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8 صفحه
سال سیزدهم 

قیمت: 3000 تومان

درج قیمت تولید روی کاالها در اصفهان الزامی شد؛

علیه قیمت های الکی!

مشروح در همین صفحه 

در ایام تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری،  پریا پارسادوست
وعده داده بود اگر رییس جمهور شــود، یارانه 
نقدی را به 450 هزارتومان در ماه می رســاند. رییس جمهور نشد و بازهم 
رقابت را به رقبای دیگر واگذار کرد؛ اما به هرحال توانســت جایی و عنوانی 

در کابینه داشته باشد. 
 »محســن رضایی« به عنوان معــاون اقتصادی رییســی و دبیر ســتاد

 اقتصادی دولت، چندروز پیش خبر داد که یارانه ها از دی ماه افزایش پیدا 
خواهد کرد. رضایی گفت که طبق برآورده ها و پیش بینی های صورت گرفته 
هر خانواده 4 نفری حداقل 800 هزار تومان یارانه به صورت نقدی و در قالب 

»بن کارت« دریافت خواهد کرد. 
وی همچنین اشاره کرد که  دولت در سند بودجه ای که به مجلس ارائه داده، 
یارانه ها را دو برابر کرده اما رییس جمهور اصرار دارد که افزایش یارانه ها طی  

3 ماه باقی مانده سال جاری اعمال شود. 
یک روز بعد اما »احســان خاندوزی« وزیر اقتصاد با تکذیب صحبت های 
رضایی در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت آن، گفت 

که هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.
از دغدغه هــای ابراهیم رییســی در زمــان تبلیغات ریاســت جمهوری؛ 
»ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت« بود اما از وقتی خودش به ریاســت 
جمهوری رســیده، این ناهماهنگی در تیم اقتصــادی دولتش حداقل در 

گفتار، مردم را سردرگم کرده است!
اما طبق ســند بودجه افزایش یارانه ها قرار بوده با حذف ارز 4200 تومانی 
تامین شود؛ ارزی که قرار بود کمک حال نیازمندان و اقشار ضعیف جامعه 
باشد ولی دســت دالالن و رانت خواران را برای ســودجویی باز کرد. حتی 
حذف ارز 4200 تومانی هم نگرانی ها درباره افزایش تورم و گرانی را شدت 
بخشیده و حاال این نگرانی ها با گمانه زنی درخصوص دوبرابر شدن قیمت 

یارانه ها شدت بیشتری هم گرفته است. 
این اتفاق در دولتی قرار اســت بیفتد که می گوید خزانه اش خالی است، 
وام دار و میراث دار بدهی سنگین دولت قبلی شده و البته شرایط مساعدی 
برای فروش نفت ندارد. همین موضوع کافی اســت تا همان طور که اشاره 
شد، نگرانی ها درباره تبعات افزایش مبلغ یارانه ها شدت بگیرد. نگرانی ای 
که از دل پیش بینی در خصوص افزایش نرخ حامل های انرژی، افزایش 
نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم و گرانی دوباره بیرون می آید؛ اتفاقی که 

اقتصاد بیمار ایران را بیمارتر خواهد کرد. 
 بــا تمــام ایــن »امــا« و »اگر«هــا و ابهــام و امیدهــا، روز گذشــته

  »تجارت نیوز« نوشــت که پیگیری ها نشــان می دهد که به احتمال زیاد 
یارانه معیشــتی به همراه یارانه جدید در پایان هفته واریز می شــود. مبلغ 
یارانه ای که در پایان هفته برای یک خانوار چهار نفره واریز می شــود ،۶80 

هزار تومان است.
 احتماال یارانه جدید همزمان با یارانه معیشــتی بنزین پرداخت می شود. 
 یارانه بنزین همانی اســت که ســخنگوی دولت چندی پیش وعده اش را 

 داده و گفته بود قرار اســت به جای خودرو به صاحب آن پرداخت شــود و 
 حاال طبق نوشــته های »تجارت نیوز« این یارانه به یارانــه افزایش یافته 
 که از دی ماه پرداخت می شــود، اضافه خواهد شــد. آنچــه در اظهارات 
 مقامات درباره ســهمیه بنزین در ســال آینــده وجود دارد این اســت که
  بنزین ســهمیه ای ۱500 تومانی بــه زودی حذف می شــود و تنها بنزین
  3000 تومانــی وجــود دارد. امــا دولــت یارانــه بنزیــن را به حســاب

 سرپرســتان خانوار واریز می کند تا از آن برای خرید بنزین و یا موارد دیگر 
استفاده کنند.

 در خصوص یارانه جدید نیز که قرار اســت به یارانه بگیران معیشتی داده 
شود، به 30 میلیون نفر اول)شامل دهک های اول تا چهارم( مبلغ ۱2۶ هزار 
تومان و به 30 میلیون نفر دوم )دهک های پنجم تــا هفتم( مبلغ ۹0 هزار 

تومان پرداخت می شود.
  مبلغ یارانــه جدید برای یک خانــواده چهار نفره 504 هزار تومان اســت، 
 این خانــواده همچنین مبلغ ۱۷3 هــزار تومان به عنوان یارانه معیشــتی

  بنزین دریافت می کننــد. از آنجایی که گفته می شــود قرار اســت یارانه 
 جدیــد به صــورت ادغام شــده با یارانــه معیشــتی بنزین واریز شــود، 
 جمع ایــن دو یارانه جدید و معیشــتی بنزیــن حدود ۶80 هــزار تومان

 برآورد می شود.
  به نوشــته »تجارت نیوز« احتماال در پایان هفته همزمان بــا واریز یارانه
  بنزیــن، یارانه جدیــد نیز واریز شــود. اگر دولــت در این هفتــه تصمیم

  نهایی خــود را بــرای واریــز یارانه جدیــد اعالم کنــد، به یــک خانواده 
 چهــار نفــره در روز پنجشــنبه بیــن 535 تــا ۶80 هــزار تومــان یارانه

 پرداخت می شــود. اگر این خانواده چهار نفره در دهک های اول تا چهارم 
قرار داشته باشد، مبلغ ۶80 هزار تومان و اگر جزو دهک های پنجم تا هفتم 

باشد، مبلغ 535 هزار تومان یارانه در پایان این هفته دریافت می کند.
 این یارانه به کســانی که هیچ گونه یارانه ای دریافت نمی کنند یا فقط یارانه 

نقدی 45 هزار تومانی را می گیرند، پرداخت نمی شود.
به نظر می رسد با توجه به سیاست های اقتصادی که دولت در پیش گرفته، 
مردم کنترل قیمت و پرداخت سوبسید با همین یارانه را به افزایش یارانه 
و کاهش سوبســید کاالها و هزینه ها ترجیح می دهنــد. به هرحال مردم 
حکایت همان مارگزیده ای شده اند که از ریســمان سیاه و سفید هم می 
ترسد! حاال حتی بحث گران شدن بنزین هم که می شود، نگران می شویم 
حتی اگر ســخنگوی دولت این موضــوع را رد کند و بگویــد از نامه معاون 

اقتصادی رییس جمهور سوء برداشت شده است. 
حتی اگر ســخنگوی دولت گفته باشــد: »درباره این طرح مقرر شــده به 
صورت آزمایشــی در دو جزیره قشــم و کیش، ســهمیه بنزیــن به جای 
خودرو ها به افراد اختصاص پیدا کند و قیمت عرضه همان نرخ عادی ۱500 
تومان برای بنزین ســهمیه ای و 3000 تومان برای بنزین آزاد است که هیچ 

تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت«.
ما از همه این تکذیب ها و ضد و نقیض ها هم می ترسیم!

واریز یارانه 680هزار تومانی تا پایان هفته؟

وقتی نگران می شویم!

نصف جهان، آماده میزبانی 
از کاروان اهالی بهشت 

می شود؛

 »اصفهان«
 قدمگاه شهیدان

همزمان با سالگرد شهادت شهید سلیمانی صورت می گیرد؛

توزیع 63 هزار بسته معیشتی در اصفهان 

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خبرداد:

4 طرح عمرانی استان در آستانه افتتاح

8

واریز یارانه ۶۸۰هزار تومانی تا پایان هفته؟

وقتی نگران می شویم!
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شورای شهر از هویت و 
تاریخ اصفهان دفاع کند

 واکنش باشگاه ذوب آهن 
به مذاکره با »رجب زاده« 

به دنبال این هستیم که از همت موجود در همه 
مجموعه ها برای حل مشکالت مردم  استفاده 
کنیم، اگر قدمی برمی داریم و قلمی می زنیم 

باید در راستای کمک به مردم باشد.

 استعفای رجب زاده پس از شکست
  قشقایی موجب شد در فضای مجازی 

شایعه شود که وی به بهانه حضور در تیم ذوب 
آهن از سمت خود استعفا کرده است.

گروه های سرود بومی 
اصفهان حمایت می شوند

6

  از 2۷ آذر ماه سال جاری درج قیمت تولید کننده بر روی کاالهایی مانند آب معدنی، آب میوه،  ماءالشعیر، 
نوشــابه های گازدار صنعتی و در لوازم خانگی غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشــت، ماکروویو  و از تاریخ 
چهارم دی ماه، پودر ماشین لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال، فریزر، تلویزیون و ماشین 
لباسشویی الزامی شد. درج قیمت فروش تولید کننده بر روی کاالهای تولیدی به نوعی می تواند فاکتور 
رسمی تولید کننده نیز باشد که در دید همگان اســت. هر چند در بررسی میدانی مشاهدات، حکایت از 
درج قیمت تولید کننده بر محصوالت دارد البته مصرف کننده هم در صورت دیدن مغایرت ســود اعمال 

شده از سوی خرده فروشان، می تواند به سامانه ۱24 گزارش دهد.

7

 اگر اصفهان بخواهد کار هنری فاخری
 ارائه  دهد باید توجه ویژه ای به هنرمندانش 

داشته باشد، نمی شود که شعار هنر دهیم 
اما به هنرمند و کار هنری توجه نکنیم.

یکی از اعضای خانواده شهید، شدیدا مخالفت خود را در خصوص 
طرح دیوارنگاره به شهرداری منطقه اعالم کرد

2 ماجرای حذف تصویر مادر شهیدان افراسیابی

 عزم فوالد مبارکه
 بر مشارکت در توسعه 

زیرساخت های 
کشور

7
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طالبان پخش موسیقی در خودرو را ممنوع کرد!
ایسنا نوشت: طالبان پخش موســیقی در داخل خودروها و همچنین سوار کردن زنان بی حجاب 
را ممنوع اعالم کرد. خبرگزاری کابل در صفحه توئیتر خود نوشــت: »وزارت امر به معروف و نهی از 
منکر در کابل به رانندگان توصیه کتبی کرده که از پخش موسیقی خودداری کنند و زنان بی حجاب را 
سوار نکنند«.طالبان در بیانیه ای که در رسانه های محلی منتشر شده است، اعالم کرد که »مسئوالن 
 وزارت ارشــاد اســالمی در دیدار با نمایندگان آرایشــگاه های مردانه شهر لشــکرگاه مرکز استان

  هلمند کشــور افغانســتان توصیه کرده انــد که از حالــت دادن بــه موها و تراشــیدن ریش ها 
خودداری کنند«.

پیش تر روزنامه اطالعات افغانستان گزارش داده بود که طالبان وزارت امور زنان در افغانستان را لغو 
کرده و »وزارت امر به معروف و نهی از منکر« را جایگزین کرده است.»سهیل شاهین« سخنگوی 
طالبان پیش از این اعالم کرده بود که زنان محجبه در افغانســتان قادر بــه تحصیل و کار خواهند 
بود و اظهارات آمریکا مبنی بر اینکه زنان بی حجاب باید اجازه تحصیل داشته باشند، تالشی برای 

تغییر فرهنگ این کشور است.

»العامری« مامور مذاکره شد
منابع مطلع اعالم کردند که چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق رهبر ائتالف الفتح را مامور مذاکره 
با جریان صدر برای تشــکیل دولت کرده اند.یک منبع در ائتالف الفتح عراق در گفت وگو با شــفق 
نیوز اعالم کرد: رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان مأموریت مذاکره با احزاب پیروز در انتخابات 

پارلمانی دهم اکتبر را میان خود تقسیم کرده اند.
این منبع گفت: این مذاکرات حول سه محور است؛ محور نخست به ریاست نوری المالکی، رهبر 
چارچوب هماهنگی و رییس ائتالف دولــت قانون بوده و با احزاب کرد اســت.وی افزود: حیدر 
العبادی، نخســت وزیر ســابق عراق نیز محور دوم را رهبری خواهد کــرد و ماموریت او مذاکره و 
گفت وگو با احزاب ســنی برای دســتیابی به تفاهم  و اطمینان از حمایت آنها از جهت گیری های 

چارچوب هماهنگی است.

سفیر کویت در بغداد: 
پرونده غرامت عراق به زودی بسته می شود

سفیر کویت در بغداد تاکید کرد کمیته غرامت سازمان ملل به زودی پایان نهایی پرونده پرداخت 
غرامت عراق به کویت را اعالم خواهد کرد.سالم الزمانان، ســفیر کویت در بغداد تاکید کرد کمیته 
غرامت سازمان ملل به زودی پایان نهایی پرونده پرداخت غرامت عراق به کویت را اعالم خواهد کرد.

الزمانان در جریان سفر به االنبار عراق گفت: من بسیار خوشحال هستم که در میان برداران خود در 
استان االنبار هستیم؛ استانی که شاهد کارزار عمران و سازندگی بزرگی است.وی گفت: کویت تنها 
از االنبار حمایت نمی کند بلکه همه عراق را مــورد حمایت قرار می دهد و همواره امنیت و ثبات این 

کشور برای ما حائز اهمیت بوده است.

طالبان به یک شیعه پست داد
»عبداللطیف نظری« به عنوان معاون نیروی انسانی وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان منصوب 
شد.»ذبیح ا... مجاهد«، سخنگوی مرکزی طالبان اعالم کرد که دکتر عبداللطیف نظری براساس 

فرمان رهبر این گروه به عنوان معاون نیروی انسانی وزارت اقتصاد تعیین شده است.
مجاهد در توئیتی نوشته است که نظری به نمایندگی از شیعیان در این پست گماشته شده و قابلیت 
و تجربه خوبی در عرصه  اقتصاد دارد. عبداللطیف نظری، اســتاد دانشگاه است و تا سطح دکتری 

تحصیالت عالی دارد.

یک تغییر قابل توجه در سیاست اسراییل نسبت به ایران؛ وقتی صهیونیست ها عقب نشینی می کنند

اسراییل؛ الِت کوچه خلوت!
به گزارش فرارو؛ اسراییل چه در دوران حضور »دونالد ترامپ« رییس جمهور 
سابق آمریکا در قدرت و چه اکنون که تقریبا یک سال از حضور »جو بایدن« 
در کاخ سفید می گذرد و بار دیگر مذاکرات هسته ای دولت وی با ایران از 
تاریخ ۲۹ نوامبر سال جاری میالدی از ســرگرفته شده، همواره سیاست 
اصلی خود در قبال تهران را بر تنش زایی و جلوگیری از عادی شدن و حل 
دیپلماتیک مسائل مرتبط با ایران در حوزه هایی نظیر مسئله هسته ای این 
کشور )ایران( قرار داده است. البته که رهبران رژیم اسراییل از این دستور کار 
خود چند هدف عمده داشته اند. اوال، آن ها از این طریق، توجه افکار  عمومی 
جهانی را از جنایات خود علیه ملت فلســطین منحرف و آن را معطوف به 
یک تهدید واهی به نام ایران می کننــد. ثانیا، رقیب اصلی منطقه ای خود 
یعنی ایران را در چشم افکار عمومی منطقه و جهان به مثابه تهدیدی جدی 
تصویرسازی می کنند و عمال فضای سیاسی مناسبی را با هدف تضعیف آن 
فراهم ساخته و با مظلوم نمایی بین المللی، بودجه ها و کمک های سنگین 
دفاعی را از آمریکا و کشــورهای دیگر جهان دریافت می کنند و در نهایت، 
اسراییلی ها از این طریق، همچون آنچه در قالب»توافق ابراهیم« مشاهده 
می کنیم، با پیشبرد دستور کار »ایران هراسی« )و استفاده از کارت تهدید 
ایران(، عمال به دنبال منافذی جهــت نفوذ به جهان عرب و به طور کلی آن 
دسته از کشور هایی هستند که هنوز اسراییل را از نظر دیپلماتیک به رسمیت 
نشــناخته اند. با این همه، در روز های اخیر و همزمان بــا آغاز مذاکرات 
هسته ای وین )که روند آن از تاریخ ۲۹ نوامبر ســال جاری میالدی آغاز 
شده(، محافل سیاسی و رسانه ای اسراییلی، به نحو واضحی تغییر رویکرد 
داده اند و بسیاری از مقام های سابق و کنونی امنیتی و سیاسی اسراییل، به 
صراحت از رژیم اسراییل و دولت »نفتالی بنت« درخواست کرده اند که آنچه 
گزینه های قهری و نظامی علیه ایران می خواند را از دستورکار خارج کند و 
در عوض، توجه بیشتر  خود را به اهمیت احیای توافق برجام معطوف سازد. 
به گزارش فرارو، در این رابطه، »موشه یعلون« وزیر جنگ سابق اسراییل 
)۲۰۱۶-۲۰۱۳( در یک موضع گیری می گوید:»وقتی به سیاست اسراییل و 
آمریکا در قبال ایران در یک دهه گذشته می نگریم، یک نکته روشن می شود 
و آن این مسئله است که اساسا این سیاست، یک شکست و ناکامی تمام 
عیار بوده است. در شرایط کنونی، استفاده از دیپلماسی بهترین گزینه در 
رابطه با معادله هسته ای ایران اســت«. در این راستا، نشریه »کریستین 
ساینس مانیتور« نیز اخیرا در مقاله ای به مقام های اسراییلی و آمریکایی 
هشدار می دهد که با »اقدامات تهاجمی و غیرسازنده در قبال ایران و برنامه 
هسته ای این کشور، عمال در حال تبدیل کردن این کشور به یک قدرت اتمی 
هستند«. کریستین ساینس مانیتور به طور خاص به رهبران صهیونیست 
و آمریکایی یادآوری می کند که در ســال ۲۰۰۳ میــالدی، ایران فقط ۳۰۰ 

سانتریفیوژ در اختیار داشت، اما اکنون بیش از ۱۹۰۰۰ هزار سانتریفیوژ فعال 
دارد و در بحث غنی سازی اورانیوم، طراحی سانتریفیوژ های پیشرفته و به 
طور کلی تحقیق و توسعه نیز دستاورد های قابل توجهی را کسب کرده است. 
این پیشرفت های هسته ای ایران تا حد زیادی مدیون رویکرد های مخرب 
اسراییل و آمریکا در قبال تهران هستند. نیویورک تایمز نیز اخیرا در گزارشی 
ضمن اشاره به تردید جدی ژنرال های اسراییلی در پیشبرد گزینه نظامی 
علیه ایران می نویسد: »در شرایط فعلی، بسیاری از محافل نظامی اسراییل 
بر این باورند که هیچ گزینه نظامی قاطــع و مطمئنی علیه ایران که حامل 
تبعات جدی و خسارت بار برای اســراییل نباشد، وجود ندارد. تاسیسات 
اتمی ایران به شدت محافظت می شوند و در اقصی نقاط این کشور پراکنده 
هســتند و نمی توان تضمین داد که یک حمله از ســوی اسراییل بتواند با 
موفقیت صد در صدی برای آن همراه باشد. حتی اگر یک چنین حمله ای 
انجام شــود، تبعات آن برای تل آویو ویرانگر خواهد بود و مسلما تهران با 
ابزار هایی نظیر توان موشــکی و نفوذ منطقه ای خود، واکنشی شدید را به 
اسراییل نشان می دهد«. در همین راستا، »الکساندرا هال«نیز در مقاله ای 
برای پایگاه خبری-تحلیل نشنال اینترست به طور خاص به سران اسراییل 
هشدار می دهد که »جو کنونی تهدیدات خود علیه ایران را که به نوعی یادآور 
تهدیدات گسترده آن ها علیه ایران پیش از انعقاد توافق برجام است، پایان 

دهند. اسراییل اکنون در شرایطی نیست که بخواهد دست به اقدام نظامی 
علیه ایران بزند و اگر چنین کند، جدای از اینکه موجودیت خود را به خطر 
انداخته، زمینه را بری پیشرفت های اتمی بیشتر ایران نیز فراهم می کند«. 
در این میان، مسئوالن ارشد سابق اســراییل نظیر »ایهود باراک« )وزیر 
دفاع و نخست وزیر سابق اسراییل( و »دنی سیترینوفیتش« که به مدت 
۲۵ سال در سمت های مختلف اطالعاتی و امنیتی اسراییل فعالیت کرده 
و به طور خاص مسئول میز ایران در ارتش اسراییل بوده هم هشدار داده 
اند که هیچ گزینه معتبر نظامی علیه ایران وجود ندارد و حرکت اسراییل به 
سمت چنین گزینه ای، نمودی عینی از کوته بینی سران اسراییل خواهد بود 
و می تواند مشکالت جدی را برای تل آویو ایجاد کند. در این راستا، »زوی 
بارل«تحلیلگر شناخته شده اسراییلی نیز اخیرا در مقاله ای برای روزنامه 
اسراییلی هارتض تاکید می کند که »هیچ کدام از سران اسراییل نمی گویند 
که هزینه حمله اسراییل به ایران تا چه حد می تواند زیاد باشد«. بارل معتقد 
است که »حتی خود اســراییلی ها هم نمی فهمند وقتی صحبت از گزینه 
نظامی علیه ایران می کنند، دقیقا از چه مسئله ای سخن می گویند. حقیقت 
این است که توان منطقه ای و موشکی ایران و در عین حال حراست قابل 
توجه این کشور از تاسیسات اتمی اش، عمال گزینه حمله نظامی به ایران را 

به یک گزینه پر هزینه برای اسراییل تبدیل کرده است«.

روزنامه شرق بخشی از سخنان شهیدبهشتی را که 
در ۱۵اسفند۱۳۵7ایراد شده، منتشر کرده است.

در این اظهــارات که در روزنامه اطالعــات آن زمان 
منتشر شده، آمده اســت: به طالب و فضالی حوزه 
هم بــه دنبال این بحــث یک پیشــنهاد دارم و آن 
پیشنهاد این است که به مردم ایران فرصت بدهید تا 
آگاهانه و آزادانه خود را بر مبنای معیارهای اسالمی 
بسازند و این خودسازی را بر مردم ما تحمیل نکنید. 
آگاهی بدهید، زمینه سازی کنید برای رشد اسالم، 
ولی بر مــردم هیچ چیــز را تحمیل نکنید.انســان 
بالفطره خواهان آزادی است، می خواهد خودسازی 
داشته باشد، خودش، خودش را بسازد، اما برخالف 

دستور قرآن مبادا مسلمان بودن و مسلمان زیستن را 
بخواهید بر مردم تحمیل کنید که اگر تحمیل کردید، 
آنها علیه این تحمیل تان طغیان خواهند کرد.انسان 
عاشق آزادی اســت، می خواهد خودش به دست 
خود و با انتخاب خود، خود را بســازد، اما شاکرا و 
اما کفورا؛ آن قدر پیغمبر اصرار داشــت، پافشــاری 
می کرد، زحمت می کشید، خودش را به رنج و تعب 
می انداخت که مردم را به راه خدا بیاورد. »افی انت 
تکره الناس حتی یکونوا مؤمنیــن«؛ ای پیغمبر تو 
می خواهی مردم را وادار کنی، مجبــور کنی که آنها 
مومن باشــند؟ اینکه راه پیغمبر نیست.توصیه من 
به طالب عزیــز و به فضالی ارجمند این اســت که 

منادی حق باشید، دعوت کننده به حق باشید، آمر 
به معروف و ناهی از منکر با رعایت تمام معیارهای 
اســالمی اش باشــید، اما مجبورکننده مردم در راه 
اسالم نباشید؛ چون آن مسلمانی ارزش دارد که از 
درون انسان ها و عشق انسان ها بجوشد و بشکفد. 
ندیدید مــردم ما در این دوران پــرارزش انقالب از 
خودشان چه خودجوشی و چه خودشکوفایی نشان 
دادند؟ بزرگ ترین اصل بعد از پیروزی یک انقالب 

چیست؟ تداوم همان انقالب. 

شهیدبهشتی خطاب به روحانیون:

اگر مسلمان زیستن را به مردم تحمیل کنید، مردم علیه این 
تحمیل تان طغیان می کنند

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، یک مقام وزارت امور خارجه عربستان گفته اســت  »عربستان سعودی با صدور روادید برای سه دیپلمات ایرانی موافقت کرده 
و این بخشی از روندی عادی است که برای نمایندگان یک کشور عضو ســازمان همکاری اسالمی مستقر در جده طی می شود«.اظهارات این مقام سعودی در پی 
این مطرح می شود که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، پیش تر گفته بود مذاکرات با عربستان سعودی که با میانجی گری بغداد انجام شده است، 
به خوبی پیش رفته و مقامات ریاض پاسخ مثبتی به »پیشنهادهای ســازنده ایران« داده اند. امیرعبداللهیان همچنین گفته بود  این روادیدها هفته گذشته صادر 
شده اند و با سعودی ها به زودی دیدارهای تازه ای در بغداد انجام خواهد شد تا مقدمات »اقدامات بعدی در مذاکرات« فراهم شود. وزیر خارجه ایران پس از دیدار 
با فؤاد حســین، همتای عراقی خود نیز از برگزاری دور بعدی مذاکرات در نتیجه کوشش عراق خبر داده بود.اولین ســوالی که پس از چنین خبری پیش می آید، 
طبعا این است که این تغییر رویه بوده یا خیر. عباس پرورده، کارشناس مسائل منطقه در این باره توضیح می دهد: »تا جایی که من خبر دارم همه دیپلمات ها را از 
عربستان سعودی بیرون کرده بودند. من با یکی از کسانی  که در رایزنی ایران در عربستان بود، اخیرا صحبت کردم. تمام کسانی که به عنوان ایرانی در عربستان و در 
این دفاتر بودند، اخراج شده بودند«.این کارشناس مسائل منطقه ادامه می دهد: عربســتان می خواهد کمی از روابط را باز بگذارد. به تعبیر ما ایرانی ها، عربستان 

می خواهد »آدم بده« داستان نباشد«.

عربستان می خواهد »آدم بده« داستان نباشد
رییس کمیسیون انرژی مجلس: 

ایران به قطب انرژی منطقه 
تبدیل خواهد شد

خبر روز

وز عکس ر

کلِک پیج قالیباف 
برای اسم  بردن از 
سردار سلیمانی!

صفحه منتسب به محمدباقر 
 قالیباف، رییــس مجلس در 
استوری اینســتاگرام عکس 
دیدار رییس مجلس با دست 
انــدرکاران ســتاد برگــزاری 
ســالگرد  شهید ســلیمانی را 
گذاشته و احتماال برای اینکه 
استوری حذف نشود به جای 
اسم سردار ســلیمانی نوشته 

»شهید فرودگاه بغداد«.

سرمایه گذاری هنگفت آقازاده ها در کشور های دشمن
یک نماینده ادوار مجلس  با بیان اینکه فرزندان برخی مسئوالن به واسطه مسئولیت پدران و مادران خود 
به کشورهایی رفتند که در داخل کشور علیه این کشورها شعار داده می شود، گفت: آنها سرمایه هنگفتی 
از کشور خارج کرده و در کشورهایی که دشمن هستند، سرمایه گذاری می کنند.  ابراهیم نکو با بیان اینکه 
فساد اقتصادی در کشور دارای ریشه عریض و طویلی است، اظهار کرد:حتی اگر اراده کافی برای مقابله با 
فساد وجود داشته باشد، ریشه کن کردن آن در زمان کوتاه امکان پذیر نیست و باید در این زمینه حساب 
شده عمل کرد. این فعال سیاسی همچنین درباره کارایی ســامانه اعالم اموال مسئوالن، تصریح کرد: 
متاسفانه راه فرار از این قانون وجود دارد و اگر مسئولی بخواهد می تواند راهی برای گریز پیدا کند؛ مثال 
اموال خود را به نام نزدیکان و معتمدین خود بزند.این قوانین خوب است، اما به تنهایی کفایت نمی کند. 

ماجرای حذف تصویر مادر شهیدان افراسیابی
روابط عمومی شــهرداری تهران درباره حذف مادر شــهید افراســیابی در دیوارنگاره خیابان پیروزی 
توضیحاتی ارائه داد.اخیرا تصویر نقاشــی خانواده شهید افراسیابی منتشــر شد و کاربران شبکه های 
اجتماعی از شهرداری تهران به دلیل حذف تصویر مادر شهیدان افراسیابی  از نقاشی روی دیوار خیابان 
پیروزی اعتراض کردند. هرچند که تغییر این نقاشــی مربوط به اوایل تابستان و دوره مدیریت سابق 
شهرداری تهران است، اما همان زمان شــاپور دیوســاالر، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان 
زیباسازی تهران گفته بود: با وجود موافقت خانواده شهیدان افراسیابی در ابندای امر طرح این دیوارنگاره، 
بعد از اجرا اما، یکی از اعضای خانواده شدیدا مخالفت خود را به شهرداری منطقه اعالم کرد. این عضو 
خانواده موضوع را از دستگاه های نظارتی پیگیری کرد که عکس مادر از تصویر حذف شود و منطقه نیز 

تحت فشار و به ناچار، تصویر این بانو را حذف کرد.

کیهان: اسراییل خفه خون گرفت
کیهان نوشت: بعد از چند هفته الف زنی مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله نظامی علیه ایران، وزیر 
خارجه این رژیم گفت به یک گزینه نظامی باورپذیر علیه ایران نیاز است. یائیر الپید چند روز قبل اظهار 
داشت: زمان آن فرا رســیده که یک جایگزین نظامی باورپذیر برای مقابله با تهدیدهای ایران روی میز 
قرار گیرد. اگر ایرانی ها به این باور برســند که جهان به طور جدی قصد ندارد آنها را متوقف کند، به سمت 
بمب هسته ای خواهند رفت. وزیر خارجه اسراییل افزود: یک توافق خوب توافقی است که به طور دائم و 
همه جانبه تهدید هسته ای ایران را از بین ببرد و همچنین ایران را از تولید موشک های بالستیک، انتقال 
تجهیزات نظامی پیشرفته به سازمان های تروریستی و سایر فعالیت های خرابکارانه در منطقه باز دارد. 
ایران عالقه ای به چنین توافقی  ندارد و تنها خواستی که دارد، لغو تحریم هاست تا بتواند به تامین مالی 
عوامل تروریستی خود در سراسر خاورمیانه و پیشبرد برنامه تسلیحات هسته ای خود ادامه دهد. جالب 
این که اخیرا پس از برگزاری رزمایش پیامبر اعظم)ص( و شــلیک همزمان ده ها موشک بالستیک و 
از جمله شبیه سازی و تمرین چگونگی انهدام تاسیسات هسته ای دیمونا، مقامات رژیم صهیونیستی، 

ترجیح دادند خفه خون بگیرند.

امارات، مخالف انزوای ایران است
منابع خبری عبری از عدم همراهی امارات عربی متحده با صهیونیســت ها بــرای اقدام نظامی علیه 
جمهوری اسالمی ایران انتقاد کردند.خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش 
داد، امارات مخالف تالش های صهیونیســت ها برای »استفاده از گزینه نظامی علیه ایران« است؛ هر 
چند که ابوظبی و تل آویو روابط خود را با هم عادی کرده اند. این شبکه خبر داد: »کشور عربی که در پی 
توافق ابراهیم، اسراییل با آن روابط گرمی برقرار کرده است، اکنون می گوید که تهدید نظامی از نظر آن، 

راه تعامل با ایران نیست«.

کافه سیاست

رییس کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اســالمی تاکید کرد: قــرارداد ســوآپ گازی 
ســه جانبه ایران، ترکمنســتان و آذربایجان 
می تواند منجــر به تحکیم ارتبــاط اقتصادی 
و سیاسی کشورمان با آســیای میانه شده و 
جمهوری اسالمی ایران شــاهرگ اصلی این 
سوآپ گازی است. فریدون حسنوند، در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به قرارداد ســوآپ گازی 
سه جانبه ایران، ترکمنستان و آذربایجان، بیان 
کرد: اکنون در حوزه گاز، ناترازی وجود دارد. این 
ناترازی بین مصرف و تولید اســت و می تواند 
برای کشور چه در حوزه مصرف خانگی با آمدن 
فصل ســرما و بارندگی و چه در حوزه صنایع 
ســنگین و نیروگاه ها که باید گاز آن ها تامین 

شود، مشکالتی به وجود بیاورد. 
وی در ادامه اظهار کرد: شــرایط طوری است 
که باید سعی کنیم ناترازی فعلی در حوزه گاز 
را تنظیم کنیم تا تولید بیشتر از مصرف باشد. 
حتی اگر نتوانیم تولید را به بیشــتر از مصرف 
برسانیم باید میزان مصرف و تولید را یکسان 
کنیم. طبیعتا اجراشــدن این هــدف زمان بر 
اســت. نماینده  مردم اندیمشک در مجلس 
تصریح کرد: باید به نحوی جلوی ضرر و زیان 
صنایع ســنگین، نیروگاه هــا و کارخانه های 
کشورمان را بگیریم تا در شرایط سخت فعلی 
مشکلی به وجود نیاید و چرخه تولید متوقف 
نشود. به همین دلیل یکی از راهکارها ، سوآپ 
گازی اســت. ایران می تواند با سوآپ گازی و 
انتقال انرژی به ســایر کشورها، نیازهای خود 
را برطرف کند. وی در ادامه تاکید کرد: کشــور 
ما در همســایگی برخی از کشــورهایی است 
که تولید گاز باالیی دارند و مصرف شــان کمتر 
از تولید اســت. بنابراین الزم بود که ســوآپ 
گازی ایجاد شود. به طور مثال سال گذشته این 
سوآپ را با ترکمنستان انجام دادیم و امسال 
نیز دولت ســوآپ گازی ســه جانبه را پس از 
بررسی مشکالت به وجود آمده در این زمینه، 
بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان ترتیب اثر 
داد و قطعا در فصل جاری از این قرارداد منتفع 

خواهیم شد.

بین الملل
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نماینده مردم نطنز در مجلس:

دولت، علت برگشت خوردن اقالم کشاورزی را بررسی کند
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت موظف است علت و دالیل برگشت خوردن 
اقالم کشاورزی را بررسی کند و طی مذاکره صحیح با روسیه و هند علل برگرداندن فلفل و کیوی از سوی 
این کشورها مشخص شود.رحمت ا...فیروزی درباره برگشت خوردن برخی از اقالم صادراتی کشاورزی 
مانند فلفل و کیوی، اظهار کرد: علت برگشت خوردن چنین اقالمی نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد، اما 
در کل دیپلماسی اقتصادی کشور باید در سطح بازار، صادرات و واردات قوی تر عمل و مسائل را به خوبی 
رصد کند.وی افزود: عرصه تجارت در دنیا رقابتی است و اگر می خواهیم محصولی را صادر کنیم باید 
کیفیت و استانداردهای الزم را به ویژه در زمینه بسته بندی داشته باشیم، آن هم به شکلی که رضایت 
مشتریان جلب شود. دولت موظف است علت و دالیل برگشت خوردن اقالم کشاورزی را بررسی کند و 
با مذاکره صحیح با روسیه و هند، علل برگرداندن فلفل و کیوی از سوی این کشورها مشخص شود تا اگر 
نقیصه ای در این زمینه وجود دارد، رفع شود.نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس، خاطرنشان 
کرد: علت دقیق برگشت خوردن این اقالم کشاورزی هنوز مشخص نیست، اما باید در کنار دیپلماسی 
سیاسی، دیپلماسی اقتصادی و تجاری فعال باشد و  اســتانداردها رعایت شود، به طوری که وقتی 

اجناس داخلی را صادر می کنیم بدون مشکل از سوی کشورهای دیگر پذیرفته شود.

بازرسان اصناف؛ آماده برای مبارزه با گران فروشی
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان گفت: بازرسان و ناظران اصناف آماده مبارزه و برخورد با گران 
فروشی هستند.جواد محمدی فشارکی اظهار کرد: از شــنبه ۱۱ دی ماه تیم های نظارتی قیمت ها 
را بررســی کرده و با ســودجویان برخورد می شــود.باتوجه به اینکه برخی از کاال ها در فروشگاه به 
قیمت هایی باالتر از قیمت درج شده بر روی محصول فروخته می شود این نظارت ها می تواند کمک 
بزرگی در رفع مشکل گران فروشی کند.مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: با ارائه 
جدولی که از شورای عالی اصناف به دست بازرسان رسیده است می توان سود معین را محاسبه و از 
سود های کالن جلوگیری کرد.فشارکی ادامه داد: درج قیمت بر ۱۴ قلم کاالی اساسی اجباری شده 

و هزینه حمل در قیمت ها لحاظ شده و امید است قیمت ها تحت نظارت و کنترل باشد.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

نمایشگاه کسب و کار وسیع است، اما عمیق نیست
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: وجود متولی برای کسب و کارهای نوین 
باعث می شود تا نمایشگاه کسب و کار، کارآمدتر پیش برود.مصطفی نباتی نژاد  در خصوص اهمیت و 
لزوم برپایی نمایشگاه کسب و کار، اظهار کرد: نمایشگاه ها، لبه   تعامل کسب و کارها و در دوران پساکرونا 
زمینه ساز باز شدن مجدد پنجره های کسب و کارها خواهند بود،  کســب و کارها می توانند با حضور در 
نمایشگاه ها خود را معرفی کنند.وی با بیان اینکه فعالیت شرکت نمایشگاه ها به عنوان یک تسهیلگر برای 
کسب و کارهاست، گفت: نمایشگاه ها فضا و فرصتی مناسبی را برای کسب و کارها فراهم می کنند، الزم 
است کسب و کارهای حرفه ای و کیفی در نمایشگاه ها حضور یابند تا بتوانند آگاهی الزم درباره جزئیات 
فعالیت خود را به متقاضیان آن حرفه ارائه دهند، البته الزم است افراد نیز اطالعات کافی درباره برگزاری 
نمایشگاه داشته باشند تا ترغیب شوند و در نمایشگاه ها حضور داشته باشند.رییس مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشــان کرد: نیاز است مدیریت جدید در شــرکت نمایشگاه ها به 
دلیل لزوم تعامالت بین المللی که وجود دارد، حضور خود را تنها به اصفهان محدود نکند و با ذی نفعان 
محوری نمایشگاه در بخش خصوصی اتاق فکرهای منسجمی را تعریف کند. نباتی نژاد با اشاره به اینکه 
چالش هایی با برخی از صاحبان کسب و کار وجود دارد که با تعامل حل خواهد شد، گفت: اگر اتاق های 
فکر مدون و منسجمی با حضور ذی نفعان تشکیل شود، اتفاقات خوبی رخ می دهد، چرا که قطعا کسب 

و کارها با جزییات و ویژگی های آن کسب و کار آشنایی بیشتری دارند.

درج قیمت تولید روی کاالها در اصفهان الزامی شد؛

علیه قیمت های الکی!

 در راســتای شــفافیت در تولید و عرضه، درج قیمــت تولید بر روی
  ۱۴ قلــم کاالی اساســی بــا هــدف حــذف قیمت هــای کاذب از

 روز چهارم دی ماه همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان الزامی 
شد.

 حذف قیمت های کاذب مهم ترین هدف این طرح است و بر اساس 
اعالم اتاق اصناف ایــران درج قیمت تولیــد روی ۱۴ قلم کاال الزامی 

شده است.
اکبر عادل مرام، سرپرســت معاونت نظارت و بازرسی صمت استان 
اصفهان، در مورد لــزوم درج قیمت تولید روی کاالها، اظهار داشــت: 
کاالهایی همچون آب میوه، آب معدنی، ماءالشــعیر، نوشــابه های 
گازدار صنعتی و در لوازم خانگی غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، 
ماکروویو  و در مرحله دوم پودر ماشین لباسشویی، دستمال کاغذی، 
پوشک بچه، یخچال، فریزر، تلویزیون و ماشــین لباسشویی باید با 

درج قیمت تولید کننده روانه بازار شود.
مدیر بازرســی و نظارت اتاق اصناف اصفهان با اشاره به نحوه اجرای 
طرح درج قیمت تولید کننــده بر روی کاالها، اظهار داشــت: با توجه 
به بند 23 سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی تاکید بر شــفاف و 

روان ســازی نظام تولید و قیمت گذاری و روزآمد ســازی ایده های 
 نظارت بر بازار در دو تاریخ درج قیمت تولید کننده بر روی محصوالت

 الزامی شد.
 جواد محمدی افزود: از 27 آذر ماه ســال جــاری درج قیمت تولید 
 کننــده بــر روی کاالهایــی ماننــد آب معدنــی، آب میــوه، آب

  معدنــی، ماءالشــعیر، نوشــابه های گازدار صنعتــی و در لــوازم 
 خانگــی غذاســاز، نوشیدنی ســاز، چرخ گوشــت، ماکروویــو و از

 تاریخ چهارم دی ماه، پودر ماشــین لباسشــویی، دستمال کاغذی، 
پوشــک بچه، یخچال، فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی الزامی 

شد.
 مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف اصفهان با بیان اینکه پیش از این 
فقط قیمت مصرف کننده بر روی کاالها درج  می شد، گفت: در برخی 
مواقع فروشــندگان در تبانی با تولید کننده می توانســتند تخفیفات 
بیشتری بگیرند و یا حجم کاال را کمتر می گرفتند و در این بین مصرف 

کننده متضرر  می شد.
وی ادامه داد:  ضمن اینکه گاهی مواقع کاالیی را که مالیات بر ارزش 
افزوده آن قبال گرفته شده بود یا به طور کلی از مالیات معاف بود را  از 

مصرف کننده می گرفتند بنابراین در این طرح مشــخص می شود که 
قیمت تولید کننده و مصرف کننده  همراه با مالیات ارزش افزوده چه 

میزان است.
محمدی تصریح کرد: قرار اســت کاالهای دیگــری در طول یک ماه 
آینده به این لیست اضافه شــود ولی اینکه چه کاالهایی باشد، هنوز 

مشخص نیست.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف اصفهان با اشاره به نظارت اصناف، 
اظهار داشت: این نظارت بر تمامی صنوف اعم از تولید کننده و خدماتی 
نظارت و بازرســی وجود دارد ولی بر روی کاالهایی که در سبد خانوار 

است به صورت ویژه نظارت می شود.
 بــه گــزارش تســنیم، درج قیمت فــروش تولیــد کننده بــر روی 
 کاالهای تولیدی بــه نوعــی می تواند فاکتور رســمی تولیــد کننده

  نیــز باشــد کــه در دیــد همــگان اســت. هــر چنــد در بررســی 
 میدانــی مشــاهدات، حکایــت از درج قیمــت تولیــد کننــده بــر

 محصــوالت دارد البته مصــرف کننده هم در صــورت دیدن مغایرت 
 سود اعمال شده از ســوی خرده فروشــان می تواند به سامانه ۱2۴ 

گزارش دهد.

یک فعــال حوزه مشــاغل خانگی با بیــان اینکه با 
وجود تالش های بسیار همچنان فضا برای فعالیت 
در حوزه مشــاغل خانگی مناسب نیســت، گفت: 
مشــاغل خانگی نیاز به حمایت دارد.اعظم اسپنانی 
با اشاره به اینکه طی پنج سال گذشته تحت فعالیت 
یک موسســه فرهنگی و هنری در توسعه مشاغل 
خانگی فعالیت می کنیم، اظهار کرد: آموزش های این 
موسسه به ویژه از زمان همراهی با جهاد دانشگاهی 
در حوزه های فرش، تابلو فــرش، گلیم بافی، فرش 
تزیینی، عروســک بافتنی، بافتنی، چرم دوزی و ... 

در حال انجام است.این فعال حوزه مشاغل خانگی 
در فریدون شهر گفت: در این شهرستان برای برپایی 
نمایشگاه مشــاغل خانگی و فروش محصوالت با 
مشکل مواجه  هستیم، از سوی دیگر نیازمند جذب 
مشتری بیشتر برای فروش محصوالت خود بوده که 
به دلیل دور بودن از مرکز استان، این امکان زیاد مهیا 
نیست.وی با اشاره به اینکه اصفهان در حوزه توسعه 
مشاغل خانگی ظرفیت های بسیاری به ویژه در حوزه 
صنایع دستی دارد، توضیح داد: این موضوع می تواند 
کمک کننده باشد، اما متاسفانه در چند نمایشگاهی 
که در اصفهان شرکت کرده ایم، مکان مناسبی برای 
برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی در اختیارمان قرار 
نگرفــت و در مجموع بازدیدکننده خوبی نداشــتیم 
و نتوانســتیم در بحث بازاریابی و فروش دستاورد 

مناسبی داشــته باشیم. اســپنانی با تاکید بر اینکه 
برای توسعه مشــاغل خانگی نیازمند بازار فروش و 
به ویژه بازاریابی درست در این حوزه هستیم، افزود: 
همچنین در کنار بازاریابی اصولــی نیازمند دریافت 
تسهیالت مناسب هستیم.وی تاکید کرد: معتقدم 
امروز تولیدات مشاغل خانگی در استان اصفهان به 
ویژه در حوزه صنایع دستی قابلیت فروش و عرضه 
در بازارهای خارجی و همچنین پتانســیل صادرات 
دارد و اگر امکانات و حمایت الزم در حوزه صادرات از 
بخش مشاغل خانگی صورت گیرد، می توان به نیاز 
مشتریان فرامرزی خود پاسخ داد.متاسفانه یکی از 
ضعف های حوزه مشاغل خانگی این است که افراد 
تازه کار به دلیل اینکه این مشاغل درآمد باالیی ندارد، 

در میانه راه از این فضا جدا می شوند.

یک فعال حوزه مشاغل خانگی:

مشاغل خانگی نیاز  به حمایت دارد

     سریال دیپورت محصوالت
 به  ترکمنستان رسید؛

 ارجحیت سیب زمینی 
پاکستانی به ایرانی!

خبر روز

از 27 آذر ماه سال جاری درج قیمت تولید کننده بر روی 
کاالهایی مانند آب معدنی، آب میوه، ماءالشعیر، نوشابه های 
گازدار صنعتی و در لوازم خانگی غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ 
گوشت، ماکروویو و از تاریخ چهارم دی ماه، پودر ماشین 
لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال، فریزر، 

تلویزیون و ماشین لباسشویی الزامی شد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان خبرداد:
4 طرح عمرانی استان اصفهان در آستانه افتتاح

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰۰ درصدی 
چهار طرح عمرانی در سطح استان اصفهان 
خبر داد.بهزاد شاهســوندی با بیان اینکه 
پروژه های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی 
استان با سرعت مطلوب و مطابق با برنامه 
زمان بندی در دســت اجرا هستند، گفت: 
در حال حاضر چهار پــروژه عمرانی دارای 
پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰۰ درصدی بوده 
و در واقع تنها چند قدم مانده تا به ســوت 
پایان ساخت این پروژه ها نزدیک شویم.

وی به تشــریح اقدامات انجام شده برای 
این پروژه ها پرداخت و گفت: نخســتین پروژه، احداث باند دوم اصفهان-چادگان اســت که در آغاز، با 
هدف رفع نقاط حادثه خیز و جلوگیری از تصادفات رخ به رخ در دستور کار این اداره کل قرار گرفت.معاون 
مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه این پروژه به طول 2.۵ کیلومتر 
تکمیل شده است، گفت: برای این میزان از پروژه، ۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.وی از دیگر 
پروژه های راهسازی این اداره کل به پروژه احداث ۱.۵ کیلومتر از باند دوم رزوه - چادگان اشاره کرد و گفت: 
این طرح در راستای کاهش تصادفات و تســهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه بسیار حائز اهمیت بوده و 
تکمیل این میزان راه سازی ۵ میلیارد ریال هزینه دربر داشته است.شاهسوندی با بیان اینکه پروژه تقاطع 
غیرهمسطح گلشن از دیگر پروژه های با پیشرفت ۱۰۰ درصدی این اداره کل است، گفت: این پروژه شامل 
احداث 3.۵ کیلومتر راه سازی و دو دســتگاه پل بوده که برای احداث آن، ۴۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه 
شده است.وی در نهایت به پروژه زیرگذر مسکن مهر نایین اشاره کرد و گفت: برای تکمیل این پروژه ۴.۵ 
کیلومتر راه سازی اجرا و دو دستگاه پل ساخته شده و در مجموع اعتبار هزینه شده برای این پروژه ۱۹۰ 

میلیارد ریال بوده است.

رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان:

در  میزان عیدی کارگران بازنشسته تجدیدنظر شود
رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرســتان اصفهان گفت:یکی از درخواست های 
بازنشستگان، دریافت عیدی متناسب با شاغالن است، چراکه مشمول قانون کار هستند و در دوران 
فعالیت دو ماه عیدی را دریافت می کردند.سیدحسن هاشــمی  اظهار کرد : زمانی که افراد به سن 
بازنشستگی می رسند و با مخارج بسیاری هم روبه رو می شوند، به یکباره به غیر از کاهش دستمزد ها 
با کاهش عیدی هم مواجه می شوند، در حالی که به غیر از افزایش مخارج، در دوره ای قرار می گیرند 
که با انواع بیماری ها و هزینه های درمان هم دست به گریبان هستند. در این سال ها سازمان تامین 
اجتماعی هم به جای افزایش خدمات، همواره کاهش خدمات درمانی را داشته است.وی گفت: در 
چنین شرایطی، عیدی اندکی به بازنشستگان تعلق می گیرد که به هیچ وجه کفاف بخش کوچکی 
از مخارج آن ها را هم نمی دهد. در صورتی که طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین 
اجتماعی باید همه ساله بر اساس نرخ تورم حقوق شاغالن و بازنشستگان را افزایش دهد.رییس 
هیئت مدیره کانون بازنشستگی کارگری شهرستان اصفهان گفت: فرد بازنشسته از طرفی محروم 
از مزایای جانبی کار اســت و حقوقی غیر همسان با شــاغالن دریافت می کند که هنوز هم با وجود 
اعتراضات و پیگیری های فراوان این همسان سازی انجام نشده و از سویی هم عیدی اندکی دریافت 
می کند. این شرایط نتیجه ای جز کوچک تر شدن سفره های این افراد که با زحمت خود چرخ اقتصاد 

این کشور را به گردش درآورده اند، ندارد.

کافه اقتصاد

با مسئولان

بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی به عنوان بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی بخش کشاورزی در منطقه مرکز و جنوب کشور در اصفهان برپا می شود.
این نمایشــگاه که از روزهای نهم تا دوازدهم دی ماه برپا می شود، ۱3۵ شرکت از ۱3 استان کشــور را گرد هم جمع می کند تا توانمندی های خود را در حوزه های 
نهاده ها، آبیاری، لوله و اتصاالت، بذر، کود، سم و ماشین آالت به نمایش بگذارند.این نمایشگاه که بیش از ۱۵ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی را به خود اختصاص 
داده است، میزبان شرکت هایی از استان های اصفهان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل، آذربایجان شرقی، قم، سمنان، تهران، مرکزی، همدان، یزد، 
چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی خواهد بود.از جمله برندها و شرکت های معتبر حاضر در این نمایشگاه می توان به اصفهان پالست، سبزدشت، ابتکار 
نوین، ورسک اتصال، پایا بسپار، البرز پلیمر جی، آیسان گستر، بهاران قطره، نهالستان قائم، سایان لوله، نوید پمپ اسپادان، آوند کشاورز و دلتا دشت اشاره کرد 
که اعتبار بیستمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی اصفهان را دو چندان کرده اند.افزایش ۶ هزار مترمربعی در فضای نمایشگاهی، همکاری بیشتر فعاالن 
حوزه اتصاالت و آبیاری و افزایش 2۰ درصدی مشارکت کنندگان و شرکت های فعال حوزه تولید در این نمایشگاه، از جمله ویژگی های نمایشگاه کشاورزی امسال 

به شمار می رود.

اصفهان، میزبان نمایشگاه کشاورزی کشور می شود

بازار فرش 
تبریز

وز عکس ر

به نظر می رسد ســریال دیپورت محصوالت 
کشــاورزی صادراتی ایرانی همچنان ادامه 
داشــته و حاال به ترکمنستان رســیده که به 
علتی که هنوز رسما اعالم نشده سیب زمینی 
ایران را برگشــت زده و پاکســتان نیز از این 
مســئله اســتفاده کرده و به گفتــه رییس 
اتحادیه بارفروشــان مشهد احتماال تا ۱۰ روز 
آینده صادرات این محصول به ترکمنســتان 

را آغاز می کند.
چندی پیش سه هزار و ۵۰۰ تن سیب زمینی 
ایرانی از ازبکستان برگشت خورد. حاال رییس 
اتحادیه بارفروشان مشــهد می گوید: اخیرا 
ســیب زمینی های ایرانی از ترکمنستان هم 

برگشت خورده است. ماجرا چیست؟
بعــد از فلفــل دلمــه ای و کیــوی حــاال 
ســیب زمینی هایی که از ایران به ازبکستان 
ارسال شده بود، برگشت خورده است. خبر 
آمده که ترکمنســتانی ها هم به دلیل وجود 
آلودگی، سیب  زمینی های ایرانی را نپذیرفتند.

یک بار کیوی از هند، بار دیگر سیب زمینی و 
فلفل دلمه ای به ترتیب از ازبکستان و روسیه 
برگشت می خورند و این بار همسایه شرقی 
ایران محصوالت کشــاورزی ایــران را پس 
زده اســت. دلیل عدم پذیــرش محصوالت 
کشــاورزی ایران هم مشــخص است. گویا 
سموم استفاده شــده، اســتاندارد کافی را 
نداشته است. در همین مورد رییس اتحادیه 
بارفروشان مشهد گفته اســت: ازبکستان و 
ترکمنستان، مانع واردات سیب زمینی های 

ایرانی به کشور خود شدند.
حیدر ساکن برجی توضیح داد: علت برگشت 
سیب زمینی ها این اســت که بعد از برداشت 
محصوالت کشــاورزی این کاالها باید طی 
دوره ای در قرنطینه باشند این در حالی است 
که پــس از گذراندن دوره قرنطینه ســموم 
همچنان در محصــوالت کشــاورزی ایران 
باقی مانده که این مســئله سالمت انسان را 

تهدید می کند.
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معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری:

۳۹ هزار واحد روستایی غیرمقاوم نیازمند مقاوم سازی است
خانه های خشــت و گلی و غیرمقاوم در چهارمحــال  و بختیاری مانند 
یک بمب ساعتی هستند که در موقع زلزله و سایر بالیای طبیعی امکان 
دارد سقف آن ها بر سر ســاکنان فرود آید و درد و رنج آن پس از گذشت 
چند ســال هم چنان بر پیکر مناطق زلزله زده باقی بماند.وقوع زلزله ۵.۷ 
ریشــتری در ۱۲ مهرماه در شهرســتان کوهرنگ از توابــع چهارمحال و 
بختیاری که باعث تخریب بالغ بر ۳۰۰۰ واحد مسکن روستایی و آسیب 
به سایر منازل، زیرساخت ها، راه های روســتایی، واحدهای دامداری ، 
تاسیسات آبرســانی و واحدهای دامداری شد، نشــان می دهد خطر 
زلزله بیخ گوش همه مناطق زلزله خیز است و این گسل ها ممکن است 
دردساز شــوند.ویرانه های زلزله منجیل و رودبار، بم در کرمان، ناغان در 
چهارمحال و بختیاری هیچ گاه از خاطر مردم ایران پاک نمی شود، این 
زلزله ها موجب فوت تعداد زیادی از هموطنان و مجروح شــدن تعداد 
کثیری از ساکنان مناطق زلزله زده شد، با گذشت ســال ها از وقوع این 
حوادث تلخ هر زمان تصاویر آن را از رسانه های مختلف می بینیم، دل مان 
به درد می آید که اگر اندکی به بحث مقاوم ســازی و امنیت منازل توجه 
می شد، شاید خســارات زلزله کمتر و کمتر می شد.هنوز هم در بسیاری 
از نقاط کشور و مناطق محروم استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری 
مردم در خانه هایی ساخته شده از گل، خشت و سنگ سکونت دارند و 
تکانه های زلزله به راحتی و کسری از ثانیه می تواند این منازل غیرایمن 
را تخریب کند، قطعا هیچ فردی نمی خواهد در خانه غیرمقاوم سکونت 
داشته باشد، اما مســائل مختلفی مانند افزایش هزینه های ساخت و 
ساز، کم بودن تسهیالت مقاوم سازی، صعب العبور روستاها و نبود امکان 
برای حمل مصالح و ... دســت به دســت هم داده تا روند مقاوم سازی 
منازل به کندی پیش برود، البته وجود خانه های غیرمقاوم تنها مختص 
مناطق روستایی نیست و امروز در شهرهای بزرگ نیز واحدهای مسکونی 
بسیاری وجود دارد که غیرمقاوم هستند و بر اساس اصول ایمنی احداث 
نشده اند.معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به بحث مقاوم ســازی منازل روستایی 
در اســتان، اظهار کرد: نرم میانگین کشــور در بحث مقاوم سازی منازل 
روســتایی ۵۱ درصد بوده، در حالی که در این اســتان نرم مقاوم سازی 
منازل در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها به ۵۳ درصد رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر بر اســاس آخرین سرشماری سال ۹۵ حدود 
۸۳ هزار و ۳۲۰ واحد مسکونی روستایی در استان وجود دارد که تاکنون 
۴۴ هزار و ۲۰۰ واحد مقاوم سازی شــده است، تسهیالت مورد نیاز برای 
مقاوم سازی این واحدها از محل تسهیالت بهسازی مسکن روستایی 
و تسهیالت بازســازی حوادث قهری و غیرمترقبه تامین شد.مرادی با 

بیان اینکه ۳۹ هزار واحد روستایی غیرمقاوم در روستاهای چهارمحال 
و بختیاری نیازمند مقاوم سازی اســت، عنوان کرد: پیش بینی می شود 
این واحدها تا ســال ۱۴۱۰ مقاوم سازی شــوند.مرادی با تاکید بر اینکه 
تسهیالت بازسازی و بهسازی منازل روســتایی غیرمقاوم تنها در زمان 
زلزله، رانش و سیل تخصیص پیدا نمی کند، بیان کرد: هرساله تسهیالت 
بهسازی و مقاوم سازی برای روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در نظر 
گرفته می شــود، این تســهیالت ۱۰۰ میلیون تومان با سود پنج درصد و 
بازپرداخت ۲۰ ساله است.مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری 
نیز  در خصوص ضرورت مقاوم سازی منازل فرسوده و غیرایمن در برابر 
حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و رانش، اظهار کرد: در پنجم دی ماه سال 
۱۳۸۲ زلزله ای به بزرگی ۶.۶ ریشــتر موجب تخریب منازل مسکونی، 
فوت ۴۰ هزار نفر از هموطنان و مصدوم شدن تعداد کثیری شد، به همین 
مناسب سالروز زلزله بم به نام ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای 
طبیعی نام گذاری شــد.کیانی با بیان اینکه منشــأ زلزله گسل یا همان 
شکستگی های موجود در پوسته زمین است، توضیح داد: اکثر نقاط کشور 
در کمربند زلزله خیز واقع شده اند، دو زون اصلی گسل های زلزله خیز در 
کشور در رشــته کوه زاگرس و البرز وجود دارد.مدیرکل مدیریت بحران 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۳۶ گسل در استان شناسایی شده 

است، عنوان کرد: ۱۸ گسل از ۳۶ گسل شــناخته شده در استان در حال 
حاضر فعال هستند، فعالیت برخی از این گسل ها روزانه و یا هفتگی است 

و روزانه در استان شاهد وقوع زلزله های زیر سه ریشتر هستیم.
کیانی با بیان اینکه در طول پنج ســال گذشــته بالغ بر ۵۰ درصد منازل 
روستایی چهارمحال و بختیاری مقاوم شــده اند، یادآور شد: در شهرها 
آمار دقیقی از مقاوم ســازی و تعداد واحدهای غیرمقــاوم وجود ندارد، 
اما وضعیت منازل شــهری بهتر از روستاهاســت، برای مقاوم ســازی 
بافت های فرسوده در شهرها اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده و می طلبد 

دستگاه های متولی در این خصوص برنامه ریزی الزم را داشته باشند.
عبدا... رحیمی ،کارشناس مرکز زلزله نگاری شهرکرد هم در خصوص علل 
وقوع زلزله در مناطق مختلف، اظهار کرد: زلزله به دو صورت طبیعی و بر اثر 
دستکاری در طبیعت رخ می دهد، از نظر زمین شناسی زمین از تعدادی 
صفحه  روی هم تشکیل شده، انرژی هایی در محل شکستگی)گسل( 
این صفحات بر اثر اصطحکاک ذخیره می شود و پس از مدتی این انرژی 

به صورت زلزله آزاد می شود که کامال طبیعی است.
وی عنوان کرد: از نظر زمین شناســی شهرســتان های شــهرکرد، بن و 
 سامان میزان خطرپذیری کمتری از نظر وقوع زلزله نسبت به سایر نقاط

 استان دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:حدود شش ماه زمان برای جذب اعتبارات 
۱۴۰۰ وجود دارد، باید در اجرای برنامه ها تسریع شود.

غالمعلی حیدری با بیان اینکه نباید با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۰ و ورود 
به ســال جدید برنامه های این ســال را فراموش کنیم، گفت: فرصت جذب 
اعتبارات تا پایان خرداد ۱۴۰۱ است و حدود شش ماه زمان برای جذب وجود 
دارد، بنابراین باید در اجرای برنامه ها ســرعت باال برود. حیدری در شــورای 
 هماهنگی بانک های اســتان، با تاکید بر اینکه باید برای خروج از مشــکالت

 حاکم بر چهارمحال و بختیاری برنامه داشته باشــیم،اظهار کرد: برای انجام 
نشدن کاری به دنبال توجیه نباشیم، همچنین نباید خود را در چارچوب قوانین 
زندانی کنیم، برخی به دنبال آسودگی و راحتی هستند. حیدری با اشاره به اینکه 
در ایجاد مشکالت کنونی به دنبال مقضر نیستیم، گفت: هر فردی به وظایف خود 
عمل کند، قطعا مشکالت کاهش پیدا می کند، در برنامه ۱۴۰۱ اداره کشور از وزارت 
محوری به استاندار محوری تغییر پیدا می کند و همچنین اختیارات استان ها در 
استفاده از منابع درآمدی استان ها افزایش پیدا خواهد کرد. استاندار چهارمحال 
و بختیاری گفت: رییس جمهور بر بحث بازگشت واحد های تعطیل و تملک شده 
به چرخه تولید حساسیت باالیی دارد، بانک ها باید  به جای بنگاه داری به بحث 

تولید و اشتغال کمک کنند.
حیدری با تاکید بر اینکه برای خروج از وضعیت فعلی استان نیازمند هم   اندیشی 
و اخذ تصمیمات عالمانه هستیم، افزود: شرایط فعلی چهارمحال و بختیاری 
قابل قبول نیست، در گذشته کار هایی صورت گرفته است، اما کافی نیست و باید 

مدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها تالش خود را مضاعف کنند.
وی همچنین به نرخ باالی بیکاری دراستان اشــاره و بیان کرد: بخشی از این 

معضل به عملکرد دستگاه های اجرایی و بانک ها برمی گردد، باید آسیب شناسی 
مشکالت خارج از تعصبات صورت بگیرد،الزم اســت تمامی دستگاه ها برای 

خروج از وضعیت فعلی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند. 
حیدری با اشــاره بــه اینکــه حضور میدانــی در شهرســتان ها در پیشــبرد 
اهداف بســیار موثر اســت، یــادآور شــد: مدیــران بانک ها بــرای نظارت 
 بیشــتر در شهرســتان ها حضــور پیــدا کننــد و جهــت  ایجــاد اشــتغال

 بایــد پرداخــت تســهیالت مدنظر باشــد، اگــر در بحــث اشــتغال پایدار 
ســرمایه گذاری صــورت بگیــرد، ایــن مســئله نقــش موثــری در بحث 
 کاهــش ناهنجاری هــای اجتماعــی ماننــد اعتیــاد، ســرقت، بــزه، 
قاچاق و ... خواهد داشت. استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: باید به جای 
صرف هزینه برای ایجاد امنیت و پرداخت هزینه در زندان به بحث اشتغال زایی 
توجه کنیم، همچنین الزم اســت، صنایع بزرگ موظف شوند که گردش مالی 
خود را در بانک های اســتان انجام دهند تا از این طریق منابع بانکی اســتان 
افزایش پیدا کند. استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه باید صنایع و 
واحد های تولیدی تملک شده توسط بانک ها هر چه سریع تر به چرخه تولید 
برگردند، افزود: رییس جمهور بر بحث بازگشت واحد های تعطیل و تملک شده 
به چرخه تولید حساسیت باالیی دارند، بانک ها به جای بنگاه داری به بحث تولید 
و اشتغال کمک کنند. وی با اشاره به مسئله فروش امالک مازاد بانک ها، گفت: 
این مسئله قانون است و باید اجرای قانون تمام عیار باشد، فروش اموال مازاد 
می تواند منابع داخلی بانک ها را افزایش دهد تا این منابع در غالب تسهیالت 
تولید و اشتغال به متقاضیان پرداخت شود، همچنین نباید اجازه دهیم منابع 

بانک ها از استان خارج شود و اعتباری برگشت بخورد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه مردم از عملکرد 
مســئوالن گالیه هایی داشــته و دارند، گفت: دشمن در ســال ۸۸ از این 
گالیه مندی دچار اشتباه محاسباتی شد و فکر کرد می تواند به اهداف خود 

برسد، اما مردم با حضور خودجوش خود این فتنه را خنثی کردند
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نکونام با اشاره به تقارن ایام فاطمیه 
دوم با شهادت سردار ســلیمانی و ۹ دی، اظهار کرد: این تقارن یک فرصت 
بسیار مغتنم است تا بتوانیم ایام فاطمی، شخصیت شهید سردار سلیمانی 

و حوادث سال ۸۸ را برای مردم تبیین کنیم.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: شــهادت ســردار حاج 
قاسم سلیمانی مکتب ایشان را به یک جریان مستمر در جهان تبدیل کرد. 
دشمنان تالش های بســیاری انجام می دهند تا نام این شــهید بزرگوار را 
حذف کنند، اما تاکنون موفق نشده اند، زیرا شهید سلمیانی در دل ها جای 
دارد، فضای مجازی یکی از ابزارهایی اســت که دشمن از این طریق سعی 
دارد به مردم کشــورمان ضربه وارد کند؛ اما نتوانســت مانع انتشار نام این 

شهید شود.
وی با اشــاره به فتنه ۸۸، توضیح داد: این فتنه یک شــبه شکل نگرفت، 
بلکه دشمنان جمهوری اسالمی سال ها و ماه ها برای خدشه وارد کردن به 
این انقالب تالش کردند، انتخابات بهترین بســتر و عرصه برای آن ها بود تا 
بتوانند کودتای مخملی در کشــور به راه بیندازند و نقشه های شیطانی خود 

را عملی کنند.
نکونام تاکید کرد: در فتنه ۸۸ دشــمنان داخلی و خارجــی در ابتدا فضای 
کشور را غبارآلود کردند تا افراد نتوانند حق را از باطل تشخیص دهند و پس 

از انتخابات تالش کردند تا مردم را به خیابان ها بکشانند، اما دشمن از این 
نکته غافل بود که انقالب اســالمی از بطن مردم شکل گرفته است و در دل 

مردم جای دارد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه مردم از عملکرد 
مسئوالن گالیه هایی دارند، گفت: دشمن در سال ۸۸ از این گالیه مندی دچار 
اشتباه محاسباتی شد و فکر کرد می تواند به اهداف خود برسد، اما مردم با 

حضور خودجوش خود این فتنه را خنثی کردند .
وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم مردم از انقالب اسالمی ناامید شوند، 
عنوان کرد: این موضوع رســالت مسئوالن است، ســتاد ۹ دی وظیفه دارد 
مسئوالن را به انجام دقیق وظایف سوق دهد، شهید سلیمانی بهترین الگو 
برای مردم داری مسئوالن است، هر کســی به مردم صادقانه خدمت کند، 

قطعا در دنیا و آخرت به مقام می رسد.
نکونام تصریح کرد: دشمنان انواع جسارت و دشمنی ها را علیه مردم ایران 
انجام می دهند، سپس مدعی هستند.آنها به هیچ عنوان اهل منطق، عقل 
و .. نیســتند، در برابر زیاده خواهی دشمنان باید ایســتاد و مردم نیز آگاه 
هستند، گاهی مسئوالن دچار اشتباه می شوند. نباید اجازه دهیم دشمنان، 

انقالب اسالمی را از آرمان هایش دور کند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: واقعیت های ۹ دی 
باید به درستی برای مردم تبیین شــود، در این خصوص کتاب های بسیار 
غنی نگاشته شــده و واقیعت ها در این کتب به خوبی بیان و راه درست نیز 
نشان داده شده اســت، نباید اجازه دهیم روایتگر حوادث دشمنان انقالب 

اسالمی باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

شش ماه زمان برای جذب اعتبارات 1400 وجود دارد
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

دشمن در فتنه ۸۸ از گالیه مندی مردم دچار اشتباه محاسباتی شد

افزایش 23.3 درصدی منابع بانک های چهارمحال 
دبیر شــورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری گفت: منابع بانک های عامل چهارمحال 
و بختیاری تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۲۳.۳ درصد رشد دارد.احمدرضا صباغی  
تاکید کرد: منابع بانک های این اســتان در پایان سال گذشــته  ۱۸۹ هزار میلیارد ریال بود که در 
آبان ماه امسال ۲۳۳ هزار میلیارد ریال شــد و ۲۳.۳ درصد افزایش داشته است.صباغی افزود: 
تســهیالت پرداختی بانک های چهارمحال و بختیاری از ۱۸۹ هزار میلیارد ریال پایان پارســال با 
۴۸.۳ درصد رشد به ۲۸۰ هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ افزایش یافت. صباغی تصریح 
کرد: مطالبات غیرجاری بانک های چهارمحال و بختیاری از ۶ هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال پایان سال 
گذشته به هشت هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال در پایان آبان ماه امسال افزایش یافت که ۳۴.۵ درصد 
رشد را نشــان می دهد. گفتنی اســت؛ بانک های عامل چهارمحال و بختیاری هم اکنون از طریق 
۵۵۳ خودپرداز، ۲ هزار و ۱۳۳ نفر کارمند و ۲۳۷ شعبه مشغول خدمات رسانی به مردم هستند. 

چهارمحال و بختیاری ۱۰ شهرستان با نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد.
 

 مقاوم سازی ۵3 درصد مسکن های روستایی 
چهارمحال و بختیاری 

 مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت:۵۳ درصد واحد های مسکن 
روستایی استان مقاوم سازی شده است.فرشید ریاحی، با بیان اینکه نرم میانگین کشور در بحث 
مقاوم سازی منازل روســتایی ۵۱ درصد بوده، افزود: ۳۹ هزار واحد مســکن روستایی در استان 
نیازمند مقاوم سازی است که تا سال ۱۴۱۰ مقاوم سازی خواهند شد.ریاحی گفت: در حال حاضر 
بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵، حدود ۸۳ هزار و ۳۲۰ واحد مسکونی روستایی در استان 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد که تاکنون ۴۴ هزار و ۲۰۰ واحد مقاوم سازی شده است.
 

خشکیدگی ۵0 هزار هکتار از جنگل های بلوط چهارمحال
یک میلیــون و ۳۴۲ هــزار و ۸۰۴ هکتار عرصــه ملــی در چهارمحال و بختیــاری وجــود دارد که از 
این ســطح، یک میلیون و ۱۴ هــزار و ۷۹۲ هکتار مرتــع و ۳۲۸ هــزار و ۱۲ هکتار جنگل اســت.۷۵ 
هزار هکتــار از جنگل های بلوط این اســتان مبتــال و گرفتار بیماری اســت که از این ســطح ۵۰ هزار 
 هکتــار درگیــر بیمــاری خشــکیدگی بلــوط و ۲۵ هــزار هکتــار گرفتــار آفــت جوانه خــوار بلوط 
شده است. 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 است.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 شود.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 
ادامه داد: اکنون پویش مردمی احیای جنگل های زاگرس در ۱۰ استان محدوده زاگرس در ۲۹۰ هکتار از 

اراضی چهارمحال و بختیاری نیز آغاز شده است.

کشف و ضبط یک تن چوب بلوط قاچاق در لردگان
فرمانده انتظامی لردگان گفت: بنا بر گزارش ماموران منابع طبیعی مبنی بر تهیه چوب جنگلی توسط 
فردی به هویت معلوم در منزل، طی بازرسی از منزل وی یک تن چوب جنگلی بلوط کشف و ضبط 
و در این راستا یک متهم را دستگیر کردند. تابش فرد اضافه کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

بام ایراناخبار
سنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
10/21 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آ ئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء شماره های ذیل صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار، 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات 
متقاضیــان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطــالع عموم در معابر 
و اماکن عمومی الصاق می گردد در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند، می توانند از تاریخ الصاق آگهی در 
روستا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ  رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 140060302011000156 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری  به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششــدانگ دو باب بنای تحتانی و فوقانی پالک شماره 277 فرعی از 9 اصلی 

واقع در بخش 3 حوزه ثبت ملک خوانسار 
2- رای شماره 140060302011000158 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 

شهریاری  به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششدانگ طویله  پالک شــماره 272 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 3 حوزه 

ثبت ملک خوانسار 
3- رای شماره 140060302011000159 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری  به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششدانگ بهاربند پالک شــماره 281 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 3 حوزه 

ثبت ملک خوانسار 
4- رای شماره 140060302011000160 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری  به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششدانگ تحتانی پالک شماره 278 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 3 حوزه 

ثبت ملک خوانسار 
5- رای شماره 140060302011000161 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری  به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 
در ششدانگ یک باب تحتانی پالک شماره 274 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 

3 حوزه ثبت ملک خوانسار 
6- رای شماره 140060302011000162 مورخ 1400/09/22 آقای علی اکبر 
شهریاری  به شناسنامه شماره 16 کدملی 1229707522 صادره فرزند ناصر علی 

در ششدانگ یک باب ایوان تحتانی پالک شماره 276 فرعی از 9 اصلی واقع در 
بخش 3 حوزه ثبت ملک خوانسار 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/21 

م الف: 1247364 حبیب اکبری سرپرست حوزه ثبت ملک خوانسار 
فقدان سند مالکیت 

10/22 طبق تقاضای وارد شده 2 403324مورخ 1400/9/13 تعدادی از وراث رضا 
موجود زاده به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوســت که امضا ء شهود رسما 
گواهی گردیده . نامبرده مدعی است که ششدانگ یک باب اتاق به شماره 2فرعی 
از3606 اصلی واقع در بخش یک کاشان ذیل ثبت 19836دفتر 139 صفحه 53ثبت 
و سند صادر و تسلیم گردیده است .به علت جابه جایی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده 
لذا تقاضای صدور المثنی نموده طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آیئن نامه قانون 
ثبت آگهی می شــود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذبور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت اصل سند به ازائه کننده مسترد گردد .
اگر ظرف مدت مقرراعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مرقوم،صادر و به متقاضلی تسلیم خواهد شد
م الف: 1246908 مهدی اسماعیلی رئیس اداره ثبت و امالک اسناد کاشان

اعالم مفقودی 
 131SE بــرگ ســبز و ســند خــودروی پرایــد
 مــدل 1396 بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک

 ایران 53-376 د 76 و شــماره موتور M136015175 و 
شماره شاسی NAS411100H1071532 و شناسه ملی 
خودرو IRPC961V2AU071532 به نام خانم راحله  
 کیخســروی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.



دوشنبه 06 دی  1400 / 22 جمادی االول 1443 / 27 دسامبر 2021 / شماره 3430
همزمان با سالگرد شهادت شهید سلیمانی صورت می گیرد؛

توزیع 63 هزار بسته معیشتی در اصفهان 
ســتاد هماهنگی بزرگداشت دومین ســالگرد شهادت ســپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی به 
ریاست اســتاندار و با حضور معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار و ســایر مدعوین در 

استانداری اصفهان برگزار شد. سید رضا 
مرتضوی، استاندار اصفهان در این جلسه 
ضمن تســلیت ایام فاطمیــه و تبریک 
والدت حضرت عیسی )ع(، با اشاره به 
جایگاه رفیع شهدا به تبیین فرازهایی از 
زندگی پربار سردار شهید جبهه مقاومت 
بین الملل، سپهبد حاج قاسم سلیمانی  
از حاضرین خواســت تمام قد پای کار 
بیایند، تا دهه بصیرت امسال نیز همچون 
سایر موارد پیش از این شاهد شگفتی 

آفرینی مردم قدرشــناس و شهید پرور اســتان باشــیم. همچنین محمدرضا جان نثاری، معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری اصفهان نیز در این جلســه با تبیین راهبردهای اصلی 
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت مجاهدانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تقارن این اوقات 
با ایام فاطمیه و یوم ا... ۹ دی و همچنین شهادت شهدای عرفه )شهید سردار حاج احمد کاظمی و 
...( به تبیین موضوع پرداخت.  وی، ۹ دی ماه را نقطه عطفی در مبارزه آگاهانه و بصیرت افزایی مردم 
ایران اسالمی با فتنه بر شمرد و بر برپایی منسجم تبلیغات محیطی و باشکوه این ایام در استان با 
محوریت مدیریت  فعال و اثربخش همه فرمانداران و متولیان دستگاه های اداری و اجرایی استانی 
و شهرســتانی در برگزاری با صالبت این رویدادها تاکید کرد.جان نثاری در این نشست بر پوشش 
مردمی »پویش قهرمان من« تصریح کرد و از اهدای بالغ بر ۶۳ هزار بســته معیشتی با همکاری 

و همراهی آستان قدس رضوی و بسیج سپاه استان به خانواده های محروم و نیازمند، خبر داد.
 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:

ابتالی جمعی دانش آموزان به کرونا در مدارس نداشته ایم
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان در مورد وضعیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
مدارس، گفت: در مورد رعایت شیوه نامه های بهداشتی دستورالعمل های مشخصی وجود دارد، از جمله 
دستورالعمل صفر شش که قبال توسط وزارت آموزش وپرورش به ادارات و مدارس ابالغ شده و براساس 
این دستورالعمل بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مدارس نظارت می شود.سید مهدی میرجهانیان  
اظهار کرد: دستورالعمل صفر هفت نیز برای ما ابالغ شده، اما برای ادارات کل آموزش وپرورش ابالغ نشده 
است. در مورد افرادی که واکسن نزده اند شرایط متفاوتی وجود دارد، چون براساس این دستورالعمل 
دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سالی که واکسن تزریق نکرده اند،  بدون انجام آزمایش »پی سی آر« حق حضور در 
کالس های درس را ندارند.مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به رابطه تنگاتنگ و 
تعامل مرکز بهداشت استان با آموزش وپرورش، گفت: تالش می کنیم در حد امکان ، بیماری را مدیریت 
کنیم. در کنار رعایت شیوه نامه های بهداشتی و وظایف مرکز بهداشت و آموزش وپرورش، مسئله دیگر 
والدین و تعدادی از دانش آموزان اســت که اصرار به برگزاری کالس ها به صورت حضوری دارند و این 
موضوع شرایط را پیچیده تر می کند.وی گفت: مشکل این اســت که برخی دانش آموزان می خواهند 
حتما در مدرسه حضور پیدا کنند و این موضوع نوبت بندی ها و تعداد افراد حاضر در مدرسه و رعایت فاصله 
اجتماعی و شیوه نامه های بهداشتی را سخت تر می کند.میرجهانیان در خاتمه گفت: از ابتدای آذرماه 
که بازگشایی حضوری تمام مقاطع تحصیلی با  رعایت نوبت بندی و فاصله گذاری اجتماعی در مدارس 
شروع شد، همکاری و تعامل تنگاتنگی با آموزش وپرورش داشته ایم و تاکنون موردی از پلمب یا تعطیلی 

مدارس به علت عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی نداشته ایم.

لزوم اختصاص اعتبار و زیرساخت های امدادرسانی به اصفهان؛

معین همسایگان، محاصره در انواع مخاطرات

اســتان اصفهان، جانشــین پایتخت در   سپیده صالحی 
مدیریت بحران و معین ۸ اســتان اطراف 
خود اســت.هدف از این انتخاب، هم افزایی برای امدادرسانی در زمان 
طالیی، به حداقل رساندن زمان اعزام، استفاده بهینه از ظرفیت های کشور 
در مدیریت بحران و جلوگیری از موازی کاری است.البته اصفهان در حالی 
معین سایر استان هاست که خود با ۴۲ مخاطره طبیعی دست به گریبان 
است که از مهم ترین آنها می توان به بحران آب، خشکسالی، گرد و غبار، 
فرونشست زمین و آلودگی هوا در طول سال اشاره کرد.روزهای ناسالم در 
کالن شــهر اصفهان و شــهرهای صنعتی اســتان، اصفهان را رکورددار 
آلوده ترین کالن شهر کشور در ســال های اخیر کرده و بحران آلودگی هوا 
تبدیل به کالف سردرگم شده اســت.از لحاظ فرونشست نیز دشت های 
اصفهــان در بحرانی ترین شــرایط قرار دارند و متوســط نرخ ســالیانه 
فرونشست در اصفهان ۱۶ سانتیمتر گزارش شده است.حاال این سوال 
مطرح می شود که با توجه به شرایط ویژه اصفهان و قرار گرفتن در معرض 
انواع بحران های طبیعی، آیا این استان می تواند نقش خود را به عنوان 
جانشین تهران در مدیریت بحران و معین ۸ کشور دیگر در بالیای طبیعی 
به خوبی ایفا کند یا خیر؟آذر سال ۹۷، بهنام سعیدی معاون پیش بینی و 
پیشگیری سازمان مدیریت بحران در نشست مدیران کل مدیریت بحران 

استانداری ها و دبیران ســتاد مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
گفت: اصفهان به عنوان استان معین، پیشــتاز تهران در حوادث طبیعی 
بزرگ مانند زلزله انتخاب شده اســت.وی از تدوین و ابالغ دستورالعمل 
اجرایی مدیریت بحران استان های معین، پیشتاز و جانشین در شهر تهران 
خبر داد و  افزود: این دستورالعمل به دلیل آسیب پذیری پایتخت در برابر 
حوادث طبیعی، وجود بافت فرسوده، نوع ساخت و سازها، تراکم باالی 
جمعیت و نقش این شهر در مسائل سیاســی و اقتصادی تدوین شده 
است.معاون پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور گفت: 
اصفهان، استان معین پیشتاز تهران در حوادث بزرگ و استان های مرکزی، 
قم، سمنان، مازندران و قزوین که نزدیک تهران هستند، استان های پیشتاز 
شهر تهران محسوب می شوند.ســعیدی وظایف این استان ها را در سه 
مرحله اقدامات قبل از حادثه، حین و پس از حادثه دسته بندی کرد و گفت: 
تبادل اطالعات و افزایش هماهنگی ها از اقدامات پیش از حادثه، اعزام 
گروه های عملیاتی از اقدامات حین حادثه و اعزام تیم های ارزیابی برای 
برآورد میزان خسارت و بازتوانی روحی و روانی حادثه دیدگان از اقدامات 

پس از حادثه است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در خصــوص ویژگی ها و 
مشخصات استان، گفت: استان اصفهان ۲۸ شهرستان، ۱۱۲ شهر، حدود ۱۰ 

هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک و ۷۶ شهرک صنعتی دارد.منصور شیشه 
فروش  اظهار کرد:  از ۵۳ مخاطره ای که در کشور سابقه وقوع داشته حدود 
۴۲ مخاطره مانند سیل، خشکســالی، آلودگی هوا، گرد و غبار، حوادث 
صنعتی، حریق در مراتع، حوادث جاده ای، توفان، سرمازدگی، فرونشست 
زمین، آلودگی منابع خاک و آب و زلزله در ســال های گذشته در اصفهان 
رخ داده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: اصفهان 
در منطقه مرکزی و چهار راه ارتباطی کشور واقع  شده و به دلیل موقعیت 
جغرافیایی اش در طول سال از بروز حوادثی مانند خشکسالی، سیل و کم 
آبی بیشترین خسارت را تجربه می کند. به تازگی نیز فرونشست زمین 
در اصفهان، بحرانی شده است.شیشه فروش در خصوص علت انتخاب 
اصفهان به عنوان معین اســتان تهران در وقوع حوادث طبیعی، گفت: به 
دلیل موقعیت اصفهان در مرکز کشــور و قرار گرفتن در چهارراه ارتباطی 

مرکزی کشور، این استان  به عنوان معین تهران انتخاب شده است.
وی گفت: استان اصفهان در سال های گذشته نه تنها برای استان های مجاور 
که برای سایر استان ها نیز در امدادرسانی پیشــگام بوده است.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان  اظهار کرد: احداث و بازسازی بیش 
از ۵ هزار منزل مسکونی پس از زلزله بم، بازسازی منازل مسکونی پس 
از زلزله های بروجرد، آذربایجان، ســرپل ذهاب و امدادرســانی پس از 
وقوع سیل در خوزستان و لرستان گوشه ای از کمک رسانی اصفهان به 
استان هایی است که حتی برخی از آنها جزو استان های همجوار نیستند.

شیشه فروش گفت: در استان اصفهان ۱۲۰ هزار نفر نیروی آموزش دیده 
امدادی داریم، ۱۶۵ پایــگاه امداد جاده ای اورژانــس و ۴۴ راهدارخانه 
فعال و آماده خدمات رسانی در زمان بروز حوادث است.وی، معین تهران 
بودن را نیازمند داشتن الزامات و زیرساخت هایی دانست و گفت: باتوجه 
به نقشی که برای اصفهان مشــخص کردند درخواست کردیم اعتبارات 
ویژه ای در نظر گرفته شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: چون اصفهان در حال حاضر متاثر از حوادث طبیعی متعدد از جمله 
خشکســالی، کم آبی، فرونشست زمین و کم برقی اســت نیاز است تا 
زیرساخت های الزم ایجاد شود تا نقش خود را به عنوان معین تهران به 
خوبی ایفا  کند.شیشه فروش گفت: اصفهان با توجه به ظرفیت هایی که 
دارد خود را توانمند و به روز کرده، اما باتوجه به اقلیم استان و پدیده های 
جغرافیایی نیازمند توجه و اختصاص بودجه بیشتر و تامین زیرساخت 
های مناســب تر اســت.وی  افزود: به عنوان مثال درخصوص بحران 
فرونشســت، اصفهان، نیازمند توجه ویژه وزارت نیرو و تشکیل کارگروه 
بررسی و رفع مشکل اســت و در واقع باید برای جریان دائمی رودخانه 

زاینده رود چاره ای اندیشید.

خبرخوان جامعه

جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان در جلسه 
تعاملی با مدیران شــرکت توزیع برق استان اصفهان 
که به منظور بررسی راهکار های مقابله با سرقت سیم 
برق و تجهیزات انتقــال نیرو برگزار شــد، گفت: طی 
۹ ماهه امســال شــاهد افزایش ۲۱ درصدی کشف 
سرقت سیم و کابل برق بودیم که قدرت کشف پلیس 
آگاهی استان اصفهان هم در این حوزه طی این مدت 
۶.۴ درصد افزایش داشته است.سرهنگ محمدرضا 
هاشــمی فر  اظهار کرد: ۷۵ درصد سرقت های سیم و 

کابل برق و تجهیزات انتقال نیرو در پنج شهرســتان 
اصفهان، شــهرضا، خمینی شــهر، فالورجان و لنجان 
بوده و اقدامات کنترلی، نظارت های هوشمند و توسعه 
گشت های مشــترک بین پلیس و اداره برق در این 
شهرســتان ها صورت گرفته است.جانشین فرمانده 
انتظامی اســتان اصفهان از انهدام ۲۴ باند ســرقت 
سیم و کابل برق در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: در 
همین رابطه بیش از پنج تن سیم و کابل مسروقه نیز 
از مخفیگاه سارقان و مالخران کشــف و به اداره برق 
تحویل داده شد.ســرهنگ هاشــمی فر با بیان اینکه 
سرقت ســیم برق باعث بروز مشــکالتی در سیستم 
توزیع برق به شهروندان می شود، گفت: از شهروندان 
هم انتظار داریم نســبت به اتفاقاتی که در اطراف خود 

رخ می دهد، حساسیت بیشتری داشته باشند و اگر 
فرد یا افرادی را در حال قطع سیم های برق مشاهده 
کردند موضوع را از طریق شــماره تلفن ۱۱۰ به پلیس 
اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن با این سارقان 
برخورد قاطع صورت گیرد.این مقام انتظامی همچنین 
به ضایعاتی هایی که اقدام به خرید سیم های برق از 
سارقان می کنند، هشــدار داد و گفت: یکی از عواملی 
که انگیزه سرقت سیم برق را در سارقان ایجاد می کند 
وجود مالخر ها و ضایعاتی هایی است که اقدام به خرید 
اقالم می کنند و در این راستا رصد هوشمندانه این افراد 
نیز در دســتور کار نیرو های پلیس قــرار دارد و بدانند 
که قطعا اقدامات مجرمانــه آن ها از دید پلیس پنهان 

نخواهد ماند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

انهدام 24 باند سرقت سیم و کابل برق در اصفهان

برگزاری 
گرامیداشت 
روز حماسه و 

ایثار شهرستان 
فریدون شهر

گرامیداشــت روز حماســه و 
ایثار شهرستان فریدون شهر و 
یادواره شهدای این شهرستان 
در مسجد جامع فریدون شهر 

برگزار شد.

وز عکس ر

امیرمســعود مرادی باغبادرانی، رییس کانون  حدیث زاهدی
سردفتران و دفتریاران استان اصفهان،ضمن 
گرامیداشت ششم دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد:  دفاتر اسناد 
رسمی بیش از صد سال اســت فعالیت دارند و به عنوان نهادی که وظیفه 

انجام امور حاکمیتی به آن ها محول شده، به وظیفه خود عمل می کنند.
مرادی با بیان اینکه کانون سردفتران و دفتریاران یکی از نهادهای اجرایی 
است که با وجود وظایف مختلف هیچ بار مالی برای حاکمیت ندارد، تاکید 
کرد: این دفاتر به صورت خودگردان اداره می شوند و در کنار وظایف خود که 
تنظیم و ثبت اسناد مراجعان اســت و وظایف دیگری که بر مبنای قوانین 
متعدد بر عهده آنها گذاشته شــده، وصول حقوق دولتی نیز بر عهده دفاتر 
اسناد رســمی اســت . این امر یکی از معضالت بزرگ ماست که ماهیت 
دفاتر را این وصول حقوق دولتی مورد تعرض قرار داده که عامه مردم تصور 
می کنند این وجوه دریافتی به دفاتر پرداخت می شود در صورتی که چنین 
نیســت  و عمده این وجوه، وجوه دولتی است که به حســاب خزانه واریز 

می شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در طول زمان، سند رسمی که یکی از شاخصه های 
توسعه کشورها در دنیا محسوب می شود، در کشور ما جایگاه و اعتبار خود 
را از دســت داده اســت، تصریح کرد: برخی قوانین و مقررات باعث شده 
اعتباری که یک سند رســمی دارد و برش و توانایی سند رسمی در حل یک 
خصومت تضعیف شود. امیدواریم حاکمیت در این زمینه به مسیر درست 
برگردد و عمده بار دادگستری کاهش یابد، چون حجم ورودی پرونده ها به 

کشور به شدت زیاد و عمده مراجعات نیز به دلیل نبود سند رسمی است.
مرادی  در خصوص موضوع نقل و انتقال سند خودرو اظهار کرد: در بودجه 
۱۴۰۰ قریب به ۲۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال خودرو 
که در دفاتر اسناد رسمی باید تنظیم می شد در بودجه ردیف درآمدی دیده 
شده است. از محل این درآمد ردیف هزینه ای، متاسفانه قریب به ۸۰ درصد 
این وجوه به دلیل اینکه مردم به دفاتر اسناد مراجعه نکردند، وصول نشده 
و بحث مطرح شده توســط پلیس قانون گریزی و فرار از پرداخت مالیات 

است. نمایندگان محترم مجلس باید تکلیف را روشن کنند.
وی ادامه داد: جهت تنظیم ســند برای خودرو وجوهی باید پرداخت شود 
که یکی از آنها حق الثبت است .ماده ۱۲۳ قانون ثبت می گوید هر سندی که 
در دفترخانه وصول می شود نیم درصد مبلغ سند باید به عنوان حق الثبت 
به خزانه واریز شود و بر اساس قانون بودجه ســال ۹۸ برای اجرای طرح 
کاداســتر نیم درصد مبلغ ســند برای اجرای این طرح وصول شود؛ یعنی 
برای تنظیم هر سند یک درصد حق الثبت می پردازید و این حق الثبت در 
بودجه ردیف دارد و ۴۲ درصد این مبلغ به حساب هالل احمر برای اتفاقات 
غیرمنتظره واریز می شود که امســال بودجه هالل احمر از این محل تامین 

نشده است.
رییس کانون ســردفتران و دفتریاران اســتان اصفهان افزود: از این محل 
هشت درصد به حســاب شــهرداری ها برای ارائه خدمات به مردم واریز 

می شــود که اینها وصول نشــده اند، پس این وجوه، وجوه قانونی است 
و دفاتر موظف به وصل هستند و ترغیب و تشــویق به عدم تنظیم سند در 
واقع ترغیب به نپرداختن این وجوه دولتی اســت که اتفاق افتاده اســت. 
البته ما خودمان هم در مورد اسناد خودرو اذعان داریم که این هزینه های 
چند میلیونی برای تنظیم سند باالســت و باید این هزینه کم شود. تجربه 
به ما نشان داده درآمد بیشتر در ارزان فروشــی است نه گران فروشی، ما 
می گوییم هزینه باید کاهش پیدا کند تا مردم به سمت سند رسمی تشویق 
شوند. رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: با تصویب 
ماده ۶ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بار مالی شدیدی در این 
حوزه به دولت تحمیل می شــود، بیش از ۵۰ هزار نفــر اکنون در این حوزه 
فعال هســتند و تعدیل نیرو اولین تاثیر این قانون است که هزینه زیادی 

را به دنبال دارد.
مرادی در پاسخ به ســوال خبرنگار روزنامه »زاینده رود« در مورد عواقب 
تصویب قانون ماده ۶ برای کانون بازنشستگان  دفاتر اسناد رسمی تصریح 
کرد: اکنون دو هزار و ۷۵۰ نفر مستمری بگیر این صندوق هستند که وجوه 
آن از محل دفاتر اســناد رسمی تامین می شود، در ســال ۹۸ ورودی این 
صندوق ۳۰۰ میلیارد و خروجی آن ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است. با تصویب 
 قانون ماده ۶، این صندوق هم ورشکســته خواهد شــد که بار آن به دوش

 دولت است. مرادی اضافه کرد: در اســتان اصفهان ۵۰۰ و در شهر اصفهان 
۲۵۰ دفتر اســناد رسمی وجود داشته که ســازمان ثبت، سازمان بازرسی، 
سازمان امور مالیاتی، قوه قضاییه و کانون ســردفتران بر آنها نظارت دارد، 
اکنون زیرســاخت الزم برای نظارت بــر همین تعداد هم وجــود ندارد، با 
افزایش این دفاتر امکان نظارت موجود نیست که این امر تبعاتی را به دنبال 
خواهد داشــت.وی با بیان اینکه اگر دفاتر اسناد رســمی بدون رسیدگی 
صالحیتی به افراد واگذار شــود، آثار و تبعات آن به جامعه تحمیل خواهد 
شد، ادامه داد: دفتر اسناد رسمی تفاوت اساســی با همه مشاغل دارد، تا 
زمانی که نظام حقوقی در کشور وجود دارد، دفاتر اسناد رسمی نیز باید وجود 
داشته باشــد، بنابراین اگر تعداد این دفاتر بدون مالحظه افزوده شود و به 
دلیل نبود ظرفیــت کار، این دفاتر نتوانند به فعالیــت خود ادامه دهند، بار 

زیادی بر دوش دولت می افتد.

رییس مرکز فوق تخصصی کودکان امام حسین )ع( با بیان اینکه ساخت این بیمارستان از حدود ۳۰ سال پیش به همت آیت ا...فقیه ایمانی آغاز و پس سال ها 
توقف، ادامه ساخت آن ۱۱ سال پیش به همت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سر گرفته شد، گفت: با تکمیل این طرح بزرگ ترین بیمارستان خیرساز با ۵۰۰ 
تخت برای کودکان احداث می شود.مهرداد معمارزاده با اشاره به خدمت رسانی به کودکان بیمار در این بیمارستان با ۲۰۰ تخت افزود: احداث ساختمانی در کنار 
این بیمارستان با حدود ۷۶ درصد پیشرفت با فوت آیت ا...فقیه ایمانی متوقف شد که در صورت مشارکت خیران، این مجموعه تا پنج سال آینده راه اندازی خواهد 
شد.وی گفت: ساختمان خیرساز منصوری تا اول تیرماه سال آینده و مرکز مادران پرخطر هم تا یک سال دیگر در صورت تامین اعتبار تکمیل می شود و در اختیار 
مردم قرار خواهد گرفت.معمارزاده، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح مرحوم منصوری را ۹۰ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: تاکنون ۲۴۷ میلیارد تومان برای این 
طرح هزینه شده و برآورد برای ساخت هر مترمربع ساختمان ســرطان ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است .رییس مرکز فوق تخصصی کودکان حضرت امام حسین 
)ع( بابیان اینکه در حال حاضر ۶۵۰ نفر در این مرکز مشغول کارند، ادامه داد: درصورت تکمیل و راه اندازی ساختمان خیرساز منصوری و ساختمان سرطان، دو 

هزار نیروی جدید به کار گرفته می شوند.

اجرای دو طرح بیمارستانی در  بیمارستان کودکان امام حسین )ع(

عکس: صاحب نیوز

رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان :

با تصویب ماده 6 قانون کانون بازنشستگان ، دفترداران ورشکسته خواهند شد



در جریان رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان ایران، روز شنبه دو دیدار از گروه الف مسابقات برگزار شد که در پایان، تیم های ذوب آهن اصفهان و 
صنعت مس کرمان برابر حریفان خود به برتری دست یافتند.در بازی نخست ، نظم آوران سیرجان در حالی به مصاف صنعت مس کرمان رفته بود که در هفته های 
گذشته نتایج قابل قبولی را کسب کرد. سیرجانی ها در این بازی نیز عملکرد خوبی داشتند؛ اما نهایتا با نتیجه نزدیک ۹۲ - ۹۵ مغلوب شاگردان اسالمی شدند. 
کوارترهای اول و چهارم این بازی با نتایج ۱۷-۲۳ و ۲۴-۳۲ به سود مس کرمان پایان یافت و در کوارترهای دوم و سوم نیز نظم آوران سیرجان با نتایج ۱۶-۲۱ 
و ۳۰-۲۴ به برتری دست یافت ولی نتوانست برنده بازی شود.دومین بازی روز شنبه  هم با تقابل شاگردان علی توفیق و آرش کوهیان در تیم های نفت آبادان 
و ذوب آهن اصفهان پیگیری شد که در پایان، ذوب آهنی ها با نتیجه ۷۰ - ۶۳ به پیروزی دست یافتند.ذوب آهن در کوارترهای اول و دوم ۲۵-۱۰ و ۱۵-۱۴ پیروز 

شد، اما کوارترهای سوم و چهارم را ۱۶-۲۰ و ۱۴-۱۹ واگذار کرد.

پیروزی ذوب آهن و مس در هفته دوازدهم لیگ بسکتبال
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جنگ جهانی سوم بر سر جذب ستاره نروژی
سه باشــگاه بزرگ جهان رقابت بر ســر خرید ارلینگ هالند را آغاز کردند.با اعالم نشریه بیلد، سه 
باشگاه منچستریونایتد، منچسترســیتی و رئال  مادرید حاضر هستند تا مبلغ ۷۵ میلیون یورو بند 
فسخ قرارداد ارلینگ هالند را بپردازند تا بچه غول را به خدمت بگیرند. گفته می شود شیاطین سرخ 
آمادگی دارند تا در پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی نیز این معامله را نهایی کنند.این در حالی است 
که اولی کان اعالم کرد باواریایی ها برای به خدمت گرفتن مهاجم نروژی تالشــی نخواهند کرد چرا 
که لواندوفسکی تا چند سال آینده در هر فصل حداقل ۳۰ یا ۴۰ گل به ثمر خواهد رساند. از بارسلونا، 

چلسی و پاری سن ژرمن هم به عنوان دیگر تیم های عالقه مند به این ستاره نروژی یاد می شود.
 

موضع غیرمنتظره کی روش در مورد »محمد صالح«!
محمد صالح، ستاره مصری لیورپول این تیم را در مسابقه حساس مقابل چلسی همراهی خواهد 
کرد.کابوس آغاز جام ملت های آفریقا در بحبوحه حساس ترین روزهای لیگ برتر برای لیورپول 
و یورگن کلوپ شروع شده و این تیم برای چند هفته سه ســتاره مهم خود شامل محمد صالح، 
سادیو مانه و نبی کیتا را در اختیار نخواهد داشت. مرســی سایدی ها در حال حاضر با سه امتیاز 
فاصله با منچسترسیتی صدرنشین، در رده دوم جدول لیگ برتر قرار دارند و به زودی تیم یورگن 
کلوپ در مسابقه ای تعیین کننده در لندن به مصاف چلســی رده سومی خواهد رفت.اما به نظر 
می رسد باشگاه لیورپول با فدراسیون فوتبال مصر در مورد حضور محمد صالح در اردوی مرسی 
سایدی ها قبل از آغاز رقابت های جام ملت های آفریقا به توافق رسیده است. بدین ترتیب این 
ســتاره مصری روزهای ابتدایی اردوی تیم ملی کشورش را از دست داده و بعد از جدال حساس 
لیورپول در مقابل چلسی در استمفوردبریج به جمع بازیکنان تیم ملی مصر اضافه خواهد شد.بر 
اساس این توافق کارلوس کی روش، ســرمربی باتجربه و پرتغالی مصر در فاصله چند روز مانده 
به آغاز تورنمنت نیز محمد صالح را در اختیار نخواهد داشت و او تقریبا یک هفته مانده به شروع 
مسابقات به اردوی تیم ملی ملحق می شود.لیورپول در حال رایزنی با فدراسیون فوتبال سنگال 
در خصوص حفظ سادیو مانه و نبی کیتا تا پایان دیدار برابر چلسی در اردوی خود است، اما هنوز 
توافقی بین طرفین حاصل نشــده است. بدین ترتیب حتی در صورت رســیدن تیم ملی مصر به 
فینال رقابت های جام ملت های آفریقا، محمد صالح و دیگر بازیکنان آفریقایی لیورپول دو بازی 

لیگ برتری این تیم را از دست خواهند داد.
 

یوونتوس رقم فروش »دی لیخت« را اعالم کرد
ســایت ورزشــی »اســپورت« قیمت خرید مدافع هلنــدی تیم 
یوونتوس را فاش کرد.رسانه ورزشی »اسپورت« که پیش از این هم 
در مورد عالقه مندی بارسلونا به جذب مدافع هلندی تیم یوونتوس 
خبر داده بــود در جدیدترین خبر خود مدعی شــد آبی و اناری ها 

همچنان مشــتری جدی خرید ماتیاس دی لیخت هستند، اما 
دستمزد بســیار باالی دی لیخت مانع اصلی برای نهایی 

شدن این انتقال است.این در حالیست که یوونتوس 
در این فصل وضعیت مالی مناسبی ندارد و از همین 

رو، دی لیخت را به قیمتــی کمتر از ۵۰ میلیون یورو 
نمی فروشــند. البته بند فســخ این بازیکن ۱۲۰ 
میلیون یورو است.با این شــرایط بارسا شرایط 
ســختی برای خرید دی لیخت پیــش رو دارد و 

قطعا برای خرید وی نیاز به فروش چند بازیکن خود 
خواهد داشت.

مروری بر اعضای باشگاه 600 تایی های لیگ برتر؛

اصفهانیهازیرسایهسرخابیها
تیم فوتبال پیکان با پیروزی مقابل سپاهان   سمیه مصور
عضو باشــگاه ۶۰۰ تایی های لیگ برتر قرار 
گرفت. خودروسازان فوتبال ایران که هفدهمین حضور خود در رقابت های 
لیگ برتر را پشت سر می گذرانند، تا قبل از دیدار با سپاهان در هفته یازدهم 
۵۹۸ امتیاز در مجموع ادوار مختلف رقابت های لیگ برتر اندوخته بودند. 
برد ارزشمند مقابل سپاهان حاال پیکان تهران را به یک رکورد تازه در تاریخ 
لیگ برتر رسانده و این تیم با کسب ۳ امتیاز این دیدار از ۶۰۰ امتیاز در تاریخ 
لیگ برتر عبور کرد و ۶۰۱ امتیازی شد. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم 
داشت به هفت تیمی که از مجموع ۶۰۰ امتیاز در لیگ برتر گذشته و باالتر 

از تیم پیکان در این باشگاه قرار گرفته اند.

استقالل تهران
آبی پوشان پایتخت که هم اکنون در صدر جدول رده بندی بیست و یکمین 
دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور قرار گرفته اند از نظر آماری بهترین 
تیم تمام ادوار لیگ حرفه ای بوده اند، این تیم تاکنون۱۱۱۸ امتیاز کسب 
کرده است. تیم استقالل با ۳ قهرمانی در رده سوم پرافتخارترین تیم های 
لیگ برتر ایستاده است. این تیم در فصل های ۸۵–۱۳۸۴، ۸۸–۱۳۸۷ و 

۹۲–۱۳۹۱ جام قهرمانی را باالی سر برد.  

پرسپولیس تهران
سرخ پوشــان پایتخت تاکنون ۱۰۹۱ امتیاز در ادوار لیگ برتر کسب کرده 
اند. پرســپولیس با ۷ بار قهرمانی در لیگ حرفــه ای، پرافتخارترین تیم 
این رقابت ها به شــمار می رود. قرمز های پایتخت در فصول ۸۱–۱۳۸۰، 
 ۱۳۹۹–۱۴۰۰ ،۱۳۹۸–۹۹ ،۱۳۹۷–۹۸ ،۱۳۹۶–۹۷ ،۱۳۹۵–۹۶ ،۱۳۸۶–۸۷

موفق شدند جام قهرمانی را باالی سر ببرند.
پرسپولیسی ها تا پیش از لیگ شانزدهم ۲ قهرمانی را تجربه کرده بودند، 
اما این تیم پس از این که در لیگ پانزدهم تا یک قدمی جام پیش رفت 
و در نهایت قافیه را به اســتقالل خوزســتان واگذار کرد، در ۵ دوره بعدی 
توانست با هدایت برانکو ایوانکوویچ و یحیی گل محمدی مدعی قهرمانی 

بالمنازع فوتبال ایران شود.  

سپاهان اصفهان
طالیی پوشان نصف جهان نیز تاکنون ۱۰۴۴ امتیاز کسب کرده اند. سپاهان 
اصفهان ۵ قهرمانی لیگ برتر را در کارنامه دارد. طالیی پوشان تا پیش از 
قهرمانی های پی در پی پرســپولیس، عالوه بر این که پرافتخارترین تیم 
لیگ برتر بودند، با ۳ قهرمانی پیاپی رکورددار بیشــترین تعداد قهرمانی 

پیاپی در لیگ هم به شــمار می رفتند. قهرمانی های ســپاهان در فصول 
۸۲–۱۳۸۱،  ۸۹–۱۳۸۸،  ۹۰–۱۳۸۹،  ۹۱–۱۳۹۰ و  ۹۴–۱۳۹۳ رقم خورد. 
امیر قلعه نویی )۲ بار(، فرهاد کاظمی، حســین فرکــی و زالتکو کرانچار 

سرمربیانی بودند که سپاهان را به قهرمانی رساندند.

 ذوب آهن
 تیم ذوب آهن اگرچه طی چند فصل اخیــر رقابت های لیگ برتر نتایج 
ضعیفی را کسب کرده؛ اما یکی از پر امتیازترین تیم های لیگ برتری به 

شمار می رود، این تیم تاکنون ۹۱۲ امتیاز کسب کرده است.
 سبزپوشــان اصفهانی تاکنون به مقام قهرمانی در رقابت های لیگ برتر 
دســت پیدا نکرده اند؛ اما چند عنوان نایب قهرمانی در این مسابقات را 

یدک می کشند.

 فوالد
فوالد تاکنون دو مرتبه در فصل ۸۴–۱۳۸۳ و فصل ۹۳–۱۳۹۲ قهرمان 
لیگ برتر فوتبال ایران و یک  مرتبه در جام حذفــی فوتبال ایران ۱۴۰۰–

۱۳۹۹ قهرمان شده اســت و در مجموع ۳ عنوان قهرمانی برای هواداران 
این باشگاه به ارمغان آورده که از این حیث چهارمین تیم پرافتخار کشور 

محسوب می شود. فوالدی ها تاکنون ۸۷۰ امتیاز کسب کرده اند.

سایپا
 با وجود این که تیم ســایپا در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور به دسته پایین تر ســقوط کرد؛ اما یکی از تیم های پر امتیاز و عضو 
باشــگاه ۶۰۰ تایی ها محسوب می شــود. تیم  ســایپا،  بعد از تیم های 
استقالل، پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن در تمام ادوار این مسابقات 
حضور داشته و تا پایان لیگ بیستم ۶۱۰ بازی انجام داده است. این تیم 
یک عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر را نیز در کارنامه دارد. تیم سایپا 

موفق به کسب ۷۱۸ امتیاز در ادوار لیگ برتر شده است.

 تراکتورسازی تبریز
سرخ پوشــان تبریزی اگرچه به عنوان قهرمانی در رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور تاکنون دســت پیدا نکرده اند؛ اما همواره یکی از تیم های 
قدرتمند مسابقات محسوب می شــدند  که با هواداران انبوه خود مسیر 
دشواری را جلوی حریفان این تیم ترســیم  کرده اند.تیم تراکتورسازی 
 تبریز نیز بــا ۷۱۲ امتیاز خود را عضو باشــگاه ۶۰۰ تایی هــای لیگ برتر 

کرده است.

خبر روز

واکنش باشگاه ذوب آهن به مذاکره با »رجب زاده« 
روز شنبه قشقایی شیراز در هفته یازدهم لیگ یک در خانه یک بر صفر به تیم مس کرمان باخت 
و بعد از این بازی مهدی رجب زاده از ســمت خود اســتعفا کرد در حالی که کارنامه او در این تیم 
قابل دفاع است و با وجود این شکست هم چنان یکی از گزینه های صعود به لیگ برتر به شمار 
می رود. استعفا در چنین شرایطی موجب شد در فضای مجازی شایعه شود که مهدی رجب زاده 
به بهانه حضور در تیم ذوب آهن از سمت خود استعفا کرده است. با توجه به این شایعه مدیر عامل 
باشگاه ذوب آهن با مهدی تارتار تماس گرفت و از او خواســت با اطمینان خاطر و با همه توان به 
کار خود ادامه دهد و به همراه شاگردانش تالش کند تا در هفته های آتی امتیازات از دست رفته 
تیم جبران شود.وی در بخشــی از صحبت هایش به مهدی تارتار گفت:  با هیچ گزینه ای مذاکره 
نداشته ایم و این صحبت ها به هیچ عنوان صحت ندارد. شما محکم و استوار به تالش خود ادامه 
بدهید. باشگاه ذوب آهن، باشگاه بزرگی است و توقع از آن نیز بسیار باالست. امیدواریم در ادامه 
مسابقات بتوانیم با تالش و همدلی تمام ارکان تیم دل هواداران را شــاد کنیم و جایگاه باشگاه 
بزرگ ذوب آهن را روز به روز ارتقا بدهیم.تیم ذوب آهن طی ۱۱ هفته ســپری شده از بازی ها ۱۱ 
امتیاز کســب کرده و در رده دوازدهم جدول قرار دارد. این تیم بعد از شکست دو بر صفر در برابر 

پرسپولیس در هفته دوازدهم چهارشنبه هفته جاری میهمان تیم تراکتور در تبریز است.
 

دوشنبه قرعه کشی جام حذفی؛ در انتظار دربی!
قرعه کشی مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی  امروز  برگزار می شود.مراسم قرعه کشی مرحله یک 
هشتم نهایی جام حذفی) یادواره آزادسازی خرمشهر( فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ امروز  ساعت ۱۳ در سالن روابط 
عمومی سازمان لیگ برگزار می شود.تیم های آلومینیوم اراک، خیبر خرم آباد، نساجی مازندران، نفت 
مسجدسلیمان، پیکان تهران، ذوب آهن اصفهان، مس کرمان، گل گهرسیرجان، فوالد خوزستان، استقالل، 
سپاهان اصفهان، خلیج فارس ماهشهر، پدیده مشهد،  مس رفسنجان، صنعت نفت آبادان و پرسپولیس 
تیم هایی هستند که به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده اند.مراسم قرعه کشی به صورت زنده از شبکه 
ورزش پخش می شود.نکته مهم این است که با توجه به ساز و کار قرعه کشی و اینکه هر تیمی ممکن 
است با تیم دیگری روبه رو شود، احتمال برخورد استقالل و پرسپولیس به یکدیگر وجود دارد. طرفداران 
فوتبال از حاال در انتظار دربی تهران هستند. استقالل و پرسپولیس طی دو فصل گذشته در جام حذفی با 

هم دیدار کردند و اگر امسال نیز این اتفاق بیفتد، برای سومین بار متوالی است.

شریفی؛ غایب احتمالی پرسپولیس در بازی با سپاهان 
محمد شریفی، هافبک دفاعی جوان تیم پرســپولیس احتماال به بازی با سپاهان نخواهد رسید. 
این بازیکن که در مصاف با ذوب آهن ســومین حضــور درترکیب ثابت 
پرســپولیس را در فصل جاری تجربه می کرد در دقیقه ۵۷ بازی به 
دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کتف جای خود را به احسان پهلوان داد 
و دقایق باقی مانده بازی را از روی نیمکت دنبال کرد. محمد شریفی 
طی روزهای اخیر با فیزیوتراپی مشغول درمان کتف آسیب دیده خود 
است و اگر درمان او با تشخیص از سوی کادر پزشکی باشگاه طوالنی شود 
احتماال در لیســت تیم برای بازی پیش رو قرار نخواهد گرفت. 
پرســپولیس روی نیمکت ،کمال کامیابی نیا و رضا اسدی با 
تجربه را در اختیــار  دارد و یکی از این دو بازیکن جانشــین 
محمد شریفی برای بازی پیش رو خواهند شد. پرسپولیس 
چهارشنبه در هفته دوازدهم لیگ برتر میهمان سپاهان است 
که این بازی با رای کمیته انضباطی در استادیوم امام خمینی 

اراک برگزار می شود.

مستطیل سبز

سبقت خطرناک 
وزنه برداران نوجوان و 

جوان در دوپینگ!
وزنه برداران رده پایه طی ســال های اخیر 
بیشتر درگیر معضل دوپینگ شده اند و این 
فاجعه ای است که فدراسیون نباید به سادگی 
از کنار آن بگذرد.بحث مبــارزه با دوپینگ در 
وزنه برداری حساســیت بیشتری پیدا کرده 
است و کوچک ترین سهل انگاری می تواند 
باعث از دســت رفتن المپیک پاریس شود.  
اما نکته مهم ماجرا این است در  سال  های 
اخیر هر دوپینگی که در مسابقات بین المللی 
مثبت شــده مربوط به رده سنی نوجوانان و 

جوانان بوده است.
زمانی که در ســال ۹۳، تست دوپینگ چهار 
وزنه بردار نوجــوان در مســابقات قهرمانی 
آسیا ۲۰۱۴ مثبت شــد، اتفاق ناگواری برای 
وزنه برداری ایران قلمداد شــد که رسما پای 
دوپینگ به پایــه ترین تیم ملــی ایران باز 
شده است. اما شــاید کمتر کسی تصور می 
کرد این تازه آغاز ماجرا باشد و در سال های 
آینده قرار است نوجوانان و جوانان بیشتری 
درگیر دوپینگ شــوند.بعد از سال ۲۰۱۴  که 
تســت چهار نفر همزمان مثبت شد، تاکنون 
تست ســه وزنه بردار دیگر در مسابقات بین 
المللی مثبت شــده که دو نفــر از آنها از رده 
نوجوانان و یک نفر از رده جوانان  هســتند.

مسئله ای که وجود دارد این است چرا وزنه 
برداران نوجوان و جوان از سن کم ترجیح می 
دهند به جای پاک بودن، با دوپینگ قدرت 
خود را بــه نمایش بگذارند و فدراســیون تا 
چه اندازه توانســته وزنه برداران را قانع کند 
که مدال گرفتن با تقلب هیچ ارزشی ندارد؟ 
رســوخ دوپینگ به رده پایه تیم ملی حاال به 
هر شکلی که باشد، یکی از بدترین اتفاقات 
برای فدراسیون اســت که  نباید به سادگی 
از کنار آن گذشــت. البته این تهدید متوجه 
وزنه برداری زنان هم شده و باید جلوی این 
اتفاق از االن گرفته شــود تا زنــان هم آلوده 
نشوند و فدراسیون وزنه برداری باید به فکر 
راه حلی باشــد تا بیشــتر از این نوجوانان و 

جوانان دختر و پسر ایران آلوده نشوند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تصویر جالب از 
 ستاره های تیم ملی

 با لباس عربی
تیم ملی کشتی آزاد، اردویی ۱۰روزه 
را در عراق سپری کرد. ملی پوشان 
در این اردو که بیشتر جنبه زیارتی 
و تفریجی داشت، در چندین نوبت 
به زیارت حرم ائمــه رفتند. نکته 
جالب این بود که افراد حاضر در آن 
جا به خصوص عراقی ها، کشتی 
گیران را می شــناختند و با آن ها 

عکس یادگاری می گرفتند. 

 هفته ســوم رقابت های لیگ برتر فوتبــال زنان به 
صورت همزمان روز شــنبه برگزار شــد. ذوب آهن 
اصفهان نیز در ورزشگاه فوالدشــهر میزبان تیم تازه 
وارد کیان نیشــابور بود.این دیدار یــک مهمان ویژه 
داشــت و مقابل دیدگان مریم ایراندوســت برگزار 
شد. ســرمربی تیم ملی فوتبال زنان پیش تر اعالم 
کرده بود که برای رصد بازی های لیگ به شهر های 
مختلف ســفر می کند و همین امــر انگیزه ای برای 
دختران پا به توپ شــده تا خودی برای ســرمربی 
نشان دهند.ســازمان لیگ فوتبال نیز مهناز ذکایی 
را به عنوان قاضی این میدان برگزید. همچنین ژاله 
طوفان پور، مریم نایب کبیر و زهرا رییســی در کوبل 
داوری حضور داشتند.ذوبی ها از دو بازی قبلی خود 
یک پیروزی و یک تساوی کسب کرده بودند و برای 

بازگشت به جمع باالنشینان جدول نیاز مبرمی به سه 
امتیاز این بازی خانگی داشتند.کیان نیشابور نیز که 
از تیم های تازه لیگ برتری شده فوتبال زنان است، 
در دو بازی ابتدایی متحمل دو شکست تلخ شده و 
برای جبران مافات هفته های قبل و کسب نخستین 
امتیازات لیگ پا به زمین فوالدشهر گذاشت.ذوبی ها 
با حضور ســمیه شــهبازی روی نیمکت خود، یک 
تیم بسیار ســرحال بودند و از ابتدا بازی را در دست 
گرفتند. ثمره بازی روان گاندوها، گلزنی الهام فرهمند 
بود. فرهمند که با لقــب مهنــدس در فوتبال زنان 
شناخته می شــود، یکی از بهترین پاسور های لیگ 
برتر اســت. او فصل قبل به دلیل تولــد نوزادش در 
لیگ برتر غایب بود و اکنون با قدرت زیادی به لیگ 
بازگشته و شــادی گل اش به همین موضوع اشاره 

داشــت.پس از گل اول، کیان جلو آمد تا گل خورده 
را جبران کند؛ اما باز هم ایــن ذوبی ها بودند که برای 
بار دوم توســط نازنین مردانی به گل دوم رسیدند و 
اختالف دوچندان شد.نیمه نخست با برتری دوگله 
شاگردان سمیه شهبازی به پایان رسید و دو تیم برای 
استراحت ۱۵ دقیقه ای به رختکن رفتند.در نیمه دوم 
باز هم این ذوب آهن بود که به گل رسید. گاندوها ابتدا 
توسط رقیه شهبازی و سپس توسط نازنین مردانی 
به گل های ســوم و چهارم رســیدند و یک پیروزی 

دلچسب کسب کردند.

ذوب آهن اصفهان ۴ - کیان نیشابور صفر؛

 طوفان گاندوها در روز گلزنی »الهام فرهمند«
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استاندار اصفهان:

شورای شهر از هویت و تاریخ اصفهان دفاع کند
استاندار اصفهان با حضور در بیست و سومین جلســه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
امروز کسانی که دل در گرو نظام جمهوری اسالمی، انقالب، شهدا و دغدغه  اصالح امور و ارائه خدمت 

ویژه و خالصانه و صادقانه به مردم دارند، در جای جای استان در کارزار خدمت رسانی وارد شده اند.
سید رضا مرتضوی با اشاره به اســتقرار تیمی در شورای شهر و شــهرداری اصفهان که دغدغه اصلی 
آن ها دغدغه مردم است، گفت: به دنبال این هستیم که از همت موجود در همه مجموعه ها برای حل 
مشکالت مردم استفاده کنیم، اگر قدمی برمی داریم و قلمی می زنیم باید در راستای کمک به مردم 
باشد و مراقب باشیم دیگران ما را از مســیر اصلی مان منحرف نکنند. استاندار اصفهان امید مردم و 
سرمایه  اجتماعی را موضوع مهمی دانست که خدشه دار شده و افزود: وحدت بین مسئوالن می تواند 
این امید و سرمایه اجتماعی را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. وی با اشاره به جایگاه اصفهان در سطح 
ملی و بین المللی، گفت: اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اســالمی است و اگر به دنبال حفظ 
این جایگاه هســتیم باید مولفه هایی که امتداد این فرهنگ را فراهم می کند، در تصمیم گیری های 
خود مورد توجه قرار دهیم. مرتضوی با تاکید بر اینکه شــهرداری بیشترین تعامالت را با امور روزمره 
مردم دارد، افزود: در همه تصمیماتی که در شورای شهر اصفهان گرفته می شود باید به جایگاه پایتختی 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی توجه ویژه داشت.وی، بر نگاه عدالت محورانه در شهر اصفهان تاکید و 
خاطرنشان کرد: باید به موضوع حاشیه نشینی توجه ویژه کرد تا مشخص شود چه تدابیری الزم است 
تا این مشکل در همه ابعاد حل شود، در این زمینه شورای شهر نیز نقش مهمی دارد.استاندار اصفهان 
با بیان اینکه روند حرکت شهر باید مبتنی بر شناخت از جایگاه استان باشد، افزود: راهبردهای اصلی 
توسعه گردشگری و صنایع  تک برای اصفهان تعریف شده است، بخش قابل توجهی از راهبرد نخست 
در مدیریت شهری تعریف می شود. جایی که شهرداری به صورت محوری نقش ایفا نمی کند، به عنوان 

یک پیشران می تواند سایر دستگاه ها را هدایت کند.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری خبر داد:

 مدیریت مکانیزه پسماندهای عمرانی و ساختمانی
شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان فاوا شــهرداری اصفهان گفت: با تولید نرم افزار مدیریت پسماندهای عمرانی و 
ســاختمانی شــهرداری، فرآیند صدور مجوز تخریب، خاکبرداری، کنترل و نظارت بر پسماندهای 
مربوطه از محل تولید تا دفع مدیریت می شود. سید حمیدرضا ابطحی اظهار کرد: این سامانه دارای 
سه بخش مدیریت پســماندهای ساختمانی و عمرانی، ســامانه پیمانکار و شهروند و اپلیکیشن 
بازرســی پسماندهاســت.وی افزود: از طریق این ســامانه امکان دریافت گزارش های آماری و 
نمودارهای توصیفی از مجوزهای صادره، پیمانکاران، خودروها و تخلف مالکان توســط ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مهیا می شود.مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با اشاره 
به کاربردهای سامانه مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی برای شهرداری گفت: مکانیزه کردن 
فرآیند صدور مجوز، کنترل و نظارت پسماندهای ساختمانی و عمرانی، ایجاد یک سیستم یکپارچه 
برای نظارت، اطالع از مجوزها و یا صدور مجوز جدید، ایجاد سیستم یکپارچه برای بازرسان جهت 
ثبت تخلفات در حین خاکبرداری، حمل و تخلیه پسماندهای ساختمانی و عمرانی و گزارش گیری 
متنوع و ســریع برای مدیران و کاربران از جمله این کاربردهاست.ابطحی، هزینه اجرای این پروژه 
را ۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: ایجاد دسترســی آسان به پیمانکاران و مالکان 
ساختمان برای دریافت مجوز و دسترسی آسان به شــهروندان و سازمان های دولتی و خصوصی 
جهت درخواست خاک مرغوب از جمله کاربردهای آن برای شهروندان و دیگر سازمان های شهری 
است.این سامانه با درخواست و تامین اعتبار سازمان مدیریت پسماند و با همکاری سازمان فاوا 

شهرداری اصفهان تهیه شده است.

نصفجهان،آمادهمیزبانیازکارواناهالیبهشتمیشود؛

اصفهان؛ قدمگاه شهیدان

شباهت زیادی با حضرت مادر دارند، در   سمیه مصور
واقع ِگل شان را با محبت بانوی دو عالم 
سرشته بودند، با محبت خانم فاطمه الزهرا سالم ا... علیها  رشد یافته 
و والیت پذیری و پشــت والیت ماندن را از بنت رسول خدا)ص( یاد 
گرفتند و الحق هم چه خــوب یاد گرفته بودند آن گاه که پشــت ولی 
زمان شان ماندند و راهی جبهه های حق علیه باطل شدند. برای بستن 
سر بند یا زهرا بر یکدیگر سبقت می گرفتند و لحظه ای زبان شان از ذکر 

یا زهرا باز نمی ماند. 
می خواســتند گمنامی را نیز از حضــرت مادر به ارث ببرنــد و به این 
خواسته شان هم رسیدند. پیکرشان سال ها ناشناخته ماند و حاال قرار 
است همزمان با دهه فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا سالم ا... 

علیها برگردند تا رنگ و بوی شهادت به شهرمان بدهند.
جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)عج( در این باره اظهار داشت: 
در ایام شــهادت حضرت زهرا)س( و همچنین ایام شهادت سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی، اســتان اصفهان میزبان اتفاق 
خیلی بزرگی خواهد افتاد و در این اتفــاق بزرگ اصفهان و نزدیک به 

1۰۰ شهر و یا روستای استان ما، بار دیگر قدمگاه شهدای هشت سال 
دفاع مقدس می شوند.

سردار علی مقواساز ادامه داد: با ورود ۲۰ شهید به ایران، مراسم تشییع 
پیکر این شــهدا از روز 7 دی ماه از کاشان آغاز شده که پیکر این شهدا 
در شب شهادت حضرت زهرا)س( به اصفهان می رسد و تشییع آن ها 
از ساعت 9 صبح روز شــهادت حضرت زهرا)س( روی دستان مردم 
شهید پرور اصفهان از فلکه بزرگمهر به سمت گلستان شهدای اصفهان 

برگزار می شود.
آن طور که مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر آثار دفاع مقدس  نیز در این 
باره خبر داده است، شهدای این کاروان که با نام کاروان اهالی بهشت 

هستند، در 7 نقطه در استان تدفین می شوند.
سرهنگ محمد رضایی در ادامه افزوده است: »در استان 1۵7 یادمان 
شهید داریم و این اماکن برای کسانی است که ارتباط معنوی با شهدا 
برقرار می کنند و به عبارتی زیارتگاهی برای عاشقان شهداست.از سمت 
مردم درخواســت هایی داریم مبنی بر اینکه در منطقه شــان یادمان 
شهدا جای گذاری شــود که در 7 نقطه با این تشــییع، اماکن جدید 

 یادمان جای گذاری خواهد شد که شــامل پارک کوهستانی قائمیه، 
روســتای خرمنان در شهرســتان تیران و کرون، مجموعه مسکونی 
منظریه،  شــهر کرکوند در مبارکه، هفت تیر در مبارکه، شــهر برزک در 
کاشان و شهرســتان آران و بیدگل می شــود. 17 دی ماه قبل از ظهر 
تشییع شــهدا در اماکن یاد شده انجام خواهد شــد. این 7 نقطه ای 
هم که به 1۵7 نقطه قبلی اضافه می شــود قطعا برنامه های فرهنگی 
خوبی خواهند داشت، ما به دنبال ایجاد فضای معنوی و شهدایی در 

استان هستیم.«
ســه تن از شــهدای تازه تفحص شــده این کاروان تشخیص هویت 
شــده اند.  به گفته جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان )عج( 
شهید محمد قاسمیان، سید سعید امی زاده و احمد مصلحی 3 شهید 
با نام این گروه هستند که از طریق آزمایش  DNA شناسایی شده اند 
و قریب به ۴۰ ســال بوده که مفقوداالثر بوده اند.وی خاطرنشان کرد: 
این 3 شهید از نیروهای لشکر 1۴ امام حسین)ع( بوده که به ترتیب در 
عملیات شلمچه، علمیات بدر و عملیات رمضان به شهادت رسیده اند و 

خبر تفحص آن ها به خانواده این شهیدان اطالع رسانی شد. 

عضو هیئت رییسه شــورای اسالمی شهر اصفهان در 
نطق میان دستور بیست و سومین جلسه علنی شورای 
شهر با گرامیداشت سالگرد عملیات کربالی ۴ و یاد و 
خاطره دالورمردی های رزمندگان این عملیات، اظهار 
کرد: هرچند این عملیات با محدودیت هایی همراه بود 
اما ســبب رقم خوردن اتفاقات خوبی در ادامه جنگ 
تحمیلی شد. ســید امیر ســامع با بیان اینکه باید با 
همگرایی و هم افزایی همه مسئوالن استانی و شهری، 
زمینه تسریع در خدمات رسانی به شهروندان را فراهم 
آوریم، ادامه داد: در حال حاضر اصفهان و پیرامون آن 
با چالش های جــدی در بخش های مختلف مواجه 

است که هم اندیشی در تعیین مسئله و یافتن راهکار 
مناســب می تواند برای رفع مشــکالت شهر راهگشا 
باشــد. وی با بیان اینکه از جملــه چالش های مهم، 
ساخت و سازهای نامتعارف و غیرایمن پیرامون شهر 
است، گفت: این ساخت و سازها چهره نازیبایی را در 
ورودی اصفهان ایجاد کرده به طوری که ورودی شهر 
در آینده جایی برای تنفس نخواهد داشــت. سامع 
با ارائه پیشــنهادی در حوزه حمل و نقل، افزود: برای 
اتصال حمل و نقل پیراشــهری با حمل و نقل داخل 
شهر، پایانه های شــهری باید ایجاد شود تا امکانات 
حمل و نقل بین شــهری و اســتانی با سیستم های 
حمل و نقل داخل شــهر یکپارچه شــوند و خدمات 
مطلوب تری به شهروندان ارائه  داد. وی خاطرنشان 
کرد: ایجاد ظرفیت های الزم بــرای مقابله با بحران و 
توجه به پدافند غیرعامل، شناســایی پتانسیل های 

خطر در شهر و پیرامون آن و اقدامات الزم برای مقابله 
با آن، بررسی سیستم های هوشمند پیش بینی خطر، 
آموزش الزم به شــهروندان، اماکــن اضطراری برای 
مقابله با بحران از جمله ظرفیت دانشگاه ها و ادارات در 
زمان وقوع بحران ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند. 
عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شهر اصفهان با 
تاکید بر لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر گفت: 
توسعه استفاده از انرژی های تجدید پذیر در اصفهان 
از جمله انرژی خورشــیدی، بادی و پسماند می تواند 
فرصت های خوبی را برای پیشرفت فراهم آورد. سامع 
با بیان اینکه پروژه های بزرگ برای جذب گردشگر، با 
رویکرد فرهنگ، سالمت و محیط زیست باید مدنظر 
قرار گیرد، گفــت: با ایجاد بوســتان های موضوعی و 
فرهنگی و توسعه زیرساخت های ورزش همگانی و 

حرفه ای می توان اتفاقات خوبی را برای شهر رقم زد.

عضو هیئت رییسه شورای شهر  تاکید کرد:

خدمت رسانی به شهروندان با همگرایی مسئوالن

باورود20شهیدبهایران،مراسمتشییعپیکراینشهدااز
روز7دیماهازکاشانآغازشدهکهپیکراینشهدادرشب
شهادتحضرتزهرا)س(بهاصفهانمیرسدوتشییع
آنهاازساعت9صبحروزشهادتحضرتزهرا)س(روی
دستانمردمشهیدپروراصفهانازفلکهبزرگمهربهسمت

گلستانشهدایاصفهانبرگزارمیشود

فرماندار اصفهان:

گروه های سرود بومی اصفهان حمایت می شوند
فرماندار اصفهان در گردهمایی و جلسه هم اندیشی مربیان گروه های سرود استان اصفهان اظهار 
داشت: مطالبه توجه به سرود مطالبه بجایی است، ما در شهرســتان و حتما در استان در برنامه 
خود داریم که دلیل اصلی آن است که اثر هنری ارزشمند سرود مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری 
است که بارها در محافل مختلف اشاره کرده اند.محمد علی احمدی با بیان اینکه اصفهان و استان 
اصفهان مهد هنر و پایتخت فرهنگ و هنر کشــور اســت، افزود: اگر اصفهــان بخواهد کار هنری 
فاخری ارائه کند باید توجه ویژه ای به هنرمندانش داشــته باشد، نمی شود که شعار هنر دهیم اما 

به هنرمند و کار هنری توجه نکنیم.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد کشور اصفهانی هستند و در نخستین سفر بعد 
از وزارت شــان که به اصفهان بود به من گفتند که طرح های اصفهان باید به کل کشــور تعمیم پیدا 
کند یعنی اقدامی که قرار است در وزارت خانه اتفاق افتد به دلیل آنکه اصفهان مهد هنر است باید 
سرآغازش از اصفهان باشد.وی با بیان اینکه برای ادامه این مسیر باید به همت و انگیزه مسئوالن 
امیدوار بود، بیان کرد: باید طرح ارائه کنید، طرحی که موجب بهره برداری از ظرفیت های مختلفی 
که در اصفهان و اســتان هست، شــود. ما ظرفیت های متعدد و خوبی داریم که با استفاده از آنها 

باید طرح هایی ارائه  دهیم که نه تنها برای اصفهان مفید باشد برای کشور کارایی داشته باشد.
احمدی خاطرنشــان کرد: ما برای هر هماهنگی بین دســتگاه های اجرایی با محوریت ســرود، 
همراه شما هســتیم چرا که من دوره ای در گروه سرود فعال بودم و بســیاری از بچه های گروه 
سرود دوره ما به شهادت رسیدند بنابراین آمادگی خود را برای برگزاری جلسات فنی، تخصصی با 
دستگاه های مختلف برای هم افزا شدن اعالم می کنیم که بتوانیم جایگاه اصفهان را از چیزی که 
اکنون هست، باالتر ببریم.در ادامه، رضا دهقانی، معاونت هنری و سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اصفهان پیرامون معضالت موجود گروه های ســرود در اصفهان، گفت: یکی از همراهان 
این جلسه از برگزاری بیست و یکمین جلسه گروه های سرود اصفهان صحبت کرد که من به عنوان 
یک مسئول برای نخستین بار است که به چنین جلســه ای دعوت می شوم. ما در جشنواره فجر 
سال گذشته بسیار به دنبال گروه سرود انقالبی گشتیم چرا که خبری از پایگاه منسجم برای این 

حرفه نبود و دسترسی الزم نداشتیم.

اجرای نمایش »یک اتفاق ساده« در تاالر هنر اصفهان
نمایش یک اتفاق ســاده به مدت 1۵ شــب تا چهاردهم دی ماه 1۴۰۰ در تاالرهنــر اصفهان اجرا 
می شــود. نمایش یک اتفاق ســاده در یک زندگى بى نهایت معمولی حاصــل تالش گروهی و 
دغدغه ای اجتماعی اســت که به یکی از حادترین بحران های جامعه یعنی مسئله  قتل غیر عمد 
می پردازد.در روند کارگاهی تولید این اثر، گروه اجرایی بر آن شــد تا ســوای روال کلیشــه ای و 
پرداختن نسبت به اصل موضوع قتل که قبال به کرات در آثار هنری مشاهده شده ،  به سراغ تبعات 
زندگی خانواده ها و کودکانی که محصول این فاجعه ی زیســتی هستند برود و تماشاگر را در دل 
این ماجرا و بحران وارد کند تا مخاطب از نزدیک و هرچه بیشتر به لحاظ حسی و اندیشه این حادثه 
را درک کند.به همین دلیل در طراحی صحنه از امکان اجرای دو سویه که کارکردی برای عملیاتی 

شدن هدف مذکور دارد، بهره برده شد؛ اتفاقی که  در تئاتر اصفهان کمتر رخ داده است.
الزم به ذکر است؛ این اثر نمایشــی به صورت کامل با هنرجویان کارگاه های جامع بازیگری گروه 
تئاتر زاوش به مرحله تولید و اجرا رسیده است.نمایش  یک اتفاق ساده در یک زندگی بی نهایت 
معمولی  که اثر برگزیده سى و سومین جشنواره تئاتر اصفهان و معرفی شده به چهلمین جشنواره 
بین المللى تئاتر فجر به عنوان نماینده اصفهان به نویسندگی و کارگردانی فاطمه کاظمی و طراحی 
و دراماتورژی محمدجواد سجادی پس از اجراهای خود در اصفهان، برای اجراهای خود در تهران 

آماده خواهد شد.

با مسئولان

خبرخوان

مدیرکلارتباطاتواموربینالمللشهرداری:
شب زنده داران اصفهان 

صاحب نشان شدند

خبر روز

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان گفــت: از تک تک شــب زنده داران 
شهر با اهدای »نشان شــب زنده دارها« در 
شب یلدا تقدیر شد.سیدعلی معرک نژاد در 
یک برنامه زنده رادیویی اظهار کرد: سیستم 
شهری یک سیستم زنده و پویاست و فعالیت 
آن با گذر شــب و روز متوقف نمی شود بلکه 
خدماتی توسط ارگان ها و نهادهای مختلف 
به صورت ۲۴ ساعته در شهر ارائه می شود که 

این خدمات کمتر شنیده و دیده شده است.
وی افزود: از چند ســال پیش در یک سنت 
حسنه و به بهانه شــب یلدا از پاکبانانی که در 
شهر اصفهان از ســاعات اولیه شب تا صبح 
فعالیت و شــهر را تمیز می کنند و پاکیزگی را 
برای شهروندان به ارمغان می آورند، با حضور 

سر زده مدیران شهری تقدیر می شود.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه در یلدای امســال به 
دنبال خالقیت جدید بودیم، ادامه داد: امسال 
شهردار و اعضای شورای شهر جدای از حضور 
در کنار پاکبانان به ســایر شــب زنده داران 
شهر، چه آن ها که خارج از سیستم شهرداری 
هستند و چه سایر نیروهای شهرداری مانند 
نیروهای کنترل و نظارت و آتش نشــانان و 
اورژانس و نیروی انتظامی که همگی شــب 

زنده داران شهر هستند، سر زده شد.
وی با بیــان اینکه تالش کردیــم اثر فعالیت 
این افراد را به صورت نمادین در این شب به 
مردم و مجموعه مدیران شهری گوشزد کنیم 
تا بیش از گذشــته از زحمات آن ها قدردانی 
شود، افزود: از تک تک شب زنده داران شهر 
با اهدای »نشان شــب زنده دارها« در شب 

یلدا تقدیر شد.
معرک نژاد با بیان اینکه به طور ویژه از خانواده 
پاکبانانی که در یک سال گذشته بر اثر حادثه 
به رحمت خدا رفتند نیز تقدیر شــد، تصریح 
کرد: به نیابت از خانواده تمام پاکبانان از یکی 
از آن ها در برنامه تلویزیونی دعوت و با حضور 

استاندار و شهردار اصفهان تقدیر شد.

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

»ایده بذر« شهرداری اصفهان چیست؟
»ایده بذر« برای حل مشکالت به سراغ طرح های کارکنان شــهرداری اصفهان می رود. رییس اداره خالقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان به اجرای طرحی مبنی بر دریافت ایده ها و نظرات کارکنان شهرداری مناطق برای حل چالش های هر منطقه اشاره کرد و گفت: این طرح تحت عنوان »ایده 
بذر« با هدف جذب مشارکت کارکنان شهرداری در حال برگزاری است.مسعود حاج بنده افزود: افراد بنا بر موضوع چالش، طرح خود را ارائه می دهند و خروجی آنها در 
اختیار منطقه برای استفاده قرار می گیرد.وی به سابقه اجرای این طرح در منطقه یک اشاره کرد و گفت: کارکنان منطقه یک شهرداری، ۲۰3 طرح و ایده در حوزه هایی مانند 
افزایش درآمدهای شهرداری، کاهش مدت زمان حضور مردم در شهرداری، کاهش هزینه های خدماتی – عمرانی و ... ثبت و مطرح کردند.حاج بنده افزود: در بخشی که 

شهروندان و طبقه خالق، ایده های خود را مطرح می کنند، در صدد تدوین دستورالعملی هستیم تا ایده ها را به فرآیندهای عملیاتی متصل کنیم.

برگزاری مراسم میالد 
حضرت مسیح)ع( در 

کلیسای وانک 
همزمــان بــا آغــاز ســال نو 
میالدی و جشــن کریسمس 
شهروندان اصفهانی با حضور 
در محله جلفا و کلیسای وانک 
در کنار ارامنــه اصفهان حضور 
یافتنــد و باگرفتــن عکــس 
یادگاری با درخت کریسمس 
و بابانوئل، فرارسیدن سال نو 

میالدی را تبریک گفتند.

وز عکس ر

عکس: ایرنا
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تا به حال به سخت ترین ورزش های جهان فکر کرده اید؟ به 
نظر شما کدام یک از رشــته های ورزشی باید در این لیست 
قرار بگیرند؟ ورزش نه تنها برای شــخصی کــه آن را انجام 
می دهد بلکه برای افــرادی که به تماشــای آن می پردازند 
نیز سرگرم کننده و جذاب اســت. بار ها دیده ایم که انبوهی 
از هواداران تیم های ورزشی در استادیوم و یا حتی از پشت 
صفحه تلویزیون ساعت ها به تماشای بازی ها می پردازند.

با این وجود تنها ورزشــکاران از درد و رنجی کــه باید برای 
رسیدن به موفقیت در بازی ورزشی تحمل کرد، آگاه هستند. 
اکثر این ورزش هــا به قدرت، تعادل، ســرعت و به طور کل 
وضعیت بدنی ورزشکار وابسته هستند. در ادامه با ما همراه 
 شوید تا با چند مورد از ســخت ترین ورزش های دنیا بیشتر

 آشنا شویم.
 دوی صحرانوردی: دوی صحرانوردی، ورزشــی اســت که 
محدودیت های استقامتی و قوای ذهنی شما را مورد آزمایش 
قرار می دهد. اول از همه فکر کردن به کیلومتر های طوالنی این 
ورزش می تواند دلهره آور باشد. دونده ها در این ورزش اغلب 
قبل از اینکه به خط پایان برسند از مسابقه خارج می شوند! به 
عالوه ممکن است ورزشکار به دلیل دویدن در مسیر طوالنی 
با مشــکالتی نظیر درد ناگهانی، آسیب دیدن پاها، تار شدن 

بینایی و یا کشیده شدن عضله مواجه شود.از دیگر فاکتور های 
تاثیرگذار در تعیین میزان سختی این ورزش می توان به آب 
و هوا اشاره داشــت. گاهی اوقات این مسابقه را در روز های 
به شــدت آفتابی برگزار می کنند که همین موضوع می تواند 
مانعی برای دوندگان و بروز کم آبی شدید در بدن شان شود. 
دوی  صحرانوردی یکی از سخت ترین ورزش های جهان به 
شمار می آید چرا که به قوای جســمانی و قوای ذهنی فوق 

العاده باالیی نیاز دارد.
 کشتی آزاد: این کشتی با کشتی WWE بسیار تفاوت دارد. 
کشــتی آزاد، یک ورزش رزمی سخت است که از دو حریف 
تشکیل می شود. در طول این ورزش، دو حریف قصد دارند تا 
یکدیگر را روی یک تشک هشت ضلعی که یک دایره دارد، به 
زمین بزنند. ورزش کشتی آزاد از نظر بدنی به قدرت فیزیکی 
زیادی نیــاز دارد و احتمال باالی آســیب های داخلی برای 

شخص ورزشکار همیشه وجود خواهد داشت.
 اسب سواری: اسب سواری یک نوع ورزش مشارکتی است 
که در آن تالش تیمی نقش پررنگی دارد، اما برخالف سایر 
ورزش های گروهی هم تیمی شــما در این رشته ورزشی در 
واقع حیوانی اســت که نمی توانید قواعد و دستورعمل های 
بازی را به او گفته و یا با او ارتبــاط برقرار کنید! این ورزش با 

وجود مانع هایی که برای پرش با اسب وجود دارند اصال  کار 
راحتی نیست. مهم ترین نکته در مورد اسب سواری این است 
که ورزشکار ها از قبل اسب های خود را با سرعت افزایشی و 
مهارت های دیگر آموزش داده اند. اسب ســوار باید با اسب 
خود آشنا شود تا بتواند حس هماهنگی را با این حیوان ایجاد 
کند. این کار در طول رویداد های رقابتی بســیار مفید و موثر 

واقع می شود.
 گاو ســواری: گاو ســواری نه تنهــا یکی از ســخت ترین 
ورزش های جهان اســت بلکه از این ورزش چالش برانگیز 
به عنوان یک ورزش خطرناک نیز یاد می شــود؛ به همین 
دلیل هم به افرادی که از نظر بدنی ضعیف هســتند انتخاب 
این رشته ورزشی به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شود. تنها افراد 
شجاع در این رشــته فعالیت می کنند چراکه گاوسواری به 
معنای واقعی کلمه مترادف با رویارویی با مرگ اســت.در 
این ورزش، سوارکار روی گاو وحشی که سعی دارد سواره را 
از پا دربیاورد سوار شده و باید 8 ثانیه باالی گاو بماند. تالش 
برای حفظ تعادل روی یک جانور وحشی که درست عین یک 
حریف قدر است، بسیار چالش برانگیز بوده و همین موضوع 
به زیبایی گاو سواری می افزاید؛ ورزشی ترسناک و در عین 

حال سرگرم کننده!

آشپزی

پاستا با لبو به روش ایتالیایی
مواد الزم : پاستا پنه یک بسته، لبو3 عدد، سیر2 تا 3 حبه، 

نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی، خالل بادام50 گرم، پنیر پارمزان3 تا 
4 قاشق سوپ خوری، روغن زیتون  و برگ ریحان به مقدار کافی

طرز تهیه :  ابتدا لبو ها را می شوییم و قابلمه را تا نیمه پر از آب می کنیم، سپس قابلمه را روی 
حرارت متوسط قرار می دهیم تا لبو کامال بپزد.زمانی که لبو کامال پخت آن را از قابلمه خارج می کنیم، 
پوست آن را جدا و اجازه می دهیم خنک شود. در ادامه یک قابلمه مناسب را تا نیمه پر از آب می کنیم 
و روی حرارت زیاد قرار می دهیم.در این مرحله زمانی که آب به نقطه جوش رسید، پاستا را به همراه 

مقداری نمک درون آب جوش می ریزیم و اجازه می دهیم پاستا پخته و نرم شود. زمانی که پاستا پخت 
نصف لیوان از آب پاستا را بر می داریم، سپس پاستا را آبکش می کنیم.حاال لبو را به قطعات کوچک 

خرد می کنیم و درون غذاساز می ریزیم، پوست سیر را هم جدا می کنیم و درون غذاساز می ریزیم. در 
ادامه روغن زیتون را به همراه خالل بادام درون غذاساز اضافه کرده و با دور تند میکس می کنیم. 

در این مرحله مقداری فلفل سیاه و پنیر پارمزان را به سس اضافه می کنیم، خوب مخلوط 
می کنیم تا مواد ترکیب و یک دست شود. در یک تابه مقداری روغن زیتون می ریزیم 

و روی حرارت قرار می دهیم. حاال پاستا را به همراه آب پاستا به تابه اضافه می 
کنیم، سپس سس لبو را به آن اضافه می کنیم . پس از 5 دقیقه 

پاستای لبو را درون ظرف مورد نظرمان می ریزیم و با 
چند برگ ریحان تزیین می کنیم. 

با سخت ترین ورزش های جهان آشنا شوید

»برادران لیال« به جشنواره فیلم فجر نمی رسد گریم متفاوت رضا رویگری در فیلم »پیر پسر«
سعید روستایی، کارگردان فیلم سینمایی »برادران لیال« در صفحه 
اینستاگرام خود از ادامه فیلمبرداری این فیلم خبر داد و نوشت: 
»فیلمبرداری برادران لیال همچنان ادامه داره و امکان اینکه فیلم 
به این زودی ها آماده بشه وجود نداره.«فیلم سینمایی »برادران 
لیال« به کارگردانی سعید روستایی و بازی ترانه علیدوستی، پیمان 
معادی، نوید محمدزاده، فرهاد اصالنی و سعید پورصمیمی این روز ها 
همچنان در مقابل دوربین کار خود را دنبال می کند.

 طی روزهای گذشته رضا رویگری و فهیمه رحیم نیا به عنوان بازیگران جدید 
جلوی دوربین فیلم سینمایی »پیرپسر« به کارگردانی اکتای براهنی 
رفتند. »پیرپسر« به کارگردانی و نویسندگی اکتای براهنی و تهیه کنندگی 
بابک حمیدیان مهرماه کلید خورده و فیلمبرداری آن همچنان ادامه 
دارد. حامد بهداد، لیال حاتمی، حسن پورشیرازی، محمد ولی زادگان، 
بابک حمیدیان، محمدرضا داوودنژاد، رضا رویگری، فهیمه رحیم نیا، وحید 
قاضی زاده، علی رحیمی بازیگران فیلم سینمایی »پیرپسر« هستند.

پایه و اساس توسعه، با صنعت فوالد آغاز می شود و نیاز است روایت این صنعت 
مادر به درستی به جامعه منتقل شــود. مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته 
عالی تحول و تدوین استراتژی برند این شرکت با بیان مطلب فوق و با اشاره به 
اهمیت روایتگری از تاسیس فوالد مبارکه در کشور افزود: امروز پس از گذشت 
چند دهه از تاسیس شرکت فوالد مبارکه، نیاز به روایت صنعتی داریم که در کوران 
حمالت جهانی به ایران اسالمی راه اندازی شد و اکنون هم در جنگ اقتصادی، 
توانسته توسعه صنعتی کشــور را رقم بزند. محمدیاسر طیب نیا گفت: تاسیس 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی در کشــور برای عبور از بحران برق و رفع معضل 
آب در فالت مرکزی ایران توسط فوالد مبارکه نشان می دهد این واحد صنعتی 
درصدد عبور از موانع موجود در کشور بوده و نیاز است که روایت این اقدامات مهم 
به جامعه اطالع رسانی شود تا به تدریج شاهد شکل گیری نگاهی واقعی نسبت 
به مجموعه فوالد مبارکه باشیم. طیب نیا خاطرنشان کرد: با تغییر نگاه سازمانی، 
این پیام باید درونی سازی شود که شرکت فوالد مبارکه عالوه بر قدرتمند بودن، 
معین اقشار ضعیف جامعه است و با اشتغال زایی، دانش محوری و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان درصدد سرعت بخشی به چرخش صنعت کشور است.

  نقش کارگروه برندینگ فوالد مبارکه
وی افزود: روایت اهداف و اقدامات شــرکت فوالد مبارکه نباید صرفا روی کاغذ 
باشد بلکه باید به هویت مدیران، کارمندان و کارگران تبدیل شود، در جامعه استانی 
تسری یافته و تا 10 سال آینده این تفکر که فوالد مبارکه همراه صنعت و اقتصاد 
کشور بوده و هست، در کل کشور نهادینه شــود. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با اشاره به نقش برندینگ در تفکر علمی، سازماندهی و استراتژی شرکت فوالد 
مبارکه گفت: نقش کارگروه برندینگ فوالد مبارکه در شکل گیری تفکر کارکنان 
و جامعه نسبت به استراتژی های این شرکت ممتاز اســت که در همین راستا 

باید تفکر جامعه را تغییر داد و این مســیر نیز باید از مدارس و دانشگاه ها آغاز 
شود. وی با اشاره به اینکه برند کارخانه های برخی از کشورها از خود آن کشورها 
شناخته شده تر است، گفت: امروز باید با تعریف و تبیین خط مشی 10 ساله این 
هدف را دنبال کنیم که تا یک دهه آینده هر ایرانی به نوعی فعالیت فوالد مبارکه را 
بشناسد و تغییر این نگرش با اقدامات بنیادین در گروه های مختلف ذی نفعان 

سازمان محقق خواهد شد.

  ضرورت توجه به استفاده از بهترین الگوها در سطح جهانی
معاون تکنولوژی شرکت فوالدمبارکه نیز افزود: مبارکه درصدد سرعت بخشی به 
چرخش صنعت کشور است.محمد ناظمی هرندی با تاکید بر ضرورت آینده نگری 
و کسب اطالعات و دانش فراســازمانی افزود: باید در کنار آنچه در فوالد مبارکه 
خبرگی می دانیم و با یکدیگر به اشتراک می گذاریم، در راستای پیشبرد اهداف 
فوالد مبارکه به استفاده از بهترین الگوها در سطح جهانی توجه کنیم. وی با اشاره 
به اهمیت فلسفه نظام تحول در فوالد مبارکه افزود: سازمان به صورت منسجم، 
تیمی و مشــارکتی، موضوعات مطرح شده در جلســات نظام تحول را بررسی 
 می کند و این امر اصل فلســفه نظام تحول در فوالد مبارکه محسوب می شود.
  ناظمی با بیان اینکه امروز شــاهد برخی چالش ها در فوالد مبارکه هســتیم،
  تاکید کــرد: اگر فکر کنیــم صرفا بــا روش های ســاده می توانیــم تصویر و

 بینش درســتی از فوالد مبارکه در ذهن ذی نفعان خود  ایجاد کنیم، همیشــه 
عقب خواهیم ماند و گاهی هم با واکنش های منفی مواجه می شــویم. معاون 
تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تدوین استراتژی و الگوی مدیریت 
برند سازمانی با توجه به نقش آن در خلق روایت و ایجاد بینشی واقعی و منصفانه 
از فعالیت های شرکت در اذهان ذی نفعان ســازمان، در دستور کار کمیته عالی 

تحول قرار گرفت.

با بهره برداری از ســه مخزن 50، 100 و 200 متر مکعبی، ســاکنان 4 روستا در 
شهرستان کوهپایه از آب شرب پایدار بهره مند شدند. این مخازن را شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان با هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد و 700 میلیون ریال در 
روستاهای خیرآباد، دولت آباد، زینت آباد و یزدآباد از توابع شهرستان کویری 
کوهپایه احداث کرده است. با بهره برداری از این سه مخزن 19 خانوار روستایی 
با جمعیت 32 نفر از آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند شدند و آبرسانی سیار 
به آن ها متوقف  شد. طی عملیاتی دیگر در شهرستان کوهپایه، مخازن 400 متر 
مکعبی زفره، 300 متر مکعبی ورتون، 200 متر مکعبی ایستگاه پمپاژ نصرتیه و 30 
مترمکعبی مزرعه عبدا...شست وشو و گندزدایی شد. به دنبال یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی از سال 1398 کار خدمت رسانی 

به روستاهای محروم استان اصفهان سرعت بیشتری یافته است.

سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب کشور در آبفای استان اصفهان 
طراحی و راه اندازی شد. در این سامانه که به سفارش دفتر تحقیقات و توسعه 
فناوری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور طراحی شده است، اطالعات 
پژوهشی شرکت های آب و فاضالب به صورت یکپارچه و مدون ذخیره می شود 
تا از انجام تحقیقات تکراری که منجر به اتالف فرصت و صرف هزینه های زیاد 
می شود، جلوگیری به عمل آید. در این سامانه عالوه بر بارگذاری نیاز صنعت 
آب و فاضالب کشور به طرح ها و پژوهش های خاص، پژوهشگران می توانند 
طرح های تحقیقاتی خویش را با جزییات ومشخصات کامل ثبت کنند.برای 

طراحی و اجرای سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب بیش از دو سال 
زمان صرف شده و کارشناسان و مدیران صنعت آب و فاضالب، پژوهشگران و 
شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق نشانی Research.nnw.ir وارد 
این سامانه شده و از نیازهای تحقیقاتی صنعت آب و فاضالب، طرح های انجام 
شده یا درحال اجرا، پایان نامه ها، مقاالت، کتاب ها، اختراعات و اخبار پژوهشی 
مطلع شوند. گفتنی است؛ سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب کشور 
همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیروبا حضور علی اکبر محرابیان، 

وزیر نیرو رونمایی شد. 

صنعت فوالد و زنجیره تولیــد آن در ایران 
اســالمی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده 
و تاثیر بسزایی بر توســعه صنعتی و رشد 
اقتصادی کشــور دارد و درحالی که طی دهه گذشــته بخش عمده تولید 
ناخالص ملی و منابع مالی دولت در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع نفتی 
بود، تحریم های ظالمانه و ناجوانمردی نظام سلطه، سیاست های صنعتی 
و اقتصادی و توسعه را به ســمت صنعت فوالد هدایت کرد و این صنعت 
در حال حاضر، بیشترین گستره اشــتغال زایی، فعالیت، گردش مالی و 

تاثیرگذاری را بر اقتصاد و اجتماع کشور دارد.
پرواضح است که نخســتین نیاز افزایش تولید و توســعه در هر صنعتی، 
تقویت زیرســاخت های موردنیاز، ازجمله انرژی و حمل ونقل است که از  

اولویت نیازهای توسعه صنعت، به ویژه صنعت فوالد قلمداد می شوند.
انــرژی بــرق، گاز و شــبکه های ارتباطــی و حمل ونقــل از آن دســته 
نیازمندی هایی است که باوجود اینکه طی دهه های اخیر برای توسعه این 
زیرساخت ها تالش هایی صورت گرفته، ولی جوابگوی نیازهای صنعت و 
جامعه نبوده و بر اساس آمارها و اطالعات مانعی اساسی درراه تولید، رونق 
کسب وکار به حساب می آید و در حال حاضر، کشور نیازمند افزودن 30 هزار 

مگاوات برق جدید به شبکه برق کشور است.
طی دهه اخیــر فرســودگی نیروگاه هــای تولید بــرق و کاهش نزوالت 
آسمانی و عدم ســرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در صنعت برق، 
خاموشــی های گســترده ای را در صنعت و جامعه به وجــود آورد و این 
مســئله عالوه براثر منفی که بر صنعت، تولید و اقتصاد جامعه گذاشــت، 
نارضایتی هایی را در طبقه صنعتگران و مردم به همراه داشــت، از همین 
رو با توجه به نام گذاری سال جاری به نام ســال »رونق تولید، پشتیبانی 
و مانع زدایی هــا« و موانع دولــت درزمینه ســرمایه گذاری در حوزه های 
زیرساختی، شرکت فوالد مبارکه تصمیم به ایجاد و راه اندازی نیروگاه های 
جدید و تقویت شبکه سراسری برق کشور و تولید  1500 مگاوات برق طی 

چهار ســال گرفت که این میزان تولید، معادل تعهد اعالم شــده از سوی 
وزارت نیرو به منظور توسعه شبکه برق در کشور است.

این تصمیم فوالد مبارکه در شرایطی گرفته شــد که قطع برق در تابستان 
امسال، بر جریان تولید در این شــرکت و زیرمجموعه های آن تاثیر منفی 
گذاشت و به یقین راه اندازی نیروگاه های ســیکل ترکیبی، خورشیدی و 
بادی از سوی این شــرکت، افزایش و ثبات تولید را در پی خواهد داشت، 
عالوه بر این فوالد مبارکه رســالت، وظیفه و مســئولیت اجتماعی خود را 
کمک به رفع موانع و مشکالت به ویژه درزمینه تامین نیازمندی های مردم 
می داند. برق یک مطالبه عمومی و نیاز اولیه برای زندگی در دنیای امروز 
است که در این خصوص، تدابیر الزم به منظور سرمایه گذاری و برنامه ریزی 
برای راه اندازی و ایجاد نیروگاه های جدید در این صنعت از ســوی فوالد 
مبارکه اندیشیده شــده و هماهنگی های مطلوبی با وزارت نیرو به منظور 

تسریع در اجرای این پروژه ها صورت گرفته است.

  مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه:
درصدد سرعت بخشی به چرخش صنعت کشور هستیم

حذف آبرسانی سیار به 4 روستای دیگر در استان اصفهان؛

دسترسی 19 خانوار به آب شرب پایدار در روستاهای کوهپایه

با حمایت آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

رونمایی از سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب کشور

عزم فوالد مبارکه بر مشارکت در توسعه زیرساخت های کشور
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