاز ممکن، اســتقالل بهترین عملکرد را داشته و 25)یا 
23 - بسته به رای اســتیناف( امتیاز کســب کرده است؛ پس هنوز 
سپاهان شانس قهرمانی در لیگ برتر را با ستاره های پرشمار و مربی 
جوان و خوش فکرش دارد؛ البته اگر محرم نویدکیا بتواند مشــکالت 
 فنی و روانی تیمش که گســتردگی آن بر اهالی رسانه پوشیده است 

را حل کند.

خبر روز

پرسپولیس و استقالل، اسپانسر شهرخودرو شدند! 
وصول مطالبات باشــگاه مشــهدی از دو تیم پرطرفدار پایتخت می تواند کمک بزرگی به مدیران 
باشــگاه در ادامه فصل کند. شهر خودروی خراســان در شــرایطی با 2 امتیاز قعرنشین جدول 
رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران اســت، که آن ها به لحاظ مالی روزهای ســختی را پشــت سر 
می گذارند و در مسابقه با استقالل مشخص بود که در لحظات پایانی توانسته اند اسپانسری برای 
این بازی جذب کنند و تبلیغات آن را روی البسه خود به نمایش بگذارند.با این حال مدیران باشگاه 
در تالشند تا بتوانند با وصول مطالبات خود، وضعیت مالی باشگاه را به شرایط پایدار برسانند؛ هر 
چند که تاکنون هم پرداختی بین ۱5 تا 30 درصد به بازیکنان تیم انجام شده اما با این حال بدهی 
باشگاه شهر خودرو به کوزین هنوز پرداخت نشده و این مسئله سبب عدم حضور مربی ایتالیایی 

در ایران شده است.
با حکم کمیته اســتیناف، شــهر خودرو 8 میلیارد تومان بابت رضایت نامه یحیی گل محمدی از 
باشگاه پرسپولیس طلبکار است که البته مدیران شهر خودرو معتقدند براساس توافق انجام شده 
این رقم با دیرکرد و جریمه آن ۱6 میلیارد تومان اســت! از ســوی دیگر، 2 میلیارد تومان هزینه 
رضایت نامه امین قاسمی نژاد از سوی باشگاه استقالل هنوز پرداخت نشده و به همین علت این 
بازیکن در فهرست تیمش برای رویارویی با تیم ســابق قرار نگرفت.به نظر می رسد دریافت این 
مطالبات از دو تیم پرطرفدار پایتخت، می تواند کمک بزرگی به تیم مشــهدی کند و مطمئنا به رفع 
بحران های بزرگ پیش آمده بــرای آن ها کمک مهمی خواهد کرد؛ به ویــژه آن که در حال حاضر 
مدیران شــهر خودرو برای جلب نظر مربی ایتالیایی خود نیازمند منابع مالی هستند و باید دید 

سرانجام این مطالبات چگونه وصول خواهد شد.
 

»قاضی« باالخره در مستطیل سبز 
مهاجم با تجربه هوادار پس از هفته ها دوری، دقایقی مقابل تراکتور به میدان رفت.در شــرایطی 
که رضا عنایتی روی محمدقاضی به عنوان یک مهاجم با تجربه برای مسابقات لیگ برتر حساب 
ویژه ای باز کرده بود، مصدومیت این بازیکن ســبب شــد خط حمله هوادار روزهای ســختی را 
سپری کند .مهاجم ســابق تیم ملی فوتبال ایران در هفته چهارم مقابل پدیده گل زد؛ اما در همان 
مسابقه آسیب دید تا حدود هفت هفته از میادین دور بماند. قاضی که در آستانه جشن تولد 3۷ 

سالگی اش قرار دارد خوب می داند باید در این سن با احتیاط و تمرکز بیشتری به میدان برود.
محمد قاضی در بازی مقابل تراکتور در لیســت20 نفره هوادار قرار گرفته بود و با نظر رضا عنایتی 
در وقت های اضافه نیمــه دوم به جای محمد جــواد محمدی به بازی رفــت و بازوبند کاپیتانی 
بنفش پوشان را نیز به بازو بست تا در حفظ تک گل پیروزی بخش تیمش سهیم باشد.بازگشت 
مصدومان بهترین خبر ممکن برای عنایتی محســوب می شود و ســرمربی هوادار می تواند کنار 
بازیکنان جوانش از باتجربه ها نیز بهره ببرد تا هوادار بتواند روند رو به رشد خود را در لیگ برتر ادامه 
دهد . این تیم با شکســت دادن تراکتور در رده دهم قرار گرفت و بهترین جایگاه لیگ برتری خود 

را در هفته های اخیر به دست آورد.
 

پرسپولیس بدون محروم به سپاهان رسید
تیم فوتبال پرســپولیس تهران برای دیدار با ســپاهان محرومی ندارد.در حالی که مهدی ترابی 
تنها بازیکن در خطر محرومیت سرخ ها برای دیدار برابر ســپاهان بود، این بازیکن در دقایقی که 
برابر ذوب آهن به میدان رفت، کارت زردی دریافت نکرد تا بازی با تیم سپاهان را از دست ندهد.

این در حالی است که در آن سوی میدان سپاهان یاســین سلمانی، بازیکن خط میانی خود را به 
علت مصدومیت از ناحیه همسترینگ در اختیار نخواهد داشت. دیدار سپاهان و پرسپولیس روز 

چهارشنبه این هفته به میزبانی سپاهان در اراک برگزار می شود.

مستطیل سبز

 »شجاعی« و جوالن
 در سن 37 سالگی 

مسعود شجاعی در بازی مس رفسنجان – 
نساجی مازندران یکی از خوب های تیمش 
بود. او کــه در این بازی بــا بازوبند کاپیتانی 
وارد میدان شده بود و در کنار کریم اسالمی 
در خط حمله نساجی به میدان رفت در چند 
صحنــه دروازه داوود نوشــی صوفیانی را به 
چالش کشید و اگر کمی خوش شانس بود 
می توانست نام خود را به عنوان گلزن در این 
بازی ثبت کند. مسعود شجاعی که در بازی 
های نساجی نشان داد بیشــتر تمایل دارد 
برای هم تیمی هایش موقعیت ایجاد کند در 
این بازی دو بار روی شوت از راه دور شانس 
خود را برای گلزنی آزمایــش کرد که در نیمه 
اول ضربه او در یک موقعیت خوب کم جان 
بود و در دســتان دروازه بان مس رفسنجان 
جای گرفــت؛ اما در نیمــه دوم ضربه او می 
رفت دروازه تیم میزبان را باز کند ولی  نوشی 
صوفیانی با یک واکنش خوب توپ را به کرنر 
فرستاد. در نیمه دوم هم چنین  شجاعی یک 
پاس خوب به رضا جعفری داد که ضربه این 
بازیکن به تیر دروازه مس رفسنجان برخورد 
کرد. مسعود شجاعی در سن 3۷ سالگی در 
ترکیب نساجی جوالن می دهد و اکنون باید 
این حق را برای او متصور شد با این نمایش 
به فوتبال خود ادامه دهــد و فعال برنامه ای 
برای خداحافظی نداشته باشد. از همه مهم 
تر اینکــه در بازی اخیر  تا پیــش از تعویض 

به تیمــش در پرس خط 
دفاعی حریف از باال کمک 
کرد. شجاعی بعد از پایان 
تلخ در تراکتور حاال روزهای 
خوبی را در نساجی سپری 
می کند و از انگیزه او همین 
بس که هنوز امیدوار اســت 

بار دیگر به اردوی تیم ملی 
دعوت شود.

سپاهانی ها در یازده هفته برگزار شده نمایش های 
خوبی از خود ارائه داده اند؛ اما  مهاجمان این تیم در 
گلزنی ناموفق عمل کرده اند تا در فاصله تنها یازده 
هفته از برگزاری فصل جاری رقابت های لیگ برتر سه 

شکست در کارنامه این تیم ثبت شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

عکس کریسمس 
 کریستیانو رونالدو 

و خانواده
کریســتیانو رونالدو همه ســاله در شب 
کریسمس از خانواده اش عکسی را منتشر 
می کند. ستاره پرتغالی یوونتوس امسال 
هم سنت شــکنی نکرده و این تصویر را با 
کپشنی به شــرح زیر در اینستاگرام خود 
منتشــر کرد:از صمیم قلبم، برای شما یک 

کریسمس شاد را آرزو می کنم.

تیم ملی کاراته زنان ایران با ترکیب ســارا بهمنیار، 
طراوت خاکسار، رزیتا علیپور، مبینا حیدری و لیال 
برجعلی با هدایت فرخنــاز ارباب، عازم رقابت های 
قهرمانی آسیا 202۱ در قزاقستان شد و بدون کسب 
مدال طال به کار خود در این رقابت هــا پایان داد تا 
ضعیف ترین نتیجــه تاریخ کاراته بانــوان ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا را از آن خود کند.نمایش 
ضعیف چهره هــای مدعی کاراته بانــوان در آلماتی 
لــزوم بازنگری جــدی در ترکیب تیــم ملی برای 
رقابت های پیش رو و به خصوص بازی های آسیایی 
را گوشزد کرد و نشان داد اطمینان از حضور در ترکیب 
ثابت تیم ملی و بی انگیزگی حاصل از آن، زمینه ساز 
نتایج دور از انتظار مقابل رقیبــان نه چندان مطرح 

نیز خواهد شد.
فدراســیون کاراته در ســال های اخیر با اعزام این 

نفرات به رقابت های متعدد بین المللی، در حد توان 
از تیم ملی حمایت کرد؛ امــا نمایش ضعیف آن ها 
در آلماتی، نشــان دهنده ضرورت تغییر و تحول در 
ترکیب ملی پوشان برای مسابقات آتی است.  افول 
کاراته بانــوان ایران در این رقابت هــا در حالی رقم 
خورد که چهره های با تجربه ای هم چون سارا بهمنیار، 
این بار نیز پس از ناکامــی در المپیک توکیو، حتی 
نتوانست در رقابت های آسیایی نیز  روی سکو برود! 
بهمنیار پس از نمایش ضعیف در رقابت های المپیک 
توکیو، در رقابت های قهرمانی آسیا نیز عملکرد ناامید 
کننده ای داشت و نشــان داد نمی تواند مهره قابل 
اتکایی برای کاراته ایران حتی در رقابت های آسیایی 
باشد.بهمنیار، دارنده مدال برنز جهان که در جایگاه 
پنجم رنکینگ جهانی جای دارد، همانند دوره قبل 
رقابت های قهرمانی آسیا در سال 20۱۹، این بار نیز 

از رســیدن به مدال بازماند.او در نخســتین مبارزه 
خود در وزن 50- کیلوگرم، پــس از برتری نزدیک 
4 بر 3 مقابل حریفــی از اندونزی در دومین مبارزه 
برابر مولدیر ژانگبیر، دارنــده مدال طالی امیدهای 
آسیا از کشور میزبان با نتیجه ۷ بر 2 شکست خورد 
و به رده بندی رفت.بهمنیار در دیدار رده بندی نیز در 
ادامه نمایش ضعیف خود با نتیجه 8 بر 4 مغلوب 
شائونگ گوشیا نفر ۱۷ رنکینگ و دارنده مدال برنز 
آسیا از چین تایپه شد و از رسیدن به مدال برنز نیز 

بازماند.

مدعیان بی انگیزه؛ بالی جان کاراته بانوان در آلماتی!
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شهردار  مطرح کرد:

اصفهان؛ شهر همزیستی ادیان
شهردار اصفهان  در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، ضمن تبریک میالد حضرت مسیح به تمام 
شهروندان به ویژه ارامنه ســاکن در این کالن شــهر اظهار کرد: اصفهان همیشه محل همزیستی 
صلح آمیز ادیان مختلف بوده که امیدواریم شهروندان ارمنی در این شهر خوش و خرم باشند.علی 
قاسم زاده افزود: هفته گذشته به مناسبت شب یلدا در بین افرادی بودیم که شب زنده داران شهر 

در طول سال هستند تا شهر ما تمیز و در آرامش باشد.
شهردار اصفهان ادامه داد: در شب یلدا ســعی کردیم دقایقی را در کنار کارکنان نیروی انتظامی، 
اورژانس، پاکبانان، آتش نشــانان شهر باشیم و با تقدیم گل و شــیرینی کمک کنیم که این افراد 
شب یلدای بهتری را تجربه کنند.وی با بیان اینکه شب یلدای امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بود، تصریح کرد: ما فقط یک بار تا نیمه های شب بیدار بودیم و این افراد هر شب برای بهتر شدن 
شرایط شهر و برقراری امنیت تا صبح به اقتضای شرایط کاری مشغول خدمت هستند.قاسم زاده 
گفت: اگر گاهی مردم نیز نیمه های شب سری به پاکبانان، کارکنان اورژانس و … بزنند و به این 

افراد خدا قوت بگویند، به طور حتم باعث دلگرمی و خوشحالی این افراد خواهد بود.
 

در اصفهان صورت می گیرد؛

درخت بانی به جای درختکاری
هر سال شهرداری اصفهان همراه با دیگر شهرداری های کشور به مناسبت روز درختکاری اقدام به 
برگزاری برنامه های متنوعی از جمله اهدای درخت به شهروندان می کند، تا از این طریق همراهی 
مردم به گسترش فضای ســبز  کمک کند.با این حال متاسفانه بســیاری از نهال هایی که کاشته 
می شود، در همان ماه های اولیه پس از کاشت و یا نهایتا در سال های ابتدایی خشک می شوند.

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با تایید این موضوع گفت: امسال 
به جای درخت کاری ، درخت بانی را تجربه خواهیم کرد.مجید عرفان منش ادامه داد: هر ســاله 
در نیمه اسفند ماه به مناسبت روز درختکاری هزاران اصله نهال و درختچه بین همشهریان عزیز 
توصیه می شود که شــوربختانه درصد بســیار ناچیزی از آن مستقر شــده و حیات خود را برای 

سال های بعد ادامه می دهند.
وی تصریح کرد: از آنجا که برای تهیه نهال مبالغ هنگفتی باید هزینه شود، عالوه بر ضرر اقتصادی 
و اسراف بیت المال متاسفانه فاجعه ماهی های قرمز شــب عید برای درختان سبز رخ می دهد 
و  به دلیل عدم شــناخت علمی، نداشتن زیرســاخت ها و امکانات برای نگهداری موجب مرگ 

هزاران درخت می شوند.
مدیرعامل ســازمان پارک های شــهرداری اظهار داشــت: درختکاری از اقداماتی اســت که در 
اکوسیستم کشور بســیار تاثیرگذار بوده و اثرات بسیاری را بر جا می گذارد، اما اگر نکات اصولی را 
رعایت نکنیم، می تواند منجر به آسیب رساندن به طبیعت شود.وی خاطرنشان کرد: این طرح در 
حالی در دست برنامه ریزی و اجرایی شدن است که فقط طی سه سال گذشته بیش از ۱۲۰هزار 
نهال و درختچه با هزینه ای نزدیک به دو میلیارد تومان در ســطح شهر اصفهان به صورت رایگان 
توزیع شده؛ اما هیچ بازخوردی از میزان اثر بخشی آن وجود ندارد.عرفان منش اضافه کرد: امسال 
با تجربه شرایط خشکســالی و محدودیت منابع آبی با همکاری و مساعدت شهروندان رویداد 
فرهنگی درخت بانی اجرایی خواهد شد.وی یادآور شد: در این طرح مسئولیت نگهداری هر درخت 
در شهر به یک شــهروند داوطلب درخت بان یا درخت یار  واگذار می شود و شهروند درخت بان تا 
زمانی که عالقه مند بوده و توان نگهداری از درخت را داشته باشد به حفاظت و سرپرستی از درخت 
خود خواهد پرداخت.مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان گفت: طرح درخت بان برای 
اولین بار است که در کشور اجرا می شود و می تواند زیر ساخت مناسبی برای مشارکت شهروندان 

در حفظ و حراست از فضای سبز و ایجاد فرهنگ نگهداری از باغ شهر ایرانی را مهیا کنند.

معاون شهردار در نشست تخصصی تاملی پیرامون سرمایه های اجتماعی:

مسئله عمده حوزه سرمایه اجتماعی، عدم روایت گری صحیح است 

شــهردار اصفهان در نشســت تخصصی تاملی پیرامون ســرمایه های 
اجتماعی با بیان اینکه برگزاری این جلسات، غنی سازی ذهن مدیران 
را به همراه دارد، اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی به ما کمک می کند 
تا از نظرات افراد مختلف استفاده کنیم که قطعا دیدگاه ها و صحبت های 
مطرح شده در این جلسات بر تصمیم گیری های مدیریت شهری تاثیر 
دارد. علی قاسم زاده با بیان اینکه بینش دینی بر این موضوع تاکید دارد 
که نباید دو روز ما شبیه به هم باشد و ما وظیفه داریم فردای خود را نسبت 
به امروز ارتقا ببخشــیم، تصریح کرد: همه افرادی که در دوره های قبلی 
مدیریت شهری، با هر نگرش سیاســی حاضر بودند اقدامات خوبی را 
برای شهر اصفهان انجام داده اند، از این رو اگر اکنون احساس کنیم که 
در نقطه اوج هستیم، متوقف می شویم. نگاه ما باید به سمت بهتر شدن 
باشد و همیشه به ســمت احســن حال، پیش برویم.شهردار اصفهان 
افزود: تا زمانی که فهم درست از واقعیت وجود نداشته باشد نمی توانیم 
تصمیم گیری های درستی انجام دهیم، فرهنگ دینی ما عالم بدون عمل 
را سرزنش می کند پس ما باید در این راستا اقدامات الزم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: دین به عامالن بدون علم نیز نگاه تنبه آمیز دارد پس نباید 
در مسیری که با آن آشــنایی نداریم ورود پیدا کنیم چراکه این موضوع 
مشــکالت زیادی به همراه دارد.ما نمی توانیم کاری را انجام دهیم مگر 

اینکه از تمام نقاط آن، آگاهی کامل داشته باشیم و جلسات و هم اندیشی 
ها به ما کمک می کند تا با واقعیات و مسائل پیش رو، بیشتر آشنا شویم 
و عالمانه تر حرکت کنیم.قاسم زاده خاطرنشان کرد: از همه افرادی که به 
مدیریت شهری کمک می کنند تشکر می کنم و از آن ها تقاضا دارم نقطه 
نظرات خود را به اشتراک بگذارند تا بتوانیم وضعیت شهر را بهبود ببخشیم؛ 
امیدوارم همه افراد کمک الزم را انجام دهند تا روز به روز شرایط اصفهان 
بهتر شود چراکه فردای شهر باید بهتر از امروز آن باشد. شهردار اصفهان 
همچنین اظهار داشت: خود را مستحق این همفکری ها می دانم و از آن، 
اســتقبال می کنم بنابراین از افراد حاضر می خواهم جسورانه تر مسائل 

موجود را بیان کنند.

 عملکرد عمومی مدیران درقبال شهروندان، معیار ارزیابی مدیران 
شهری باشد 

در ادامه این نشست، رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان با اشــاره به اینکه از منظر مسئله شناســی، اجماع نخبگان بر 
ســرمایه های اجتماعی اســت، اظهار کرد: اهتمام مدیریت شهری در 
خصوص توجه به این موضوع ستودنی است.وی ادامه داد: با این رویکرد، 
حس مشارکت جویی مدیریت شهری افزایش یافته است و پیشنهادات 

عالقه مندان برای تسهیل گری از سوی شهرداری مورد بهره برداری قرار 
می گیرد.»مصطفی نباتی نژاد« تصریح کرد: پیشــنهاد می شود، مبنای 
تشویق و تنبیه مدیران شهری، تعامل مدیران با شهروندان و عملکرد آنها 

در قبال مردم باشد.

اســتانداری حاضر به شناسنامه دار کردن شــبکه های اجتماعی 
محالت است

در این جلســه، مســعود مهدویان فر، مدیرکل اجتماعــی و فرهنگی 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه برخی مسائل ریز آزاردهنده در جامعه 
باید با همگرایی حل شود، اظهار کرد: شبکه سازی اجتماعی در شهرداری 
و شورای اسالمی شهر، شکل گرفته است و هم اکنون استانداری اصفهان 
حاضر به شناســنامه دار کردن این شــبکه هاســت.همچنین مجتبی 
شــاهمرادی، معاون فرهنگی، اجتماعی شهردار اصفهان نیز با بیان این 
پرسش که آیا تصویری که از رودخانه خشــک، هوای غیرقابل تنفس، 
فرونشست زمین و ... از شــهر اصفهان نشان می دهیم، انگیزه ای برای 
زندگی در شهر اصفهان باقی گذاشته است، اظهار کرد: اصفهان حتی در 
دوره هایی مانند بعد از حمله مغول، همچنان شهر زندگی بوده است.وی 
ادامه داد: شهرهای بزرگی مانند کواالالمپور و ژنو هم دارای کارتن خواب 
هستند اما اصفهان که تنها کمتر از ۲۰۰ کارتن خواب داشت، به گونه ای دیگر 
به تصویر کشیده شد. این تصویری که ما از اصفهان نشان می دهیم، از بین 
برنده سرمایه اجتماعی است و مطابق با واقعیت شهر ما نیست.معاون 
فرهنگی – اجتماعی شهردار اصفهان افزود: دغدغه های ما درخصوص 
مشکالت و معضالت شهر، بجاست اما اگر صرفا همین  مسائل، مبنای 
تصمیم گیری های ما باشد، خطاهای بزرگی مرتکب خواهیم شد.وی با 
بیان اینکه مسئله عمده سرمایه اجتماعی این است که درست و صحیح 
روایت گری نمی کنیم، اظهار کرد: در اصفهان موارد متعددی از کمک های 
مردمی مانند وقف برای امور شهری و اهدای کتابخانه و کتاب های نفیس 
وجود دارد که این موارد هم باید مدنظر قرار گیرد.شاهمرادی با تاکید بر 
اینکه شــهرداری اصفهان فقط مدیریت های ۱5گانه شهرداری نیست و 
مردم با سازمان ها و ارگان های متعدد شهرداری هم ارتباط دارند، گفت: 
اگر مجموعه شــهرداری با سرجمع نگری این ســازمان ها دیده شود، 
می توان تصمیمات بهتری گرفت.وی با بیان اینکه دغدغه مردم و مدیران 
از هم فاصله دارد، تصریح کرد: همه دغدغه های مردم اقتصادی نیست 
و برخی از آنها با هزینه اندک قابل تحقق اســت اما نگاه  صرفا امنیتی به 
مسائل اجتماعی، کشنده سرمایه اجتماعی اســت و در این میان باید 

مراقب این آسیب در حوزه هنر و علم باشیم.

سخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: 
باتوجه به عزمی که نماینــدگان مجلس و نمایندگان 
شهرستان اصفهان و اعضای شــورای شهر داشتند 
تا از ظرفیت هــای موجود، هم راســتا و هماهنگ به 
نفع مردم استفاده شود، ســه کمیته برای پیگیری 
موضوعات مختلف تشکیل شد.علی صالحی  افزود: 
یک کمیته موضوعات اقتصادی را پیش خواهد برد، 
کمیته ای موضوعات نظارتی و پیگیری های نظارتی 
و کمیتــه ای دیگر در حوزه بافت تاریخی و فرســوده 
موضوعات مربوطه را پیگیری می کند. جلسه   ای نیز 
در موضوعات فرهنگی با کمیسیون فرهنگی مجلس 

شورای اسالمی در ماه گذشته برگزار شد و این جلسه 
با مصوباتی همراه بود و کمیته ای مصوبات آن جلسه 
را پیگیری می کند.ســخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت:نتیجه این تعامل و نشست مشترک 
نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر در اصفهان 
این است که بتوانیم با یک همت عالی مسائل جدی 
اصفهان را در حوزه شهری تعریف کنیم و شورا می تواند 
سایر مسائل شــهری را پیگیری کند و مردم هم در 
جریان قــرار گیرند که عزم جدی بــرای پیگیری در 
سطوح باالی مسائل شــهر اصفهان شکل گرفته و با 
جدیت و استفاده از تمامی ظرفیت های استانی و ملی 
برای حل مشکالت بهره گیری می کنند.وی با اشاره به 
وظایف هر کمیته تصریح کرد: در کمیته بافت فرسوده 
موضوعات مربوط به احیای ایــن بافت و بازآفرینی 
و کارآمدســازی آن را پیگیری می شود که متشکل 

از اعضای شــورا و نمایندگان مجلس است. کمیته 
اقتصادی باتوجه به فصل بودجه دولت و شهرداری، 
موارد مربــوط به حوزه اقتصادی و بودجه شــهری و 
ظرفیت های قانونی مالی و غیر مالی را دنبال می کند. 
البته تصمیمات خوبی اتخاذ شــده و پیشــنهاداتی 
برای الیحه بودجه تهیه شده که در اختیار نمایندگان 
قرار گرفت و مقرر شــد پیشــنهادات جدیدتری نیز 
ارائه شود.صالحی با اشــاره به وظایف کمیته نظارتی 
خاطر نشان کرد: توسط این کمیته برخی از اشکاالت 
و نواقصی که در فرآیند اداری در ســطح شهرداری ها 
وجود دارد، هماهنگی هایی به عمل می آید تا از طریق 
ابزار نظارتی مجلس موضوعات در سطح کالن مطرح 
و پیگیری شود و فرآیند خدمت رسانی شهرداری ها 
 و به ویــژه شــهرداری اصفهــان به مردم تســریع 

و تسهیل شود.

سخنگوی شورای شهر:

 3 کمیته برای دنبال کردن مسائل شهر در اصفهان تشکیل می شود

آغاز برنامه ریزی ستاد خدمات سفر استان اصفهان
برنامه ریزی ستاد خدمات سفر اســتان اصفهان برای نوروز ۱۴۰۱ آغاز شد. مهران زینلیان، معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت : با توجه به شــرایطی که اکنون به واسطه تامین 
منابع آبی در بخش کشــاورزی و صنعت وجود دارد، رویکردآینده استان درحوزه های زیرساختی 
باید به سمت گردشگری و بهره گیری از آثار تاریخی منحصربه فرد اصفهان رود.علی اصغر ذاکری، 
مدیرکل دفتر امور شــهری و شورا های اســتانداری اصفهان هم با بیان  اینکه ستاد خدمات سفر 
متشکل از ۲۷ دســتگاه متولی حوزه گردشگری است، گفت: ۱۰ دســتگاه به عنوان رییس کمیته 
هستند که شهرداری اصفهان به عنوان رییس ستاد اجرایی است و دستگاه هایی، چون آموزش و 
پرورش، هالل و احمر، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی ، صدا و سیما و دفتر امور شهری کمیته هایی 
هستند که براســاس وظایفی که وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فراهم کرده، 
از یکم دی هر ســال کار خود را آغاز می کنند.کامران هارونی، دبیر ستاد نوروزی اصفهان نیز گفت: 
طی چند سال گذشته به دلیل مسائل و مشــکالتی که در سطح بین المللی و تحریم های ظالمانه 
به وجود آمد، گردشگری دســتخوش این تغییرات قرار گرفت و پس از آن کرونا شوک بزرگی به 
تاسیسات گردشگری ما وارد کرد.وی با بیان آنکه حدود 5 هزار میلیارد تومان در پی این تحوالت 
به حوزه تاسیسات گردشگری خسارت وارد شده است، گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد از فعالیت گردشگری 

ما تبدیل شدند .
 

 برگزاری اولین کارگاه تربیت مربی کودک و نوجوان ویژه 
نماز در اصفهان

اولین کارگاه تربیت مربی کودک و نوجوان به همت ستاد اقامه نماز استان اصفهان با حضور حجت 
االسالم رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز و جمعی از اساتید و مربیان که سابقه کار با کودکان و نوجوانان 
را داشته اند، روز پنجشنبه ۲ دی ماه در سالن اجتماعات ستاد اقامه نماز برگزار شد.حجت االسالم 
رنجبر مدیر ســتاد اقامه نماز بیان داشــت: کار با کودکان و نوجوان در حالی که به نظر می آید امر 
آسان است، امر سخت و دشوار می باشد و احتیاج به برنامه ریزی دقیق داریم چرا که احتمال به 
چالش کشیده شدن توســط بعضی از دانش آموزان برای یک مربی وجود دارد.وی به تمرین در 
این مسیر اشاره داشت و تاکید کرد: نسل کودک و نوجوان ما نسلی نو به شمار می آیند، نسلی که 
تمامی امکانات در اختیار و در شبکه های  مجازی حضور دارند لذا توجیه کردن برای آنان فایده ای 
ندارد باید با دلیل عقلی و نقلی جواب سواالت آنان را داد لذا تمرین و باال بردن سطح دانش در این 
مسیر از مهمترین وظایف یک استاد است.مدیر ستاد اقامه نماز به وضعیت جامعه کنونی پرداخت 
و افزود: در جامعه کنونی که دشمنان اسالم به هر نحوی فعالیت می کنند که امر نماز را از بین برده 
و کودکان، نوجوانان و جوانان ما را این مهم دور بســازند، ما وظیفه داریم در مقابل این خواســته 
بأیستیم و ترویج نماز کنیم و همانطور که آنان تبلیغ بی نمازی می کنند ما در مقابل تبلیغ نماز کنیم.

 

رقابت هیئات مذهبی، مداحان و ستایشگران در هوای نو
نخستین مهرواره »هوای نو« با هدف شناساندن ظرفیت تشکل های دینی مردمی در سه بخش 
ستایشگری، کتاب عاشــورا و هیئت ها و تشکل های دینی برگزار می شــود.رییس اداره تبلیغات 
اسالمی شهرستان آران و بیدگل گفت: در هربخش از این مهرواره، هیئت ها و تشکل های دینی که 
خدمات بهتری ارائه کنند، توسط هیئت داوران معرفی و تجلیل می شود.حجت االسالم مجیدی تبار 
با بیان اینکه این مهرواره در حوزه هیئات مذهبی در سه بخش اصلی، ویژه و جنبی برگزار می شود، 
افزود: بخش اصلی شامل ساختار و تشکیالت هیئت، محتوا و مضمون، هنرهیئت، رسانه هیئت، 
هیئت و خدمات اجتماعی، هیئت و خانواده، هیئت و اقتصاد، هیئت و نوجوانان، هیئت و بانوان و 

تولیدات هیئت برگزار می شود.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

روزانه 140 میلیون ریال برای 
نگهداری سگ های بدون 
سرپرست هزینه می شود

مدیرکل خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
از تاســیس »مرکز و پناهگاه ســگ های فاقد 
سرپرســت« از ســال ۹۲ خبر داد و گفت: در 
این مرکز، ســگ های بدون سرپرســت، پس 
از زنده گیــری مورد معاینه، شســت و شــو، 
انگل زدایی و درمان قرار گرفته و پس از حدود ۲۰ 
روز از دوران نقاهت و قرنطینه، به شکل مدیریت 
شده به طبیعت بازگردانده می شوند.امیرحسین 
خسروی با اشاره به اینکه مطابق با قانون ابالغ 
شــده از ســوی وزارت کشــور، مدیریت مرکز 
نگهداری از حیوانات فاقد سرپرســت، وظیفه 
گروه های مردم نهاد حامی حیوانات است، اظهار 
کرد: وظیفه قانونی شهرداری اصفهان تنها نظارت 
بر عملکرد این مرکز اســت، اما بــا این وجود، 
مدیریت شهری روزانه بیش از ۱۴۰ میلیون ریال 
برای تامین غذا، دارو، اســتخدام دامپزشک، 
خودروهای جمع آوری، حق الزحمه مســئوالن 
نگهداری و… هزینه می کند.وی با بیان اینکه فاز 
دوم مرکز نگهداری از حیوانات فاقد سرپرست با 
۱۲ هزار متر زیربنا در حال ساخت است، تصریح 
کرد: سگ های ولگرد، پس از ورود به این مرکز 
و معاینه توسط سه دامپزشک حاضر در مرکز، 
برای کاهش ازدیاد این حیوانات، عقیم سازی 
و پالک گذاری شده و مطابق با قانون، به همان 
مکانی کــه زنده گیری شــده اند، بــاز گردانده 
می شوند.خسروی به ســرانجام رسیدن این 
پروژه را منوط به همکاری و حمایت گروه های 
مردم نهاد و به میدان آمدن تمامی دستگاه های 
متولی امر همچون سازمان دامپزشکی برشمرد 
و اظهــار کرد: اطالع رســانی صحیح از ســوی 
صدا و ســیما و اصحاب خبر و رسانه ها، یکی از 
ضرورت های مهم پیش رو است که باید به آن 
اهتمام ویژه ای ورزید.وی با بیان اینکه شــرع 
مقدس و عرف انسانی بر مهربانی و عطوفت با 
حیوانات تاکید می کند، گفت: هرگونه آزار و اذیت 
یا معدوم سازی حیوانات فاقد سرپرست مورد 
نکوهش دین مقدس اسالم است و شهرداری 
اصفهان شیوه ای علمی و قانونی را برای کنترل 

این حیوانات در دستور کار قرار داده است.

تئاتر »گالیله« به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محمدرضا بزرگزاد، تا ۱۴ دی ماه در تماشاخانه اصفهان روی صحنه می رود تا نبرد همیشگی خرد و قدرت را، 
در قالب داستان به نمایش بگذارد.محمدرضا بزرگزاد، درباره این تئاتر  می گوید: نمایشنامه »گالیله« با اقتباسی از متن برتولت برشت نوشته شده و روایتگر 
سرگذشت دانشمندی ایتالیایی است که باور دارد، زمین به دور خورشید می چرخد، اما در دادگاه تفتیش عقاید، مجبور می شود بابت این عقیدۀ درست، توبه 
کند.وی ادامه می دهد: »گالیله« یک داستان بی زمان و مکان است؛ جنگ همیشگی خرد و قدرت که در طول تاریخ بارها و بارها تکرار می شود.عالقه مندان 
برای تماشای تئاتر »گالیله« که با حمایت دفتر تخصصی هنرهای نمایشی آماده اجرا شده و بازیگرانی چون حسن جویره، جهانگیر نکویی، احمدرضا سلیمانی، 
محمدرادمهر، مسعود یزدانبخش، محمد بارانی، ریحانه مظاهری مهر، بیتا محسنی، علی ایرانپور، سپهرام سلیمانی و جواد مدنی در آن ایفای نقش می کنند، 
تا ۱۴ دی ماه فرصت دارند با تهیه بلیت از سایت گیشه هشت، رأس ساعت ۱۹ به تماشاخانه اصفهان واقع در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

گالیله؛ داستان بی زمان و مکان

بازدید سفیر اسپانیا 
از مدرسه ناصریه 

اصفهان
آنخل لوسادا فرناندز، سفیر اسپانیا 
در ســفر خود به شــهر اصفهان، از 
مدرســه علمیه تخصصی-تبلیغی 
ناصریه ذیل معاونت تهذیب و تبلیغ 
حوزه علمیه اصفهــان بازدید کرد و 
با حجت االســالم زمانی، مسئول 
روابط بین الملل ایــن مرکز تبلیغ 

توریستی دیدار و گفت وگو کرد.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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در ســال 2021 اتفاقات جالبی در حوزه حیــات وحش در 
سراسر جهان رخ داد که آن ها را از نظر می گذرانید.

بکرزایی پرندگان کالیفرنیا: پرنده های موسوم به کندور باز 
پدیده بکرزایی را در  کالیفرنیا به وجود آوردند. بکرزایی، نوعی 
تولید مثل اســت که در آن از یک تخمــک لقاح نیافته، یک 
موجود زنده کامل به وجود می آید. یعنی پرنده بدون داشتن 
جفت تخم می گذارد و جوجه به وجود می آید.اگرچه پارتنوژنز 
می تواند به عنوان یک قایق نجات برای گونه های کمیاب در 
زمانی کــه جفت کمیاب اســت، عمــل کند، امــا می تواند 
جنبه های منفی نیز داشته باشد، مانند کاهش تنوع ژنتیکی.
ابتالی گوزن های وحشــی به کرونا: از ابتدای همه گیری 
کرونا بحث بر سر ابتالی حیواناتی نظیر گربه و سگ به کرونا 
بسیار زیاد بود، اما در سال 2021 پدیده دیگری رخ داد، ابتالی 
گوزن ها به کرونا. این اتفاق در آیوا در شمال آمریکا رخ داد. 
خون برخی از این گوزن ها آزمایش و مشخص شد که آن ها 
 حــاوی آنتــی بادی هــای ناشــی از ابتــال بــه ویروس

 کرونا هستند.
کشف کوچک ترین خزنده جهان: در ماه فوریه، محققان 
گونــه جدیــدی از آفتــاب پرســت در جنگلی در شــمال 
ماداگاسکار را کشف کردند که بسیار کوچک بود.این آفتاب 
پرست »نانا« نام دارد و به اندازه یک تخمه آفتابگردان است 

و به این ترتیب کوچک ترین خزنــده روی زمین نام گرفت.
یافتن چنیــن خزنده کوچکی ســواالت جالبــی را در مورد 
محدودیت های پایین اندازه بدن در مهره داران ایجاد می کند. 
دانشــمندان می گویند که این موضوع تنوع زیستی شگفت 
انگیز و بسیار در معرض خطر ماداگاسکار را برجسته می کند. 
کاشــفان آن گمان می کنند که آفتاب پرســت به زودی در 

فهرست در معرض خطر انقراض قرار خواهد گرفت.
شبیه سازی موش سیاه: دانشمندان برای نجات یک گونه 
دیگر در خطر انقراض با استفاده از سلول های حفظ شده یک 
حیوان وحشــی که مدت ها مرده بود، یک موش سر سیاه 
)همچنین شناخته شده به نام پا سیاه( را شبیه سازی کردند. 
این اولین بار است که گونه های بومی در معرض خطر انقراض 
در ایاالت متحده شبیه سازی می شوند. این دستاورد که در 
فوریه اعالم شد، یک پیشرفت بزرگ است، زیرا تنها حدود 

500 موش سر سیاه پای سیاه باقی مانده است.
کانون تنوع زنبور عســل در جهان پیدا شــد: دره ســان 
برناردینو در میــان آریزونــا و مکزیک، یکــی از مهم ترین 
تاالب های داخلی در جنوب غربی ایاالت متحده است.در ماه 
آوریل 4۹7 گونه زنبور در این دره یافت شد.این بزرگ ترین 
کانون زنبوری با ایــن تعداد از گونه های زنبــوری در جهان 

است.

فیل ها در حال تکامل هســتند: آزمایشات جدید نشان 
می دهد که فیل های موزامبیک در حال تکامل هستند و این 
تکامل در واقع در حال حذف عاج آنهاســت. فیل های بدون 
عاج شــانس بیشــتری برای زنده مانــدن دارنــد و این 
ساده ترین توضیح برای حذف تدریجی عاج از بدن فیل های 

حداقل کشور موزامبیک است.
اسب ها و االغ های وحشی چاه های بیابانی حفر می کنند: 
هر چقدر زمان می گذرد بیشــتر ثابت می شــود اســب ها و 
االغ های وحشی چه توانایی هایی دارند.این حیوانات قادر 
هســتند که چاه های عمیق در دل صحرا و بیابان حفر کنند، 
چیزی که پیش از این از چشم انســان دور مانده بود. آن ها 
این چاه های عمیق را که تا شــش متر هم می رســند برای 

رسیدن به آب حفر می کنند.
حلزون های دریایی ســر خود را جــدا می کنند: پدیده 
دیگری که در میان حیوانات در ســال 2021 کشف شد این 
است که راب ها و یا همان حلزون های دریایی سر خود را در 
زمانی که احســاس کنند رو به زوال هستند، قطع می کنند.

سپس هر سر تکه تکه شده می تواند یک بدن کامال جدید را 
بازسازی کند.این موجودات همچنین غیرعادی هستند، زیرا 
می توانند کلروپالست ها را از جلبک ها بدزدند و به طور بالقوه 

انرژی را از خورشید در بدن خود برداشت کنند.

آشپزی
کیک یزدی 

مواد الزم: آرد شیرینی پزی350 گرم، شکر150 
گرم، تخم مرغ3 عدد، عسل2 قاشق سوپ خوری، ماست 

چکیده50 گرم، گالب  یک  قاشق غذاخوری، بکینگ پودر  یک قاشق 
چای خوری، روغن مایع نصف پیمانه، نمک یک چهارم قاشق چای خوری، 

پودر هل  یک قاشق چای خوری، وانیل یک چهارم قاشق چای خوری
دستور پخت: ابتدا شکر و تخم مرغ را داخل یک کاسه بزرگ می ریزیم و با همزن دستی خوب هم 

می زنیم تا کامال یکدست شوند، در ادامه عسل را به همراه گالب، وانیل، بکینگ پودر، ماست، هل و نمک 
به کاسه اضافه و با همزن خوب مخلوط می کنیم. در این مرحله نصف روغن مایع را اضافه می کنیم و پس 
از آن آرد را دو مرتبه الک کرده و به کاسه اضافه می کنیم. حاال باید مواد را خوب هم بزنیم تا حالت خمیری 

بگیرد سپس باقی مانده روغن مایع را اضافه و مجددا مخلوط می کنیم. حاال مایه کیک یزدی آماده است، فر 
را با حرارت 200 درجه سانتیگراد روشن می کنیم تا گرم شود، سپس قالب های کیک یزدی را داخل سینی 
فر می چینیم. می توانیم داخل قالب های فلزی را کاغذ مخصوص کیک بیندازیم یا اینکه با روغن چرب 
کنیم. در ادامه دو سوم از حجم قالب ها را با مایه کیک یزدی پر می کنیم و با یک چاقوی کوچک روی 

مایه کیک یک عالمت ضربدر می زنیم که این کار تاثیر بسیار زیادی در پف کیک یزدی دارد. در 
صورت تمایل می توانید کمی کنجد هم روی مایه کیک ها بپاشید. کیک ها باید به مدت 15 

تا 20 دقیقه درون فر قرار بگیرند تا به طور کامل پف کنند و طالیی شوند. پس از اینکه 
کیک ها آماده شد آنها را از فر خارج می کنیم و کنار می گذاریم.اجازه می دهیم 

کیک های یزدی در دمای محیط به طور کامل خنک شوند، سپس 
آنها را داخل ظرف مورد نظرمان می چینیم. 

کشف های جذاب حیات وحش در سال 2021 چه بود؟

محسن تنابنده و جواد عزتی، بهترین 
بازیگران جشنواره سلیمانیه عراق شدند

 مهمانان فصل جدید برنامه »جوکر« 
مشخص شدند

در مراسم اختتامیه جشنواره سلیمانیه عراق که  جمعه شب برگزار شد، 
محسن تنابنده برای بازی در فیلم »سه کام حبس« به کارگردانی 
سامان سالور و تهیه کنندگی ساسان سالور و جواد عزتی برای بازی 
در فیلم »شنای پروانه« به کارگردانی محمد کارت و تهیه کنندگی رسول 
صدرعاملی جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را به دست آوردند.این 
جشنواره از 26 آذر تا 2 دی درشهر سلیمانیه کردستان عراق برگزار شد.

فصل جدید رئالیتی شوی »جوکر« فردا صبح  به صورت اختصاصی 
از فیلیمو منتشر خواهد شد و  تا کنون هومن برق نورد، شهرام قائدی، 
ایمان صفا و وحید آقاپور به عنوان مهمانان این فصل معرفی شده اند. 
با رونمایی از پوستر فصل دوم »جوکر«، چهار مهمان دیگر این مهمانی 
خاص هم مشخص شدند.بهنام تشکر، سپند امیرسلیمانی، عباس جمشیدی 
و آرش نوذری دیگر مهمانان سیامک انصاری در فصل دوم جوکر هستند .

تامین آب شرب 36 واحد از مسکن مهر شهر دیزیچه در دستور کار قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در جلسه ای که با حضور نماینده مردم 
مبارکه در مجلس شورای اســالمی در خصوص تامین آب شرب مسکن مهر 
دیزیچه برگزار شد، اعالم کرد: هم اکنون آبفای استان اصفهان با محدودیت شدید 
منابع آبی و مالی مواجه است اما به دلیل نیاز متقاضیان مسکن مهر دیزیچه  به 
آب شرب، همکاری  الزم را در دستور کار قرار داده است .هاشم امینی گفت: 36 

خانوار متقاضی مسکن مهر، خانواده های دارای دو معلول و بی بضاعت هستند، 
بنابراین به رغم محدودیت شدید منابع آبی و مالی، آبفای استان اصفهان نهایت 
همکاری را برای تامین آب شرب این خانواده ها انجام می دهد.وی با بیان این که 
اصفهان در اجرای طرح مسکن مهر در کشور بسیار موفق عمل کرده، اعالم کرد: 
طی چند سال اخیر طرح های بســیار بزرگی در بخش تامین آب شرب و جمع 

آوری، انتقال و دفع فاضالب این واحدها اجرا شده است. 

برای تبدیل پاالیشگاه اصفهان به هلدینگ پتروپاالیشی بزرگ کشور، گام های 
اساسی برداشته شده و تامین ســرمایه گذاری هایی هم محقق شده است. 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: مهم ترین استراتژی این واحد 
پاالیشگاهی در این چشم انداز، توسعه ارزش در شرکت های زیر مجموعه و 
خلق ارزش های مشترکی است که منافع ذی نفعان دو طرف را به طور متوازن 
تامین می کند. مرتضی ابراهیمــی افزود: در ایــن راه از ظرفیت های بالقوه 
طرفین استفاده می کنیم و آینده روشــنی را برای این هلدینگ رقم خواهیم 
زد. وی گفت: در حال حاضر شرکت پاالیش نفت اصفهان 1/48 درصد سهام 
پتروشیمی اصفهان و 3/17 درصد سهام شــرکت نفت سپاهان، خریداری 
کرده است و از آنجایی که تمام خوراک پتروشیمی و به طور تقریبی 100 درصد 
خوراک شرکت نفت سپاهان را تامین می کند، تبدیل شدن آن به پترو پاالیش 
و ســرمایه گذاری در صنایع پایین دستی که به پاالیشــگاه وابسته هستند و 
خوراک خــود را از این مجتمع عظیم صنعتی دریافــت می کنند، مزیت های 
فراوانی دارد. مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان گفت:همچنین در 
کنار تامین نیاز سایر صنایع، بقا و رشــد مجموعه، به واسطه یکپارچه سازی 
اهداف و پتانســیل ها، تضمین بیشتری خواهد داشــت. در حال حاضر 85 
درصد تولیدات شــرکت پاالیش نفت اصفهان 6 فرآورده اصلی بنزین، نفت 

ســفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز مایع و ســوخت های جت است که این نوع 
فرآورده ها به منظور تســویه بهای نفت خام خریداری شده به دولت تحویل 
داده می شود. 15 درصد دیگر هم که شامل بیش از 30 نوع فرآورده ویژه و غیر 
اصلی می شود، در اختیار شرکت قرار دارد؛ پاالیشگاه اصفهان همچنین خوراک 
صنایع پایین دست کوچک و بزرگی مانند نفت سپاهان، نفت جی، پتروشیمی 
اراک، پتروشیمی اصفهان، صنایع شــیمیایی ایران و شرکت های مستقر در 

شهرک های صنعتی را هم  تامین می کند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان از آغاز طرح فروش 
اقساطی انشعاب فاضالب در شهرها و روستاهایی که امکانات فنی فاضالب 
دارند، خبر داد. محســن صالح اظهار داشت: بر اســاس آیین نامه عملیاتی 
شرکت های آب و فاضالب، واگذاری انشعاب و آب و فاضالب به متقاضیان 
الزم و ملزوم یکدیگر هســتند و به همین دلیل در مناطقی که زیر ســاخت 
های الزم برای واگذاری انشعاب فراهم شده است، مشترکین باید به منظور 
جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و نیز ارتقای سطح بهداشت 
عمومی نسبت به خرید و نصب انشعاب فاضالب اقدام کنند. وی به ایجاد و 
توسعه تاسیسات فاضالب در سطح استان اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر 

به رغم محدودیت منابع مالی و کمبود اعتبارات دولتی، آبفای استان اصفهان 
با مشارکت بخش خصوصی اقدام به ایجاد تاسیسات فاضالب در شهرهای 
مختلف استان کرده است. معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: براین اساس خرید انشعاب فاضالب جزو 
اقدامات ضروری از سوی مردم بوده و شــهروندان می توانند با  پرداخت 30 
درصد نقد و بقیه به صورت اقساط 36 ماهه، نسبت به خرید انشعاب فاضالب 
اقدام کنند. وی  یادآور شد؛ شهروندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
ضمن تماس با سامانه خدمات غیرحضوری آبفا )شماره تلفن 1522( نسبت 

به در خواست خرید انشعاب فاضالب اقدام کنند. 

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت  فوالد مبارکه با اشاره به اینکه 
در حال حاضر دو پروژه برای تامین انرژی در دســت اجرا داریم، گفت: در 
حال حاضر مذاکره برای احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی با شرکت های 
داخلی در حال انجام است که طبق این برنامه تا اردیبهشت سال 1403 پروژه 
های این بخش به طور کامل عملیاتی می شوند، اما در فاز اول پیش بینی 
می شود تا تابستان سال 1402 حداقل 500 مگاوات نیروگاه گازی وارد مدار 

شود و بخشی از برق مورد نیاز فوالد مبارکه را تامین کند.
محمدکاظم صباغ هرندی با بیان اینکه در بخش نیروگاه خورشیدی در حال 
سرمایه گذاری هستیم، افزود: هم اکنون با ساتبا و توانیر مذاکراتی در دست 
انجام داریم تا برای نخستین بار در کشور نیروگاه بزرگ مقیاس  خورشیدی 
اجرا شود، به عبارت دیگر نیروگاه های خورشــیدی که تاکنون در ایران راه 
اندازی شــده اند، بین ده تا چهل مگاوات ظرفیت داشته و امیدواریم که با 
همکاری شرکت های داخلی بتوانیم نیروگاه 540 مگاواتی خورشیدی روی 

دریاچه فوالد مبارکه اجرا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بیشترین مصرف گاز در مجتمع فوالد مبارکه مربوط به 
احیای مستقیم و بخش نیروگاهی اســت، تصریح کرد: وقتی محدودیت 
های گازی اعمال می شود، متناسب با شرایط، ابتدا محدودیت برای بخش 
احیا ایجاد می شود و اگر برق کافی در شبکه وجود داشته باشد آنگاه نیروگاه 
ها از مدار خارج می شوند و در این حالت دوباره بخش احیا از مدار خارج و 
اگر محدودیت برق ایجاد شود، بازهم تغییر در بخش گاز رسانی به وجود می 
آید و بخش احیا از مدار خارج و نیروگاه ها دوباره وارد مدار تولید می شوند.

تاثیر محدودیت های گاز رسانی در فوالد مبارکه
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه 
محدودیت های گاز رسانی در فوالد مبارکه بیشــتر روی تولید گندله و آهن 
اسفنجی تاثیر می گذارد، گفت: به طور قطع میزان محدودیت ها به بازه زمانی 
بستگی دارد. در شرایط کنونی آهن اسفنجی به اندازه کافی در فوالد مبارکه 
ذخیره شــده و اگر محدودیت برق روی بخش های تولید اثر گذار شود ، بر 

تولید گندله و آهن سازی اثر بیشتری می گذارد.

صباغ هرندی با اشاره به اینکه هماهنگی با تولیدکننده ها در بخش قطعی 
گاز وجود ندارد، گفت: به طور قطع در شرایط کنونی به دلیل محدودیت های 
قطعی گاز، تولید آهن اســفنجی و گندله کاهش یافته است، هرچند ما بعد 
از قطعی برق تالش کردیم خسارت ها جبران شود و بیش از ظرفیت اسلب 
 تولید و ذخیره کردیم، امــا با این حال محدودیت هــا روی تولید اثر منفی

 می گذارند.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه 
میزان تولید و عرضه محصول نهایی به وضعیت ســهمیه بندی گاز رســانی 
بستگی دارد، گفت: در شــرایط کنونی عالوه بر بحث ذخیر سازی گاز، طرح 
های بلندمدتی داریم که اثر سهمیه بندی گاز بر تولید صنایع را به حداقل می 
رســاند. از طرف دیگر باید توجه داشت که راندمان تجهیزات و ماشین آالت 
ارتباط چندانی با مصرف گاز و بهینه سازی ندارد، زیرا مصرف گاز به فرآیندها 
بستگی دارد و نمی توان یک فرآیند را از مراحل تولید حذف کرد، البته درباره 

برق می توان با نوسازی و بهینه سازی مصرف را کاهش داد.

پروژه های تبدیل برج خشک به برج تر   
صباغ هرندی افزود: در بخش مصرف آب هم استفاده از تجهیزات به روز می 
تواند تاثیر گذار باشــد، برای نمونه  پروژه های تبدیل برج خشک به برج تر 
مصرف آب را کاهش می دهد، به طوری که اگر این پروژه ها در فوالد مبارکه 
اجرا شود طی 5 سال آینده میزان وابستگی به آب زاینده رود را کاهش می 
دهد، در واقع در سال جاری مصرف آب فوالد مبارکه از زاینده رود حدود 14 
میلیون متر مکعب بوده و اجرای پروژه ها کمک می کند تا مصرف آب فوالد 

مبارکه از زاینده رود به 4 میلیون متر مکعب کاهش یابد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه 
تبدیل برج های خشک به تر از یک تا 5 سال اجرا می شود، گفت: نخستین 
پیمانکار برای اجرای برج شماره یک انتخاب شده و ممکن است تا یک سال 
دیگر وارد مدار تولید شود و 2 تا 3 میلیون متر مکعب در کاهش مصرف آب 
فوالد مبارکه تاثیر داشته باشــد؛ اما اجرای تمام پروژه تبدیل برج ها حدود 

5 سال طول می کشد.

با هدف کمک به خانواده های بی بضاعت و دارای دو معلول صورت می گیرد؛
تامین آب شرب مسکن مهر شهر دیزیچه توسط آبفای استان اصفهان

تالش برای تبدیل پاالیشگاه اصفهان به هلدینگ پتروپاالیشی بزرگ کشور

معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان اعالم کرد:
آغاز فروش انشعاب فاضالب با شرایط ویژه و اقساط 36 ماهه 

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه  خبر داد:
حداقل وابستگی فوالد مبارکه به زاینده رود طی  ۵ سال آینده

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

