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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

چالشی که کرونا ضرورت حضورش را محسوس تر کرد؛

کمبود هزار نیروی مشاور  در مدارس اصفهان 
حریق در مهمانپذیر 
رانندگان پایانه کاوه 

اصفهان مهار شد

دستگیری عامالن 
تخریب خودروی 

شهروندان در اصفهان

 جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان اعالم کرد:

جلوگیری از خروج 420 
هزار لیتر فرآورده نفتی

رنا
 ای

س:
عک

قلعه چالشتر 
جلوه زیبایی از 
آثار تاریخی در 
چهارمحال و 

بختیاری

نماینده مجلس: 

عراق و سنگال هم از خودروی ما راضی نیستند!

تالش برای احیای طرح جامع موزه منطقه ای اصفهان؛

ضرورت اجتناب ناپذیر نصف جهان
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اصفهان در انسداد 
مبادی بی سوادی موفق 

عمل کرده است
5

4

 سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری خبر داد:

 برگزاری جشنواره مجازی
 با عنوان»قهرمان من«

5

5

 60 لیتر دسته جمعی!
  با کد ملی بنزین بگیرید؛

حفظ آب، حفظ زندگی است

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران   ۲۰۰۰۰۰۱۲۰5۰۰۰۰43(

امور قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان م الف:۱۲5۰655

شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد پروژه تعمیرات شیکه آبیاری پادنا را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی و با 
شرایط و مشخصات زیر به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی كه تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت 

به دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( به نشانی اینترنتی )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان 

فوق اقدام نمایند.

مبلغ برآورد: 68,188,156,122 ریال برآورد بر مبنای فهارس بهای واحد پایه آبیاری و زهکشی سال 1400 است.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جاری- عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه پنج یا باالتر )یک تا چهار( در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و 
گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.

محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان سمیرم، منطقه پادنا، محدوده شبکه آبیاری پادنا و مدت اجراء 12 ماه شمسی است.
 نام و نشانی مجری طرح و دستگاه نظارت:

الف(مجری طرح: شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- معاونت  حفاظت و بهره برداری

ب(دستگاه نظارت )مشاور( مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقی، جنب تاالر اندیشه شماره 235
تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی:

کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد. مناقصه گران جهت شرکت در ارزیابی کیفی مطابق شرایط و مواعد زمانی قید شــده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد 

ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. مواعد زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و ارسال 

پاسخ مطابق مواعد زمانی مندرج در سامانه ستاد ایران می باشد. پس از ارزیابی کیفی و تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران دعوتنامه شرکت در مناقصه 

و اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار آنها قرار خواهدگرفت.

 نشــانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجــوـ  بلوار آئینه خانــهـ  جنب هالل احمر- شــركت آب منطقه ای اصفهان- کدپســتی 8164676473 -
 صندوق پستی391 

نوبت اول

تراکتورسازی- ذوب آهن؛

جدال همسایه ها 
در تبریز



چهارشنبه 08 دی  1400 / 24 جمادی االول 1443 / 29 دسامبر 2021 / شماره 3432

نخست وزیر رژیم صهیونیستی: 

جایی برای کنسولگری آمریکا در قدس وجود ندارد
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که دولتش به صراحت به واشنگتن گفته»هیچ جایی برای 
کنسولگری آمریکا که در خدمت فلسطینی ها باشد، در قدس وجود ندارد.« به نقل از معا، این اظهارات 
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه کنست که به دعوت ۴۰ تن از اعضای کنست برای 
بحث در مورد گشایش کنسولگری آمریکا در قدس اختصاص داشت، ایراد شد.وی افزود: دولتش موضع 
خود را علیه بازگشایی کنسولگری آمریکا رسانه ای نمی کند زیرا به منافع اسراییل آسیب می زند.بنت 
عنوان داشت که دولت او متعهد به حفظ منافع اسراییل است و خاطرنشان کرد که»این مسئله)ممانعت 
از بازگشایی کنســولگری آمریکا در قدس( در صورت لزوم بی سر و صدا یا با سر و صدای کمتری اتفاق 
می افتد.«نخست وزیر اسراییل ششــم نوامبر نیز طی یک کنفرانس مطبوعاتی پس از تصویب بودجه 

عمومی این رژیم بر مخالفت دولتش با بازگشایی کنسولگری آمریکا در قدس اشغالی تاکید کرد.
 

جنگ لفظی نخست وزیران سابق و فعلی رژیم صهیونیستی
به نقل از شــبکه خبری روسیا الیوم،  نخست وزیر رژیم صهیونیســتی گفت: بنیامین نتانیاهو، رهبر 
اپوزیسیون اسراییل به خاطر مسائل سیاسی بی ارزش با کرونا بازی می کند. نتانیاهو به فکر مسئولیت 
ملی نیست.نفتالی بنت، دوشنبه در توئیتی نوشت: من در کنست )پارلمان اسراییل( هستم و از قرنطینه 
خارج شدم چراکه مخالفان اقدام خطرناکی را انجام داده و با تصویب قانونی درخصوص قرنطینه افراد 
بعد از تماس با مبتالیان به سویه جدید کرونا مخالفت کردند و این در حالی است که می دانند که این 
نوع ویروس شیوع بیشتری دارد. بنت گفت: باید سالمتی عمومی در زمان بحران کرونا بر بازی های 
بی ارزش سیاسی ارجحیت داشته باشــد. وی خطاب به نتانیاهو گفت: تو مسئول عواقب بازی های 

سیاسی ات هستی.
 

آمریکا و روسیه درباره اوکراین گفت وگو می کنند
منابع خبری به نقل از کاخ سفید گزارش دادند که واشنگتن و مسکو قرار است در اوایل سال جدید 
میالدی درباره پیشنهادات روسیه به گفت وگو بنشــینند.همچنین خبرگزاری رویترز نیز به نقل از 
سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا گزارش داد که انتظار می رود نشست روســیه و ناتو نیز در 
۱۲ ژانویه )۲۲ دی( برگزار شــود.وزارت خارجه روسیه در ۱۷ دســامبر )۲۶ آذر( مفاد پیشنهادات 
تضمین های امنیتی مســکو را که به آمریکا و ناتو ارائه کرده بود، منتشر کرد و »سرگئی ریابکوف« 
معاون وزیر خارجه روسیه نیز پس از آن گفته بود که غربی ها هر چه سریع تر در باره این پیشنهادات 

پاسخ دهند چرا که وضعیت به شدت بحرانی است.
 

پاسخ روسیه به تهدید »کاماال هریس«
کاخ ریاست جمهوری و وزارت خارجه روسیه به تهدیدات کاماال هریس درخصوص اعمال تحریم 
علیه روسیه پاســخ دادند.به گزارش آر تی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
روز دوشنبه در پاســخ به تهدیدات کاماال هریس، معاون جو بایدن درخصوص اعمال تحریم علیه 
روسیه گفت: پیش از هریس، رییس جمهوری جو بایدن چندین مرتبه چنین وعده ای را داده بود.

سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه نیز در پاسخ اظهارات هریس بیان کرد: روسیه قصد ندارد خود را 
کوچک کند و از غرب بخواهد که تحریم های نامشروع و یکجانبه را رفع کند. ما از کسی نخواسته ایم 

که تحریم ها را بردارد و خود را در برابر هیچ کس تحقیر نخواهیم کرد.
الوروف با اشاره به اینکه به وقوع سناریوهایی که در آن »تحریم های بی سابقه علیه روسیه اعمال 
می شــود«اعتقاد ندارد، گفت: من باور دارم که حتی اگر چنین ســناریویی اتفاق بیفتد، ما پاسخ 

مناسب را خواهیم یافت.

الخلیج آنالین: افزایش تهدیدات اسراییل علیه ایران، همزمان با نگرانی تل آویو از احیای برجام؛

ترس و لرزهای اسراییل

الخلیج آنالین در مطلبی به قلم »اشرف کمال« نوشت: اخیرا تهدیدات 
ایران و اســراییل افزایش یافته و این مســئله همزمان شده است با 
نزدیکی دست یابی به توافق موقتی در مورد برنامه های هسته ای ایران 

که به گفته تل آویو از خطوط قرمز عبور کرده است.
به گزارش »انتخــاب«، در ادامه ایــن مطلب آمده اســت: به عقیده 
تحلیلگران، دلیل تهدیدات اخیر، در چارچوب نگرانی دو طرف و تمایل 
آن ها در رسیدن به بیشترین دســتاورد های ممکن در طول مذاکرات 

است.
هفته های پیشین شاهد تهدیدات و مانور های نظامی از سوی ایران و 
اسراییل بودیم، در حالی که مذاکره کنندگان در وین هنوز نتوانسته اند 
به توافقی دســت یابند و دلیل آن، اصرار آمریکا به توافقی است که به 
نگرانی های مربوط به قدرت موشکی ایران و رفتار های منطقه ای اش 

می پردازد.
اکنون و با وجود عدم وضوح این دیدگاه، منابع غربی از توافق موقتی 
صحبت می کنند که زمینه ساز توافقی طوالنی تر و قاطعانه تر در مقابل 

تخفیف تحریم های ایران برای بهبود اوضاع اقتصادی آن باشد.

اما به گزارش جروزالم پست، در نوامبر ۲۰۲۱، مسئوالن تل آویو ضمن 
ابالغ نظر خود به آمریکایی ها، تصریح کردند که از تبدیل توافق موقت 
به توافق دائمی که دغدغه های اســراییل را در نظر نداشــته باشــد، 

بیمناک هستند.
در ســایه این نگرانی ها، رژیم اشــغالگر اعالم کرده است که به هیچ 
توافقی بین ایران و غــرب پای بند نمی ماند، این در حالی اســت که 
در نوامبر گذشــته، اســراییل ۱.۴ میلیارد دالر در اختیار رییس ستاد 
مشترک خود قرار داد تا برای ضربه احتمالی به ایران آماده سازی کند.

در همین حین، نیرو های مســلح ایران رزمایش های پیامبر اعظم را 
ترتیب دادند که گفته می شود هشدار جدی و مستقیمی برای اسراییلی 
هاست. گذشــته از این، ابراهیم رییسی روز شــنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ 
تهدید کرد در صورتی که ایران مورد هر گونه هجوم قرار گیرد، پاسخ این 

کشور، معادالت استراتژیک منطقه را بر هم خواهد زد.
در شرایطی که مسئوالن تل آویو تاکید دارند که آماده تحرک یک جانبه 
خود برای متوقف کردن پیشرفت هســته ای ایران هستند، ایرانی ها 
معتقدند هر گونه اقدام نظامی اســراییل علیه این کشــور نمی تواند 

بدون چراغ سبز آمریکا باشد. در این فضای مه آلود و مبهم، تحلیلگران 
معتقدند حوادثــی که به وقوع می پیوندد، نشــان دهنده نگرانی های 
ایران و اسراییل اســت، به این ترتیب که اسراییل نگران است ایاالت 
متحده به توافقی با ایران دست یابد که هیچ محدودیتی برای قدرت 
این کشور ایجاد نکند، در حالی که تهران بیم اقدام ناگهانی اسراییل را 
دارد. اسامه ابورشید، کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با الخلیج 
آنالین گفت: اذعان طرف آمریکایی به اینکه خروج از توافق هسته ای 
اشتباه بزرگی بود، نگرانی تل آویو در مورد بازگشت واشنگتن به توافق 
بدون پرداختن به دغدغه های اســراییل در مورد پیشرفته هسته ای 

ایران را دو چندان می کند.
از سوی دیگر، به عقیده ابو رشید هدف اصلی تهران از تهدیدات در زمان 

حاضر، جلوگیری از ضربه تل آویو به تاسیسات هسته ای خود است.
اسراییل در مرحله فعلی تمام تالش خود را می کند تا به ایاالت متحده 
برای واداشتن ایران به پذیرش شروطی که تا کنون قبول نکرده، فشار 
وارد کند. در طرف مقابل، ایران هم قصد ورود به جنگی که تبعات آن را 

می داند، ندارد، با این حال، همواره اعالم آمادگی می کند.

چند ماه از دولت گذشــته و به نظر می رسد که دولت 
رییسی نه برنامه کالن و پروژه اصلی را دنبال می کند و 
نه حتی در راستای عمل به وعده های انتخاباتی خود 
حرکت می کند. این در حالی است که پیش از این و در 
دولت های مختلف شاهد بودیم که هر کدام از رؤسای 
جمهور ایران یک برنامه مشــخص را به عنوان مسئله 
اصلی دولت خود دنبال می کردند. مثال حسن روحانی 
در راستای حل مسئله هســته ای ایران می کوشید و 
نهایتا هم به برجام رسید. یا محمود احمدی نژاد اگر دم 
از عدالت و مهرورزی می زد، هدفمندی یارانه ها را مطرح 
و اجرایی کرد؛ بگذریم از تبعات اقتصادی آن. در دولت 
مرحوم هاشمی رفسنجانی و خاتمی هم سازندگی و 
توسعه سیاسی دنبال می شد. اکنون اما اگرچه رییسی 
با وعده های اقتصادی و تاکید بر مبارزه با فساد روی 

کار آمده، به نظر می رسد که برنامه دقیقی برای عمل به 
وعده های خود ندارد. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی 
نیز بر همین اساس به برداشته شدن گام های جدی یا 
ایجاد تغییر در این دولت امید ندارند. مثال ناصر قوامی، 
فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با »نامه نیوز« 
می گویــد: »اینکه برنامه کالن دولت چیســت را باید 
آقای رییسی و در زمان انتخابات می گفت یا االن باید از 
سوی سخنگو اعالم شود؛ اما من بر اساس آنچه در این 
چند ماه از دولت دیده ایم تصور می کنم که اصال برنامه 
درســتی ندارند«.وی افزود: »این هــا دنبال اقتصاد 
مقاومتی هستند و در برجام هم توافق یا عدم توافق را 
مساوی می دانند. به عبارتی در برنامه  کالن اقتصادی و 
سیاست خارجی در بر همان پاشنه که قبال می چرخید، 
خواهد چرخید چراکه آقای روحانی هم در چارچوب 

سیاست های کلی که تعیین می شود، حرکت می کردند. 
احمدی نــژاد هم همین طور. البتــه آقایان خاتمی و 
هاشمی استقالل عمل بیشتری داشتند و برای همین 

در آن دوران اوضاع کشور بهتر بود«.
این فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر اینکه رییسی 
دنبال روی سیاســت های کلی تعریف شــده است و 
برنامه مشخصی ندارد، گفت: » سیاست ها نیز همان 
است که تا حاال بوده و ما را به جایی رساند که تخم مرغ 

شده شانه ای ۶۰ هزار تومان!«

تفاوت رییسی با روحانی ، احمدی نژاد ، خاتمی و هاشمی چیست؟

تغییری حاصل نشده است!

فعال سیاسی اصالح طلب:

کسی از رییس جمهور »حرف شنوی« ندارد
سید مصطفی هاشمی طبا درباره اختالفاتی که این روزها در تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح است و هر یک از اعضای دولت نظرات خودشان را به طور شخصی 
بیان می کنند، گفت: در هر هیئت دولتی اختالف نظر بین وزیر اقتصاد و دارایی و رییس سازمان و برنامه همیشه وجود داشته؛ اما دست آخر رییس جمهور هنگامی 
که تمامی نظرات را بررسی می کند و اعضای هیئت دولت رای می دهند، حکم نهایی را می دهد. این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: در زمان رؤسای جمهور 
قبلی، اینچنین اختالف نظراتی وجود داشت. به طور مثال مشاهده می شد بین رییس  سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی که اتفاقا مقام رسمی هم 
بودند، اختالف نظر وجود دارد اما نهایتا این رییس جمهور بود که باید تصمیم می گرفت. وی با اشــاره به ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم بیان کرد:  در حال 
حاضر در دولت آقای رییسی ترکیب جدیدی شکل گرفته است؛ یعنی عالوه بر وزرای اقتصادی و رییس بانک مرکزی  آقای رضایی به عنوان معاونت اقتصادی 
انتخاب شده اند و از سوی دیگر هم آقای مخبر به عنوان نفر اول خط اقتصادی و تصمیم گیر انتخاب شده؛ این ترکیب کمی پیچیده شده و ممکن است آن حرف 

شنوی الزم که باید باشد، وجود نداشته نباشد و برخی افراد هم هر حرفی که می خواهند می زنند.

خبر روز

وز عکس ر

نصب شعار 
»نحن قاسم« در 
خیابان های غزه

در آســتانه دومین ســالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی 
تصاویری با نوشته های »نحن 
قاســم« در خیابان های غزه 

نصب شده است.

وقتی فرماندار سابق برای تایید جایگزینش، جان فرزندش را قسم خورد؛

یک اقدام متفاوت
در جریان آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان کالله که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
گلستان برگزار شد، فرماندار سابق این شهرستان در اقدامی تحسین برانگیز و با روحیه ای بسیار بالغانه 
و سرشار از عزت نفس بیش از دو سوم زمان سخنرانی خود را به تعریف، تمجید و تایید فرد جایگزین 
خود اختصاص داد.محمد ابراهیمی تودرواری که ۱۷ ماه ســکاندار دولت در این شهرستان بود، در 
سخنان خود فرهاد شیبک فرماندار جدید این شهرستان را فردی دانست که بوی صداقت، سالمت 
و پاکی از وجودش استشمام شده و به دلیل برنامه محور بودن می تواند مسیر توسعه شهرستان را 
تسریع کند.اما نقطه عطف این مراسم آنجا بود که محمد ابراهیمی تودرواری در بخشی از سخنرانی 
خود با بیان اینکه فرزندم »امیرحســین« که برای معارفه من در مراســم حاضر نبوده،برای معارفه 
جایگزین من آمده و گفته است آمده ام به عمو فرهاد تبریک بگویم. اما آنچه همه افراد حاضر در سالن 
را در این آیین تحت تاثیر قرار داد این جمله فرماندار سابق کالله بود که من حاضرم به جان عزیزترین 

فرد زندگی ام، فرزندم امیرحسین قسم بخورم که فرهاد بهترین انتخاب برای فرمانداری کالله بود.

تحلیل روزنامه اصول گرا از دیدار روحانی با رهبر انقالب
روزنامه اصول گرای جوان با تحلیل بازتاب دیدار روحانی با رهبر انقالب نوشت: مهم جلوه دادن بیش 
از حد دیدار حسن روحانی با رهبرمعظم انقالب، بیش از آنکه از اهمیت این دیدار حکایت کند، نشان 
می دهد مقبولیت عمومی روحانی پس از هشت سال نفر اول اجرایی کشور بودن، به چه وضعیت 
نامطلوبی رسیده است که دیدار با رهبرمعظم انقالب چنان برای حامیان رسانه ای اش اهمیت می یابد 
که صریحا از محتوای آن گذر کرده و اصل دیدار را حاوی »پیام مهم« می دانند. گویا باور داشــتند 

عملکرد روحانی باعث دیدارنکردن رهبری با او خواهد بود و حاال بهتی ذوق آلود دارند!

با بگیر  و ببند موافق نیستم
نماینده مردم خرم آباد در مجلس، گفت: من با بعضی از این مســائل موافق نیســتم، مثال این بگیر 
و ببندهای فضای مجازی و ... که مطرح می شــود. خودم توئیت می زنم، در تلگــرام کانال دارم و از 
اینستاگرام استفاده می کنم.مهرداد ویس کرمی، عضو و دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای 
مجازی، درخصوص ایرادات مطرح شده از ســوی مرکز پژوهش های مجلس و واکنش تعدادی از 
اعضای کمیسیون طرح صیانت در جلسه روز دوشنبه نسبت به این نامه، گفت: ببینید مسئله این است 
که این طرح قبال دو بار به مرکز پژوهش ها رفته و اعمال نظر شده و بازگشته است، آنچه که در تیرماه 
نهایی شد و آخرین نسخه بود حداقل دوبار از زیر دست مرکز پژوهش ها عبور کرد. انتقاد اصلی من این 
بود که رویه مرکز پژوهش ها باید یک رویه علمی اثباتی قابل قبولی باشد.وی ادامه داد: نکته بعدی که 
نسبت به آن انتقاد وجود داشت و دارد این است که قبل از اینکه نامه به دست رییس کمیسیون برسد در 

فضای مجازی منتشر می شود که این شائبه جهت دار بودن مسئله را بیشتر می کند. 
 

چه اشکالی دارد فرزندان مسئوالن به خارج بروند؟
علی محمد نمازی، نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی درباره موضوع سفر و زندگی فرزندان برخی 
مسئوالن در خارج از کشور گفت: باید ریشه یابی شــود که چرا جامعه به این مسئله حساس شده 
است؟ معتقدم نباید سفر خارجی تابو باشد بلکه باید شرایط برای همه برای سفر به خارج از کشور 
فراهم شود و فرقی بین مردم و مسئوالن نباشد. فرزندان مسئوالن چه فرقی با فرزندان تاجران یا 
سرمایه داران یا سایر مردم دارند؟ البته مردم هم درست می گویند که چرا فرزندان برخی مسئوالن 
در کشورهایی زندگی می کنند که در داخل کشور علیه آن کشورها شعار داده شده و به عنوان دشمن 

معرفی می شوند.

کافه سیاست

»باقری کنی« از رمز پیشرفت 
در مذاکرات خبر داد

مذاکره کننده ارشد کشــورمان گفت: هر چقدر 
طرف مقابل آمادگی جدی تری برای لغو تحریم 
ها و اراده جدی برای پذیرش ســاز و کارهای 
مدنظر ایران برای لغو تحریــم ها به ویژه در دو 
موضووع راســتی آزمایی و تضمین ها داشته 
باشــد، در مدت کوتاه تری می توانیم به توافق 
برسیم.علی باقری در جمع خبرنگاران ایرانی 
در وین  اظهار کرد: نشست کمیسیون مشترک 
در دور هشتم برگزار شد و در این نشست همه 
نمایندگان کشــورها بر اولویت داشتن بررسی 
موضع لغو تحریم هــای غیرقانونی و ظالمانه 
علیه ایران تاکید داشتند و قرار شد در نشست 
های کارشناســی و مشــترک دو جانبه ای که 
برگزار می شود،  مسئله لغو تحریم ها در دستور 
کار طرف ها قرار داشته باشد.وی ادامه داد: دو 
مسئله اساسی که ایران مدنظر دارد نیز در دستور 
کار بررسی هیئت های دو طرف است و این دو 
دستور راستی آزمایی لغو تحریم ها و تضمین 
عدم خروج دوباره آمریکا از برجام است.مذاکره 
کننده ارشد تصریح کرد: ایران اعالم کرده است 
در صورتی که توافق حاصل شود، ابتدا باید طرفی 
که ناقض توافق است، یعنی آمریکا تحریم ها را 
بردارد و ایران برداشته شدن آنها را راستی آزمایی 
کند و سپس اقدامات هسته ای را در چارچوب 
برجام انجام دهد. اســاس و مبنای راســتی 
آزمایی توســط طرف مقابل پذیرفته شده؛ اما 
درباره چارچوب ها و شاخص های این کار، گفت 
وگوها به زودی آغاز می شود.وی درباره تضمین 
مدنظر ایران، تاکید کــرد: اینکه مجدد آمریکا 
توافق را نقض نکند و تحریــم جدیدی را علیه 
ایران بر خالف توافــق وضع نکند. مطالبه بحق 
ایران این است که در این رابطه تضمین هایی 
به طرف ایرانی داده شــود. هم چنین موضوع 
تحریم مالی و بانکی طی دو ســه روز آینده در 
دســتور کار قرار می گیرد.باقری خاطرنشــان 
کرد: همــان طور که بارها تاکیــد کرده ایم، رمز 
پیشرفت گفت وگوها دستیابی به توافق درباره 
لغو تحریم ها به طور موثر و عملیاتی است و این 
که طرف های دیگر هم اعالم کردند این موضوع 
باید در اولویت بررســی ها قرار گیرد، نشــانه 

امیدوارکننده ای است.

 اسراییل نگران است ایاالت متحده به توافقی با 
ایران دست یابد که هیچ محدودیتی برای قدرت این 
کشور ایجاد نکند، در حالی که تهران بیم اقدام ناگهانی 

اسراییل را دارد

بین الملل

عکس: مشرق نیوز
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نماینده مجلس: 

عراق و سنگال هم از خودروی ما راضی نیستند!
 عضو کمیســیون اصل ۹۰ مجلس گفت: االن وضعیت طوری شــده که حتی عراق و ســنگال هم 
از خودرو های ما راضی نیستند! مصطفی میرسلیم اظهار کرد: از قطعه سازان می خواهیم که از واردات 
خودرو صحبت نکنند، بگذارید بقیه بگویند چون این خودکشی شماست. میزان استفاده خانوارهای 
ایرانی از خودرو کمتر از بقیه دنیا نیست. گرفتاری ما موضوع دیگری است، ایران تنها کشوری است که 
خودرو در آن کاالی سرمایه ای محسوب می شود. حتی برخی می گفتند خودرو را وارد بورس کنیم.

 این نماینده مجلس ادامه داد: به علت مشکالت کالن اقتصادی، مردم برای حفظ ارزش پول خود 
وارد بازارهای خودرو، مسکن، طال و… می شوند. ما باید ابتدا مشکالت کالن اقتصادی را حل کنیم. 
وی افزود: نمی گوییم که به ژاپن صادرات کنیم؛ اما به سنگال و عراق که می توانیم صادرات داشته 
باشیم، االن وضعیت طوری شده که حتی آنها هم از ما ناراضی می شوند. ان شاءا... سال آینده وضع 

ما بهتر از امسال خواهد شد.

تعیین رقم سبد معیشت کارگران در بهمن ماه
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: تعیین رقم سبد معیشت و چارچوب آن مشخص است و 
ما منتظر هستیم که تورم پایانی سال، اثر خود را نشان بدهد و بر اساس آن تصمیم بگیریم بنابراین 

برای ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری، زمان داریم.
به گفته محمدرضا تاجیک، مزد حداقلی به قوت خود باقی است و کارگران نگران بررسی ابعاد مزد 
منطقه در کمیته دستمزد نباشند؛ کمیته دستمزد به موضوع تعیین رقم سبد معیشت در بهمن ماه 

و با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد.
تاجیک با بیان اینکه برگزاری جلسات کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقه ای به منزله حذف 
مزد حداقلی نیست، اظهار کرد: مزد منطقه ای هم می تواند در بحث تعیین دستمزد به کمک بیاید. 
بخشی از نظرات در جلسه کمیته مزد بر این بود که در مناطقی که تورم بیشتری دارد، رقم  بیشتر را 

برای حقوق و دریافتی افراد در نظر بگیریم.

گره 20 ساله سفر ریلی به عراق باز می شود؟
 طی روزهای گذشته رستم قاســمی،وزیر راه و شهرســازی با هیئت همراهی به عراق سفر کرد تا 
 درباره موضوعــات مختلف با مقامات این کشــور همســایه دیــدار و گفت وگو کند. یکــی از این
  مسائل اتصال ریلی دو کشــور بود که سال هاســت در دســتور کار طرفین قرار گرفته اما هیچگاه
 آنطور که باید پیش نرفته است.  این مقام مسئول در دولت ســیزدهم درباره این سفر و جزییات 
 توافق صورت گرفته دو جانبه در زمینه خط ریلی شــلمچه-بصره اظهار کرد: تقریبا ۲۰ سال است با 
 عراق بــرای اجرایی شــدن موضــوع راه آهن شــلمچه- بصره مذاکــرات متعددی داشــتیم و
  حتــی تفاهم هــای بســیار زیــادی و در ادوار مختلــف شــد کــه هیــچ گاه بــه نتیجــه

 مطلوب نرسید.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه ریلی تا یک ماه آینده آغاز خواهد شــد، افزود: منتظر 
تشکیل شرکت مشترک طی ۲ ماه آینده نشدیم و توافق کردیم که ظرف یک ماه آینده عمال در کنار 
پل مستقر شــویم و عملیات اجرایی مطالعات و اجرای این طرح را شــروع کنیم که این عمال یک 
اتفاق بزرگ بین دو کشور ایران و عراق برای تبادل تجاری، باری و مسافری است که برای دو کشور 
حائز اهمیت است.عباس خطیبی، معاون ساخت و توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور  نیز  درباره این قرارداد امضا شده، اظهار کرد: قرارداد 
اخیر امضا شده با عراق با همه تفاهم نامه های گذشــته فرق دارد و اینکه در این قرارداد زمان بندی 
مشخصی وجود دارد که مقرر شده تا طرفین نسبت به آن پای بند باشند تا به نحوی درست، عملیات 

اجرایی آغاز شود.

تغییر در سهمیه بندی بنزین به علت مصرف  رقیه هویدا
باالی داخلی این فرآورده در دستور کار دولت 
قرار گرفته، طرحی که از مدت ها پیش در مجلس نیز مطرح بوده است. هفته 
گذشته بود که با انتشــار یک نامه محرمانه در فضای مجازی درباره طرح 
آزمایشی تغییر سهمیه بندی بنزین در کیش و قشم، شایعه گرانی بنزین بر 
سر زبان ها افتاد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره، گفت: 
قرار نیست بنزین گران شود و تصمیم های دولت یک شبه نیست، به طور 
حتم اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم 
اثر بگذارد، جوانب مختلف آن سنجیده می شود. درباره این طرح نیز مقرر 
شده به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش، سهمیه بنزین به جای 
خودرو ها به افــراد اختصاص یابد و قیمت عرضه همــان نرخ عادی ۱۵۰۰ 
تومان برای بنزین سهمیه ای و ۳۰۰۰ تومان برای بنزین آزاد است که هیچ 
تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشــت. ســخنگوی دولــت تصریح کرد: 
هم اکنون اگر کسی خودرو نداشته باشد، نمی تواند از سهمیه بنزین استفاده 
کند در حالی که سوخت، سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است، اما کسی 
که برای نمونه، چهار خودرو داشته باشد، چهار برابر سهمیه استفاده می کند. 
طبیعتا این روش ناعادالنه است و سهم کسی که توان خرید خودرو ندارد در 
سوخت دیده نمی شود، اما با این تغییر که به صورت آزمایشی بنا شده، کسی 
که خودرو ندارد هم می تواند سهمیه سوخت با کد ملی خود داشته باشد و 
آن را به قیمت مناسب به دیگران عرضه کند، بنابراین خبرسازی ها پیرامون 
افزایش قیمت بنزین صحت ندارد. وزیر نفت نیز به تازگی پس از بازدید از 

نمایشــگاه جهاد دانشــگاهی، در جمع خبرنگاران گفت: دولت سیزدهم 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نــدارد. تیم اقتصادی دولت مصمم 
است توزیع بنزین را عادالنه کند و همه هموطنان از این نعمت بهره مند شوند. 
۲۷ میلیون کارت سوخت داریم و یارانه پرداخت می کنیم، اما آن بخش از 
جامعه که خودرو ندارند، بهره ای از یارانه بنزین نمی برند. به گفته این مقام 
مسئول؛ طرح آزمایشی اختصاص بنزین به افراد به جای خودرو، در قشم و 
کیش با همان نرخ های قبلی انجام می شود. به محض کارشناسی شدن 
طرح و رفع ابهامات، بر حســب صالحدید تیم اقتصادی دولت و دســتور 
رییس جمهور، این طرح در کل کشــور اجرایی می شود. اوجی هم چنین 
درباره جزییات این طرح نیز توضیح داد: در شروع این طرح، به تمامی افراد 
چه صاحب خودرو باشند چه نباشند، اگر یک سال در ایران اقامت داشته 
باشند، بر حسب کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق می گیرد. افراد 
می توانند از این بنزین استفاده کنند یا می توانند به صورت اعتباری از بخش 

ریالی آن استفاده کنند.

مصرف سوخت در کشور باالست
به عقیده کارشناسان، علت این تصمیم دولت برای تغییر در نظام پرداخت 
یارانه سوخت، مصرف باالی بنزین و گازوییل در کشور و نزدیک شدن رقم آن 
به رقم تولید این فرآورده هاست. وزیر نفت روز ششم آبان ماه، پس از بازدید 
از مرکز داده شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در جریان حمله 
سایبری به سامانه هوشمند سوخت، در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، 

میزان تولید روزانه بنزین کشور را بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر اعالم کرده بود. 
جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
نیز روز سی ام آبان ماه، درباره مقدار مصرف سوخت در کشور گفت: مصرف 
بنزین در کشور به طور میانگین روزانه ۷۵ میلیون لیتر بود که این رقم پس از 
لغو محدودیت های کرونایی با ۱۵ میلیون لیتر افزایش، به روزانه ۹۰ میلیون 
لیتر رسیده است. وی، مقدار مصرف کنونی نفت گاز )گازوییل( در کشور را به 
طور میانگین روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر اعالم کرد و افزود: این در حالی 
است که هم اکنون به صورت میانگین روزانه حدود ۱۰۲ میلیون لیتر بنزین و 
۱۰۳ میلیون نفت گاز در پاالیشگاه های کشور تولید می شود. محسن خجسته 
مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در این باره گفت: از سالیان گذشته 
موفق شدیم عالوه بر تامین نیاز داخلی صادرات بنزین را هم داشته باشیم 
و طبیعی است که ادامه دار بودن این وضعیت نیازمند صرفه جویی و بهینه 
سازی مصرف توسط مردم است. صادرات بنزین هیچگاه متوقف نشده، 

اما نوسان دارد و اولویت ما تامین نیاز داخلی است.

طرح بنزینی مجلس چه بود؟
بحث اختصاص بنزین به افراد به جای خودروها، موضوع جدیدی نیست 
و مدت ها در مجلس روی آن بحث می شد. روز یکم دی ماه سال گذشته، 
حسین حســین زاده رییس کمیته نفت و فرآورده های نفتی کمیسیون 
انرژی مجلس در حاشیه نشست ساماندهی بازار فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی، در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان در این باره گفت: طرح هر 
ایرانی ۲۰ لیتر بنزین در مجلس اعالم وصول و کار های مقدماتی آن انجام 
شده، اما هنوز به صحن علنی نرسیده است. اگر بخواهیم موشکافانه نگاه 
کنیم، می بینیم که در کشــور ما حدود ۵۰ درصد مردم خــودرو ندارند، اما 
هزینه های انرژی را پرداخت می کنند که این موضوع به دور از عدالت است 
و در این طرح، تمام افراد به طور مساوی از بنزین برخوردار خواهند شد. به 
گفته جواد اوجی وزیر نفت، به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه 
که یک ســال در ایران اقامت داشته باشند، بر حســب کارت ملی ۱۵ لیتر 
بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق می گیرد. افراد می توانند از این بنزین اســتفاده 
کنند یا می توانند از بخش اعتباری به صورت ریالی بهره ببرند. البته یارانه 
بنزین به کارت سرپرست خانوار واریز می شود و افراد خانواده چنانچه قصد 
استفاده از اعتبار ریالی را داشته باشند، باید آن را از سرپرست خانواده تقاضا 
کنند! ضمن اینکه ۵ لیتر از ســهمیه وعده داده شده هم کم شده است؛ در 
حالی که مجری این طرح و سرپرســت منطقه آزاد کیش گفته بودند قرار 
است ماهانه ۲۰ لیتر به شــهروندان اعطا شــود، اما وزیر نفت اعالم کرده 
 ۱۵ لیتر تعلق خواهدگرفــت. در صورت در نظر گرفتن خانوار اســتاندارد با 
۳۶/ ۳نفر جمعیت، سهمیه ۱۵ لیتری به معنای ۵۰ لیتر بنزین ماهانه برای 
خانوار است. این در حالی است که سهمیه ۲۰ لیتری منجر به سهمیه ۶۷ 
لیتری برای هر خانوار استاندارد می شد. به همین ترتیب، خانوار سه نفره 
۴۵ لیتر بنزین ماهانه و خانوار ۴ نفره ۶۰لیتر بنزین دریافت خواهند کرد. در 
حال حاضر هر خودرو سواری ماهانه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه           ای با نرخ ۱۵۰۰ 

تومانی دریافت می کند.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره ســدهای استان 
اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته و متوسط 
درازمدت همچنان کاهشی است. احسان ا... امینی با 
اشاره به آخرین وضعیت سدهای استان، اظهار کرد: در 
حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۶۶ میلیون مترمکعب 
است و نســبت به مدت مشابه ســال گذشته که ۱۷۹ 
میلیون مترمکعب بود، ۷ درصد کاهش داشته است. 
وی همچنین اضافه کرد: ذخیره سد زاینده رود نسبت 

به متوســط درازمدت ۷۳ درصد کاهش داشته است. 
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان به آخرین وضعیت سد گلپایگان 
اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر ذخیره سد گلپایگان 
۵.۱ میلیون مترمکعب است و نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته که ۵.۵ میلیون مترمکعب بود، ۸ درصد 
کاهش و نسبت به متوســط درازمدت که ذخیره این 
سد ۱۰.۷ درصد بود، ۵۲ درصد کاهش داشته است. وی 
همچنین اضافه کرد: در حال حاضر ذخیره سد قره قاچ 
سمیرم ۱۴ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته که ۱۷ میلیون مترمکعب بود، ۱۸ 
درصد کاهش داشته است. امینی با بیان اینکه ذخیره 
سد حنای سمیرم نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 
۶ میلیون مترمکعب است، گفت: این میزان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشــته که ۹.۱ میلیون مترمکعب 
بود، ۳۴ درصد کاهش و نســبت به متوسط بلندمدت 
که ۱۳ میلیون مترمکعب بود، ۵۳ درصد کاهش یافته 
است. وی به وضعیت ســد خمیران تیران و کرون نیز 
اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر ذخیره این سد ۱.۶ 
میلیون مترمکعب است و نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته که ذخیره آن ۱.۸ میلیون مترمکعب بود، ۱۱ 
درصد کاهش یافته است. مدیر بهره برداری و نگهداری از 
تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان همچنین 
با اشاره به اینکه ذخیره سد باغکل خوانسار ۰.۹ میلیون 
مترمکعب است، گفت: ذخیره این سد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته که ۱.۸ درصد بود، ۴۹ درصد کاهش 
و نسبت به متوسط درازمدت که ۱.۲ میلیون مترمکعب 

بود ۲۱ درصد کاهش داشته است.

ذخیره آبی نامناسب در سدهای استان اصفهان

مدیر تعاونی روستایی استان اصفهان:

کرونا، عامل برگزار نشدن 
مجامع دامداران بوده است

خبر روز

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد:

نوسازی ۵2 درصد از واحدهای روستایی و شهری در کشور
نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقالب اسالمی گفت: طرح نوســازی واحدهای مسکونی در 
روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر از سال ۱۳۸۴ تاکنون ۵۲ درصد پیشرفت داشته 
است. حجت االسالم حسین روحانی نژاد صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از مجموعه ۹۲۰ واحدی 
اقدام ملی مسکن شاهین شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی موظف 
است واحدهای مسکونی شــهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر را نوســازی کند. خوشبختانه این 
برنامه از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و تاکنون ۵۲ درصد واحدهای مستقر در روستاها و شهرها نوسازی و 
مقاوم سازی شده است.وی با بیان اینکه در افق ۱۴۱۰ جشن ملی نوسازی و مقاوم سازی واحدهای 
روستایی شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر برنامه ریزی شده است، گفت: اکنون این برنامه 
با شتاب بیشتری در حال پیگیری است و به تازگی تســهیالت ارزان ۲۰۰ میلیون تومانی در قانون 
جهش تولید مسکن پیش بینی شده که روستاها را نیز شامل می شود و به تسریع روند این برنامه 
کمک خواهد کرد. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اســالمی ادامه داد: در برنامه جهش 
تولید مسکن که یک میلیون واحد در سال است بنیاد مسکن ۴۰۰ هزار واحد را پذیرفته است که ۲۰۰ 
هزار واحد آن در روستا و شهرهای با کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۲۰۰ هزار واحد نیز در شهرهای با 

جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر خواهیم ساخت.
 حجت االســالم روحانی نژاد با بیان اینکه اعتباری که برای این برنامه در شهرها پیش بینی شده 
حداکثر ۴۵۰ میلیون تومان و دستکم ۳۵۰ میلیون تومان است اما روستاها و شهرهای با جمعیت 
کمتر از ۲۵ هزار نفر از تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی اســتفاده می کنند، خاطرنشان کرد: آنچه که 
مصوب شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است برابر ابالغی که شده بنیاد مسکن نیز از همان 
منابع در پروژه ها بهره خواهد برد. وی با بیان اینکه بسیاری از کارمندان بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خود مسکن سازان بی مسکن هســتند، ادامه داد: از ما توقعاتی دارند که امید است بتوانیم کمک 
کنیم اما اولویت برای ما، مردم و خدمت به مردم است. نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی با بیان اینکه استان اصفهان ظرفیت های بسیاری دارد، تصریح کرد: امید است مشکل آب 
این استان نیز با رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی، حل شود؛ با توجه به ظرفیت های این استان 
بنیاد مسکن در اصفهان پرکار اســت و تالش های بنیاد در شهرســتان ها و روستاهای این استان 
توزیع شده است . حجت االسالم والمســلمین روحانی نژاد اضافه کرد: شهرستان شاهین شهر با 
پروژه اقدام ملی ۹۲۰ واحدی و پروژه هایی که از آنها بازدید داشــتیم، بنیاد مسکن در سراسر این 
شهرستان بالغ بر ۲ هزار واحد می سازد. ۲۷۰ واحد در خود شهر و ۹۰۰ واحد در روستاها و در مجموع 
این ۲۰۰۰ واحد در شهرستان تا حدودی مشکل مسکن را حل خواهد کرد، مشابه این موضوع در همه 

شهرستان ها در حال انجام است.

کافه اقتصاد

شهرستان 

هر چند عرضه و قیمت مرغ در بازار به یک آرامش نسبی رسیده اما تخم مرغ هنوز با آشفتگی بازار قیمت و عرضه مواجه است. بازگشت آرامش نسبی به بازار مرغ 
با کاهش قیمت و عرضه کافی به مصرف کننده می رســد. اما بازار تخم مرغ پر تالطم و ناآرام است و قیمت ها در یک هفته اخیر افزایش یافته و خبری هم از عرضه 
دولتی به خرده فروش ها نیست.طی روزهایی که تخم مرغ با قیمت دولتی کمتر عرضه می شود تخم مرغ بسته بندی شده به وفور پیدا می شود و با چند برابر قیمت 
در بازار به فروش می رسد و مصرف کننده نهایی است که ضرر می کند. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به سامانه رهتاب، 
اظهار داشت: برای مدیریت بازار از سامانه رهتاب برای توزیع مرغ استفاده کردیم که به خوبی جواب داد و برای تخم مرغ هم طی دو جلسه ای که با تولید کنندگان 
تخم مرغ داشتیم به زودی این محصول هم وارد سامانه می شود. حسین ایراندوســت افزود: از نظر تولید تخم مرغ هیچ مشکلی در استان اصفهان وجود ندارد و 
روزانه بالغ بر ۳۸۰ تن تولید تخم مرغ داریم که نزدیک به دو برابر نیاز استان است. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
 مراکز عرضه مستقیم تخم مرغ تدارک دیده خواهد شد، گفت: تخم مرغ از درب مرغ داری به طور مستقیم به خریداران خرد یا مصرف کنندگان عرضه می شود. وی 
 خاطرنشان کرد: برنامه ریزی این موضوع در حال انجام اســت و به زودی نتایج آن را مردم در بازار خواهند دید و در رهتاب توزیع تخم مرغ از مرغ داری تا مغازه ها 

رصد می شود.

بازار مرغ اصفهان در آرامش؛ اما تخم مرغ با بازار نمی سازد

حضور وزیر کار با پای 
شکسته در جلسه 

دیروز مجلس
صحن علنی ۷ دی ماه مجلس 
شورای اسالمی با حضور حجت 
ا...عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی برگزار شد.

وز عکس ر

مدیر تعاونی روســتایی اســتان اصفهان 
گفت: بــرای برگــزاری مجمــع عمومی 
دامداران تالش کردیم؛ اما به دلیل شرایط 
کرونایی اجازه برگزاری مجمع صادر نشد.

محســن حاج عابدی اظهار کرد: شــرکت 
تعاونی کشاورزی گوسفندداران اصفهان، از 
تعاونی های بزرگ است که با ۱۶٠٠ نفر عضو، 
در حوزه های مختلف مانند توزیع نهاده ها 

به دامداران خدمات ارائه می کند.
وی گفت: ایــن تعاونی از ابتدای امســال 
دچار مشــکالتی شــد که در حال پیگیری 
بوده و مراحل قانونی در حال طی شــدن 

است.
مدیر تعاونی روســتایی اســتان اصفهان 
ادامه داد: برای برگــزاری مجمع عمومی، 
چندیــن نوبــت در تــالش بودیــم، اما با 
استعالمات و مکاتباتی که با شبکه بهداشت 
استان داشــتیم، اجازه برگزاری مجمع را 
به جهت رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 

ندادند.
حاج عابدی گفت: عالوه بر رعایت مسائل 
بهداشــتی، افرادی که فراخــوان برگزاری 
مجمع را دادند، در تعاونی صاحب ســمت 
نبودند و برابر قانون اجــازه چنین کاری را 

نداشتند.
وی در خصوص برگزاری مجامع طبق قانون 
گفت: بر اســاس قانون، از طرف سازمان 
تعاون روستایی به نمایندگی از دولت، پنج 
نفر از افرادی که صالحیت آن ها بررســی 
شده است، به عنوان اعضای هیئت مدیره، 
به اداره ثبت شرکت ها معرفی شدند که به 
زودی سکان دار بخش مدیریتی خواهند 

شد.
مدیر تعاونی روستایی استان اصفهان در 
پایان گفت: بعد از طی مراحل بیان شــده، 
فراخوان برگزاری مجمع اعالم خواهد شد 
و ســهام داران و اعضای عمومی می توانند 
شــرکت کرده و افراد مورد نظر خود را برای 

مدیریت انتخاب کنند.

عکس: مشرق نیوز

با کد ملی بنزین بگیرید؛

60 لیتر دسته جمعی!
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کارشناس میراث فرهنگی استان مطرح کرد:

قلعه چالشتر؛ جلوه زیبایی از آثار تاریخی در چهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری دارای آب و هوایی بسیار دلنشین و طبیعتی بکر 
است، همچنین آسمان آبی این استان مشهور بوده و به همین دلیل از 
دیرباز این استان مقصد گردشــگران بسیاری از اقصی نقاط کشور بود، 
اما تنها مزیت این استان آب و هوای مطلوب آن نیست، بلکه به دلیل 
قدمت باال،  بناهای تاریخی و چشم نواز بســیاری در آن مانند قلعه ها 
چالشتر، سورک، دزک، جونقان، بارده، شــمس آباد و... وجود دارد که 
همواره توجه گردشگران و باستان شناسان را به سمت خود جلب می کند. 
چالشتر در شش کیلومتری شمال شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری 
قرار دارد و پیش از تسلط خان های بختیاری به عنوان مرکز چهارمحال 
شناخته می شد، اما پس از اینکه در اواســط حکومت ناصرالدین شاه 
حسین قلی خان بختیاری منصب ایلخانی کل بختیاری و چهارمحال را 
کسب کرد، خوانین چالشتر سرکوب و آن ها قدرت خود را از دست داده 
و به زمین داران بزرگ تبدیل شــدند. علی  اکبر دهخدا نیز که در جنگ 
جهانی اول ناچار شد به چهارمحال و بختیاری سفر کند، به استفاده از 
کتابخانه چالشــتر پرداخت و تالیف امثال و حکم و لغتنامه خود را با 

استفاده از منابع موجود در قلعه چالشتر آغاز کرد.

قدمت قلعه چالشتر براساس کتیبه سنگی که در سرستون ایوان آن 
موجود است به سال 1323 هجری قمری برمی گردد

اردشــیر آخوندی، کارشــناس میراث فرهنگی اســتان چهارمحال و 
بختیاری درخصوص قلعه چالشتر، اظهار کرد: » قلعه چالشتر و سایر 
قلعه های استان مانند قلعه سورک، دزک، جونقان، بارده، شمس آباد 
و... درحقیقت خانه مسکونی خوانین در گذشته بودند که به علت داشتن 
برج و باروهای بلند برای محافظت از خان و خانواده او در برابر مخالفان 

و دشمنان به نام قلعه شهرت پیدا کردند«.
 این کارشــناس میراث فرهنگی اســتان چهارمحال و بختیاری، بیان 
کرد: قلعه های موجود در ســطح اســتان به جای قلعه های گذشــته 
ساخته می شــدند به این معنی که ممکن بود یک قلعه در اثر گذشت 
زمان دچار آسیب شود و یا وضعیت اقتصادی خان بهبود پیدا کند و به 
همین دلیل اقدام به تخریب قلعه و ساخت قلعه جدید می کرد، قلعه 
چالشتر نیز از زمان صفویه در همین مکان فعلی وجود داشت و آخرین 
قلعه که در این مکان ساخته شــد و پس از آن تخریبی صورت نگرفت، 
قلعه موجود در چالشــتر است. وی یادآور شــد: قدمت قلعه چالشتر 
براساس کتیبه سنگی که در سرســتون ایوان آن موجود است به سال 
۱۳۲۳ هجری قمری برمی گردد یعنی حدود ۱۲۰ ســال گذشته که این 
تاریخ اتمام ساخت قلعه و یا ساخت سرستون آن است و اگر حدود ۱۰ 

سال برای ساخت کل قلعه در نظر گرفته شود قدمت آن حدود ۱۳۵ تا 
۱۴۰ سال است، قلعه چالشتر در اوایل دهه هفتاد در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسید.
 آخوندی گفت: قلعه شمالی چالشتر در سال ۱۳۷۶ به مبلغ ۴۰ میلیون 
تومان از مالکین خریداری شــد و قلعه جنوبی از سال ۱۳۷۸ تا سال 
۱۳۸۲ به مدت چهار سال مورد مرمت و بازســازی کامل قرار گرفت به 
طوری که تمامی اجزای سنگی شامل ستون ها، سرستون، پایه ستون، 
هزاره های سنگی و... از زیر آوار خارج شده و قلعه مجدد بازسازی شد. 
وی ادامه داد: وقایع مهم تاریخی در قلعه چالشتر رخ نداده به این دلیل 
که این قلعه در زمانی ساخته شده است که قدرت خوان های چالشتر 
از آن ها سلب شــده بود و توان درگیری و لشکرکشی و یا هرگونه اتفاق 
مهم که در تاریخ ثبت شود را از دست داده بودند و تنها بزرگان تاریخی و 
ســیاحان خارجی به این قلعه رفت و آمد داشتند. آخوندی عنوان کرد: 
سازنده قلعه چالشتر خدارحم  خان چالشــتری بوده و می توان گفت 
نقوش حجاری این قلعه و نقاشی های آن در هنر نقاشی و فرش بافی 
در چالشــتر و فرش چالشــتری تاثیر داشــته و به نقوش فرش های 
دستباف منتقل شــده است. همچنین از حدود ســال ۱۳۷۷ ورودی 
قلعه چالشتر برای بازدیدکنندگان گشوده شــد و از آن زمان موزه های 
سنگ، کار و زندگی و مردم شناســی در آن به وجود آمد  که در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار گرفت و کارکرد این قلعه همچنان به عنوان یک 

بنای تاریخی ارزشمند پا بر جاست.  این کارشــناس میراث فرهنگی 

استان چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: اقدامات مرمتی که در 
قلعه چالشتر انجام شد نیز از سال ۱۳۷۷ آغاز و تا سال ۱۳۸۲ به صورت 
مداوم ادامه داشت و به خصوص بازسازی و احیا قلعه جنوبی ادامه پیدا 
کرد که متاســفانه این روش و تداوم مرمت در سال های اخیر کمرنگ 
شده و تداوم خود را از دست داده است، به صورتی که حدود شش سال 
کار مرمتی مخصوصی روی آن انجام نشده و امیدواریم تالش بیشتری 

در حفظ این بنا صورت بگیرد.

قلعه چالشتر سال هفتم شاهنشاهی ناصرالدین شاه شکل گرفته و 
درگذشته پایگاه حاکم نشین منطقه چهارمحال بوده است

آیت ا... آزادگان، مدیر پایگاه میراث فرهنگی قالع تاریخی چهارمحال 
و بختیاری ، اظهار کرد: قلعه چالشتر دارای دو بخش است و هر بخش 
یک شماره ثبت علی حده دارد. یک بخش با شماره ۲۱۰۱ و یک بخش 
با شماره ۲۹۲۴ به ثبت رسیده است. وی افزود: براساس کتیبه موجود 
در قلعه چالشتر سال ســاخت این بنا ۱۳۲۳ هجری قمری بیان شده 
بنابراین می توان گفت این قلعه تاریخی حدود ۲۰۰ ســال قدمت دارد. 
آزادگان ادامه داد: قلعه چالشتر ســال هفتم شاهنشاهی ناصرالدین 
شاه شــکل گرفته  و در گذشته پایگاه حاکم نشــین منطقه چهارمحال 

بوده است.

شهردار شهرکرد با اشاره به روند تدوین طرح جامع شهرکرد در قالب برنامه ای 
۱۰ ساله اظهار داشت: این طرح وضعیت امالک شهری با قابلیت سرمایه گذاری 

برای اصناف، دستگاه های اجرایی و گروه های مختلف را ساماندهی می کند.
محمدتقی جاپلقی افزود: همچنین راهبرد و برنامه ۲۰ ساله توسعه شهرکرد تا 

پایان ماه جاری تدوین و تصویب می شود.
جاپلقی اضافه کرد: این برنامه در برش های یک، دو، پنج، ۱۰ و ۲۰ ساله تهیه و 

در روند تدوین آن از نظر استادان دانشگاهی و نخبگان بهره گیری شده است.
وی ادامه داد: چنانچه وظیفه شهرداری است، شــهردار برنامه نویس نیست و 
وظیفه تدوین برنامه نویســی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بر عهده 

مشاوران شهری و وظیفه اجرای آن بر عهده شهردار است.
جاپلقی، شفاف ســازی در حوزه کاری شــهرداری مرکز چهارمحال و بختیاری 
را از اولویت های کاری خود اعالم کرد و گفت: بهبود وضعیت مبلمان شــهری از 
همان روز های ابتدایی فعالیت مدیریت جدید شــهری در شهرکرد مورد توجه 

قرار گرفت.
وی افزود: جمع آوری تمامی کیوســک ها و دکه های ســطح شــهر به منظور 
ساماندهی و یکسان سازی سریع تر آن ها در دستور کار معاونت خدمات شهری 
شهرداری شهرکرد قرار گرفته است. جاپلقی اضافه کرد: حذف سرعت کاه های 

سطح خیابان های شهرکرد با هدف دستیابی به شهر بدون مانع ترافیکی جزو 
برنامه های اولویت دار شهرداری است.

وی ادامه داد: از این پس صدور پروانه ساختمانی در مرکز چهارمحال و بختیاری 
براســاس معیار های عقلی، علمی، مهندســی، شهرســازی و بر مبنای اصول 

شهرسازی صادر خواهد شد.
جاپلقی گفت: ساماندهی نما های ساختمانی، نقشه های گرافیکی و خیابان ها 

در طراحی شهرک های جدید شهرکرد در دستور کارش شهرداری قرار دارد.

وی با اشاره به لزوم ساماندهی تمامی ورودی های شهرکرد افزود: جمع آوری 
سد معبر های موجود در خیابان های مرکز استان در دستور کار است.

جاپلقی به نزدیکی دومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی اشاره 
و تصریح کرد: برگزاری مراسم یادبود و رونمایی از تندیس این شهید در ورودی 

شهر جزو برنامه های اولویت دار شهرداری شهرکرد قرار دارد.
وی  ادامه داد: تکمیل و بهره برداری از طرح نیمه تمام برج دوقلوی شهرداری و 
سایر طرح های عمرانی از اولویت های اصلی شهردار شهرکرد است که در روز های 
آینده نهایی می شود.جاپلقی با اشــاره به لزوم خدمات رسانی بیشتر به اهالی 
محله منظریه گفت: به محض تحویل منظریه از سوی اداره کل راه و شهرسازی 
استان به شهرداری شــهرکرد، عملیات اجرایی خدمات رســانی به شهروندان 

ساکن در محله ارتقا و افزایش می یابد.
وی، تعریف و افزایش ردیف های درآمدی پایدار برای این شهرداری را ضروری 
اعالم و اضافه کرد: این مهم در ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان 
مرکز استان نقش دارد.جاپلقی با اشاره به تالش ها برای تکمیل طرح کنارگذر 
جنوبی شهرکرد افزود: توافق هایی با مالکان زمین های واقع در مسیر از اهالی 
شهرکیان انجام شــد که براساس آن شــهرداری موظف به جبران حقوق آنان 
خواهد بود.وی به برنامه هایی جهت احداث تقاطع های غیرهمسطح در شهرکرد 

اشاره و تصریح کرد: احداث این طرح در میدان معلم، خیابان آیت ا... طالقانی 
و امیرکبیر در حال بررسی علمی قرار دارد.

جاپلقی گفت: برای هوشمندســازی تمامی چهارراه ها و خیابان های شهرکرد 
رایزنی هایی با شرکت مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری انجام شده و این 

مهم در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بــه منظور بهبود وضعیت بافت فرســوده شــهرکرد به دنبال نیروی 
انســانی فنی، متخصص و کارآزموده هســتیم و این برنامه جزو اولویت های 

شهرداری قرار دارد.
جاپلقی اضافه کرد: به تازگی ۳۷۰ تن قیر رایگان به شهرداری شهرکرد اختصاص 

یافت که برای آسفالت نقاط کمتربرخودار در مرکز استان استفاده می شود.
وی ادامه داد: با اختصاص ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۲ دستگاه اتوبوس و یک دستگاه 

میدل باس به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال برای شهرداری شهرکرد خریداری شد.
جاپلقی گفت: همچنین با اختصاص ۳۱۰ میلیارد ریال یک دستگاه ویژه تولید 
۳۵۰ نوع قطعه بتنی رنگی به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال خریداری و به دارایی های 
شهرداری شهرکرد افزوده شد. شهردار شهرکرد افزود: همچنین این شهرداری 
به دستگاه مکانیزه لکه گیری آســفالت به ارزش ۱۲ میلیارد ریال مجهز شد که 

برای خرید آن ۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.

تدوین طرح جامع شهرکرد در قالب برنامه ای 10 ساله

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:
نرخ باروری، تامین کننده اساس نیروی کاری آینده است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای راهبردی جمعیت با 
بیان اینکه افزایش نرخ باروری در استان مورد تاکید است، اظهار داشت: نتایج طرح آینده پژوهی 
جمعیت استان باید برای مسئوالن استانی در شورای اداری ارائه شود. جعفر مردانی با گرامیداشت 
یکصد و سومین سالگرد تاسیس ثبت احوال در ایران افزود: جمعیت از مولفه های قدرت محسوب 
می شود و نیروی جوان و کارآمد نقطه قوت حرکت به سمت توسعه، پیشرفت و تعالی است. مردانی 
اضافه کرد: تشویق و ترغیب جوانان به امر ازدواج و فرزندآوری، به عنوان یک شاخصه در جمعیت، 
نقش موثری در رشد و شکوفایی جامعه و تحکیم کانون خانواده به دنبال دارد.وی ادامه داد: امروزه 
نرخ باروری تامین کننده اساس نیروی کاری آینده است و کاهش آن، آسیب های اجتماعی فراوانی 

به دنبال خواهد داشت. 
مردانی با اشــاره به احتمال نرخ رشــد جمعیت چهارمحال و بختیاری در ســال ۱۴۳۰ براساس 
مطالعات انجام شده، گفت: نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ 
نشان می دهد در این سال ها اتفاق خاصی برای جمعیت نیفتاده است و اکنون نباید انتظار داشت 
جمعیت این استان باالی یک میلیون نفر باشد.وی افزود: سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی در ۱۴ بند طی سال های گذشــته ابالغ شده است و هر کدام از دستگاه های 
اجرایی استان باید به وظایف خود در این خصوص عمل و گزارش اقدامات خود را ارائه کنند. مردانی 
اضافه کرد: قانون حمایت از خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت در مجلس شــورای اســالمی 
تصویب شده است و به دنبال آن کمیته صیانت از جمعیت به ریاست استانداران و دبیری دانشگاه 

علوم پزشکی تشکیل می شود. 
او ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به عنوان دبیر، کمیته صیانت از جمعیت را هر چه سریع تر 
تشکیل دهد و آن را با هدف جوانی جمعیت فعال کند. با توجه به قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، باید مردم را نسبت به لزوم تصویب و اجرا، پذیرش و استقبال از این قانون آگاه و برای آنان 
اقناع سازی کرد.مردانی افزود: افزایش نرخ باروری در استان به طور خاص در دستور کار مسئوالن 
مرتبط باشــد و نتایج مطالعات و پژوهش های آن در اختیار متولیان امــر قرار گیرد. مردانی اظهار 
داشت: شناسایی اولویت های محلی با هدف بومی سازی و بومی گزینی باید در اجرای سیاست های 
افزایش جمعیت جزو برنامه های اولویت دار مسئوالن دستگاه های اجرایی متولی جمعیت باشد.

با افزایش خودسرانه قیمت نان برخورد می شود
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر هیچ گونه 
افزایش قیمتی در حوزه آرد و نان ابالغ نشده و افزایش خودسرانه قیمت در نانوایی ها تخلف است و 
با آن برخورد می شود. غالمرضا قائدامینی افزود: از روز دوشنبه ۶ دی، گروه هایی ویژه برای نظارت و 
بازرسی از نانوایی ها تشکیل و با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت برخورد قانونی خواهد شد. معاون 
بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون ۱۱ هزار و ۲۴ مورد بازرسی از نانوایی ها صورت گرفته و تاکنون ۵۶۷ مورد تخلف به ارزش دو 

میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال کشف و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

اعضای باند سرقت در شهرستان شهرکرد دستگیر شدند
 فرمانده انتظامی شهرستان شــهرکرد گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در بخش فرخشهر، 
عوامل انتظامی با اقدامات اطالعاتی و بررسی دوربین های مداربســته اقدام به شناسایی سارق 
کردند. سرهنگ کوروش بهرامی افزود: ماموران انتظامی در عملیاتی غافلگیرانه سارق را در خارج 
از شهر دستگیر و او را مورد بازجویی قرار دادند. وی گفت: در عملیات هایی جداگانه همدستان این 

سارق دستگیر و بخشی از اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
10/34 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر رای اصالحی شــماره 2794 مــورخ 1400/09/10 هيــات اول موضوع
 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مربوط بــه تقاضای خانم مرضيه 
 ايزدی، مساحت ملک مزبور از 105/40 متر به 106/72 متر مربع تغيير می يابد.  

رای صادره قبلی با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد. 
 لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در يــک نوبــت آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضــی اعتراضی 
 داشــته باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اين  آگهی به مدت يک ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر

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

م الف: 1240959مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/35 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4090 14006030200700 مورخ  29 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مجيد فهيم پور فرزند محمد بشماره شناسنامه 1711 وکدملی 1288070799 صادره 

از اصفهان درششدانگ يک درب باغ به مساحت 2566 مترمربع پالک 463 اصلی 
واقع در کريم آباد  خريداری رســمی ازمالک رسمی محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند.  
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

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

م الف: 1240542 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

10/36 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آ ئين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060302011000177 مورخ 1400/09/22 هيات اول 
موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نسترن شاکری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1220049166 
صادره از خوانسار در يک باب مغازه به مســاحت 28/94 متر مربع پالک 1632 
اصلی محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو 
ماه ا عتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/23 
م الف: 1248454 امير حســين مومنی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار 
تبصره یک ماده105 اصالحی

10/37 شــماره نامه: 140085602024011140-1400/09/30 نظر به اينکه 
يک دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 4186 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان بنام خانم زهرا عطريان باســتثناء بهای ربعيه اعيانی و نيز ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک مذکور بنام آقای اصغر قانع باستثناء بهای ربعيه اعيانی 
و نيز يک دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق بنام خانم فرشته واحد دستجردی 
باســتثناء بهای ربعيه اعيانی و يکدانگ مشاع از ششــدانگ بنام صديقه نامدار 
دستجردی ) که طبق گواهی حصر وراثت شماره 9909976901201403 مورخ 
1399/7/29 شعبه 57 شورای حل اختالف اصفهان صديقه فوت شده و ورثه وی 
عبارتند از همســرش اصغر و فرزندانش احمدرضا و محمدرضا و فاطمه و عفت 
همگی قانع دستجردی( سابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد اعالم می دارد آقای 
اصغر قانع و ساير مالکين مشاعی طبق درخواست وارده به شماره 1400/021704 
مورخ 1400/07/07 و در اجرای تبصره يک مــاده 105 اصالحی آئين نامه ثبت 
تقاضای حذف بهای ربعيــه اعيانی از مالکيت نامبــردگان را نموده اند که طبق 
 اخبار دفتر امــالک بهای ثمنيه عرصــه و اعيان متعلق به خانــم زهرا عنايتيان 
می باشد و کارشــناس رسمی دادگســتری بهای ربعيه اعيانی پالک مزبور را به 
ميزان به مبلغ 25/875/000 ريال برآورد و اعالم نموده و متقاضيان آن را طبق 
فيش شماره با کد رهگيری 140009180171017668 مورخ 400/09/18 به 
حساب سپرده ثبت واريز نموده اند و چون ذينفع فاقد نشانی است با توجه به مفاد 
تبصره يک آئين نامه فــوق الذکر مراتب فقط يک بار در روزنامه کثيراالنتشــار  

آگهی می شــود تا ذينفع جهت دريافت بهاء تعيين شــده به منطقه ثبت اسناد و 
امالک جنوب اصفهان مراجعه و در صورتيکه تضييع حقی شده باشد می تواند از 
تاريخ انتشار اين آگهی به مدت يک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به اين منطقه تسليم نمايد بديهی اســت در صورت عدم مراجعه 
ذينفع به مراجع قضايی در مدت تعيين شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند 
مالکيت متقاضی برابر مقررات بدون قيد استثناء بهای ربعيه اعيانی صادر و تسليم 
خواهد شد. م الف: 1248918 مهدی شبان مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان 

آگهی تغییرات شرکت صداقت گستر قهدریجان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 1311 و شناسه ملی 10980070339 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/06/01 و نامه شماره 3604 
مــورخ 1400/08/08 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعــی فالورجان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : جعفر ابراهیمی قهدریجانی به شماره ملی 1111149364به 
ســمت رئیس هیئت مدیره و جواد جوانمــردی قهدریجانی به شــماره ملی 
1111253366به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پوریا هادیان به شمارملی 
1111248869به ســمت منشــی هیات مدیره و احمد هادیــان به کد ملی 
1111992592 خارج از اعضای هیات مدیره به ســمت مدیــر عامل تا تاریخ 
تصدی هیات مدیره 1403/05/15 انتخاب شــدند. کلیه اوراق عادی و اداری 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای رئیس هیات مدیره آقای جعفر ابراهیمی قهدریجانی و مدیر 
عامل شرکت آقای احمد هادیان با مهر شــرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

فالورجان )1249274(
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برگزاری جشنواره ادبی، هنری و فضای مجازی مکتب 
مقاومت توسط پلیس اصفهان 

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان از برگزاری جشنواره ادبی، هنری و فضای 
مجازی»مکتب مقاومت« به منظور پاسداشت مقام سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی توسط این 
معاونت خبر داد. ســرهنگ جهانگیر کریمی بیان داشت: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان به منظور پاسداشت مقام واالی سیدالشهدای جبهه مقاومت و سردار دل 
ها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی جشنواره ادبی، هنری و فضای مجازی مکتب مقاومت را با 
همکاری و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران،حوزه 
هنری، مرکز حقوق شهروندی، موسســه فرهنگی هنری گلچین نگار، پایگاه خبری شهید یاران و 
مجتمع فوالد مبارکه برگزار می کند.وی افزود: مبانی شخصیتی حاج قاسم سلیمانی در ابعاد فردی 
واجتماعی، نقش شهید سلیمانی در گشودن میدان های سیاسی و نظامی،بازتاب فرهنگی شهادت 
حاج قاسم در فضای ملی و بین المللی محورهای این جشنواره هستند.معاون فرهنگی و اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشــت: عالقه مندان می توانند آثار خود را در قالب های 
فیلم کوتاه، پویا نمایی،موشن گرافی، پوستر،داستان و وبالگ نویسی تا بیست و پنجم دی ماه سال 
جاری به دبیرخانه این جشــنواره واقع در اصفهان،میدان امام )ره(، معاونت فرهنگی و اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان ارسال و یا جهت کســب اطالعات بیشتر به کانال ایتا به نشانی 

»maktabmoghavematt« مراجعه کنند.
 

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد:
جلوگیری از خروج 420 هزار لیتر فرآورده نفتی

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از توقیف 14 دســتگاه کامیون تانکردار حامل 420 هزار لیتر 
فرآورده نفتی به ارزش 54 میلیارد ریال که قصد داشتند بدون داشتن مجوز قانونی آن را از کشور خارج 
کنند، خبر داد. ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر  بیان داشــت: ماموران اداره مبارزه با امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت و هوشمندی خود از قاچاق فرآورده های نفتی به کشورهای 
همسایه تحت عنوان هیدروکربن مطلع و بالفاصله موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود: 
ماموران در همین رابطه از توقف تعدادی کامیون تانکردار در پارکینگ گمرک اصفهان مطلع و طی هماهنگی 
با مقام قضایی به همراه نماینده اداره کل استاندارد و حراست گمرک در محل حضور یافته و 14 دستگاه 
کامیون تانکر دار حامل 420 هزار فرآورده نفتی که قصد داشتند بدون داشتن مجوز قانونی و تحت عنوانی 
دیگر از کشور خارج کنند را مشاهده کردند.فرمانده انتظامی استان اصفهان، ارزش محموله های مکشوفه 
را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه 54 میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار داشت: با توجه به عدم ارائه اسناد 
و مدارک مثبته گمرکی، تمامی خودروهای مذکور با بار مربوطه به دستور مقام قضایی توقیف شدند و از 

خروج غیر قانونی فرآورده های نفتی جلوگیری به عمل آمد.
 

دستگیری عامالن تخریب خودروی شهروندان در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: سه نفر که در ساعات پایانی شب اقدام به تخریب پنج 
دستگاه خودروی پارک شده در کنار خیابان کرده و متواری شــده بودند، دستگیر شدند.سرهنگ 
اکبری اظهار کرد: ماموران پس از انجام تحقیقات علمی و تخصصــی دریافتند که متهمان با یک 
دستگاه خودروی پژو پارس مسروقه در این محل تردد داشــتند که بالفاصله تعقیب این خودرو 
در دســتور کار قرار گرفت.این مقام انتظامی گفت: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه 
به تازگی با اقدام به موقع و ضربتی ماموران، خودرو متوقف و سه نفر در این عملیات دستگیر و در 
بازرسی از خودرو نیز سه تیغه قداره کشف شــد.وی گفت: دراین خصوص پرونده تشکیل و افراد 
دستگیر شده به اتهام ســرقت خودرو و تخریب خودرو های شــهروندان به مرجع قضایی تحویل 

داده شدند.

چالشی که کرونا ضرورت حضورش را محسوس تر کرد؛

کمبود هزار نیروی مشاور در مدارس اصفهان

یکــی از چالش هــای وزارت آموزش و   اسماء جابری 
پرورش در سال های اخیر، کمبود نیروی 
انسانی در مدارس دولتی است که تمام اســتان ها را درگیر خود کرده 
است. تابســتان هرســال خبر هایی از کمبود معلم در مدارس شنیده 
می شود و تالش هایی برای به کارگیری نیرو های خرید خدمت و ... تا 
کالسی بی معلم نماند.بنابراعالم وزارت آموزش و پرورش، پیش بینی 
می شــود تا ســال 140۶ تعــداد 4۶۳.2۷2 نفر از نیرو های رســمی 
بازنشسته شوند که حدود ۷1 درصد از این افراد موعد بازنشستگی شان 
قبل از سال 1402 فرا می رسد.در این بین یکی از مشکالت جدی کمبود 
نیروی مشاور در مدارس دولتی اســت آن هم در ایامی که پیامد های 
روحی ناشی از کرونا به مشکالت دیگر دانش آموزان از جمله اضطراب، 
نگرانی و بحران بلوغ دامن زده است و دانش آموزان به حضور نیرو هایی 
متخصص و بــا تجربه در کنار خود بــرای گــذر از بحران های روحی و 

تحصیلی نیاز دارند.

کرونا و آثار منفی آن بر روح و روان دانش آموزان
قاسمی یکی از مشــاوران مدارس دولتی اصفهان گفت: تجربه دو سال 
گذشته نشان می دهد ارتباط با دانش آموز در فضای مجازی جوابگوی حل 

مشکالت آن ها نیست و دیدن دانش آموز و صحبت حضوری با والدینش، 
قابل قبول و موثرتر اســت.وی گفت: در دوران آموزش مجازی، استرس 
دانش آموزان افزایش یافت و تا مدتی مراجعه کنندگان زیادی با همین 
مشکل داشتیم.اکبرپور  یکی دیگر از مشاوران گفت: رو در رو شدن با بیمار 
بهتر از گفت وگوی مجازی است، چون از طرز گفتار، بیان و نگاه فرد می توان 
مشکل او را بهتر تشخیص داد و راهنمایی اش کرد.وی گفت: شیوع بیماری 
کرونا و از دست دادن افراد در خانواده ها سبب از دست دادن عزت نفس و 
امید به زندگی در بسیاری از دانش آموزان شده است.اسکندریان از دیگر 
مشاوران مدارس هم گفت: بعد از شناسایی دانش آموزان بیمار و صحبت 
با آن ها به صورت مجازی با خانواده ها برای شناسایی مشکل صحبت و به 
طور مداوم خدمات مشاوره به دانش آموز ارائه می کردیم.وی گفت: با این 

حال آنطور که باید و شاید موفق نبودیم.

پرکاری مشاوران مدارس در دوران کرونایی
رییس اداره امور تربیتی و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در دوران شیوع کرونا مشاوران 
مدارس، خدمات روانشــناختی و مددکاری را برای مقابله با پیامد های 
این بیماری به دانش آموزان و معلمــان ارائه می کردند.مریم ژاله  اظهار 

کرد: در گام اول این بیماران شناسایی و به مدیر مدرسه معرفی می شدند 
تا اقدامات انگیزشــی برای آنان به ســه روش اجرا شــود.رییس اداره 
امور تربیتی و مراقبت در برابر آســیب های اجتماعی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: این سه روش شامل: مداخله تخصصی، 
توانمندســازی و راهنمایی و اقدامات انگیزشی اســت که در مورد سوم 
مطالب انگیزشــی در گروه ها و کانال های مدارس توسط مشاور منتشر 
می شد.ژاله افزود: یکی دیگر از اقدامات مشاوران، اجرای طرح »همدل« 
ویژه دانش آموزان آسیب دیده در دوران کروناست که مشاور به صورت 
مداوم از طریق تلفن بــا خانواده ها ارتباط برقرار کــرده  و با توجه به این 
پیگیری ها خدمات الزم را به دانش آموزان ارائه می کند.وی گفت: صدای 
مشاوران از دیگر طرح ها بود که از اداره آموزش و پرورش با مدیران مدارس 
تماس می گرفتند تا پیگیر وضع دانش آمــوزان برای دریافت خدمات 
تخصصی تر شوند.رییس اداره امور تربیتی و مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: دانش آموزان 

برای دریافت خدمات با شماره 15۷0 تماس بگیرند.

کمبود نیروی مشاور در اصفهان چقدر است؟
رییس مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
باتوجه به اســتاندارد های موجود به حدود هزار نیروی مشاور دیگر در 
مدارس اســتان اصفهان نیاز داریم.غالمرضا شــاهمرادی  اظهار کرد: 
برای جبران کمبود نیرو اقداماتی شــامل: بحث مــاده 2۸ جذب نیرو 
و استخدام از طریق دانشــگاه فرهنگیان پیگیری شده است.رییس 
مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: البته این 
اقدامات با توجه به کمبود شدید نیروی مشاور، مشکل را به طور کامل 
رفع نمی کند.شاهمرادی گفت: طرحی در حال اجراست که  از بین کادر 
مدارس افرادی با رشته های مرتبط بتوانند جای خالی مشاور را پرکنند 
آموزش ببینند و در مراحل بعد به عنوان مشــاور در مدارس مشــغول 
به کار شــوند.وی گفت: خوشــبختانه این طرح در مدارسی که مشاور 
نداشتند جوابگو بوده است.مشاوران از ارکان اصلی مدارس هستند و در 
بحران هایی مانند کرونا ضرورت حضور و فعالیت آنان بیشتر احساس 
می شــود. حضور مشــاور آشــنا به وظایفش دانش آموز را در بحران 
خانوادگی و تحصیلی راهنمایی و همراهی می کند.شــاید امروز جای 
خالی مشاور با ارائه آموزش ها ی چندســاعته به دیگر معلمان پرشود، 
اما قطعا چاره کار، به کارگیری مشــاوران جدید و تازه نفس و پرکردن 
کمبودهاســت؛ اقدامی که به نظر می رســد مهم ترین مانع آن کمبود 

بودجه باشد و راه حل آن در دست دولت و مجلس.

ناجا جامعه

مدیر کل بیمه سالمت گفت: بیمه سالمت از ابتدای 
دی ماه هیچ گونه نسخ کاغذی از مراکز را نپذیرفته و 
پرداختی در این خصوص نخواهد داشت. طی چند 
روز سپری شده از دی ماه ، موسسات درمانی طرف 
قرارداد باالی 90 درصد خدمات خود را به صورت تمام 
الکترونیک به شهروندان ارائه کرده اند که این موفقیت 
مرهون همکاری ارزنده تمامی پزشکان و موسساتی 
است که در طرح نســخه الکترونیک شرکت کردند.   
بانک ادامه داد: با اجرای طرح نســخه الکترونیک 
عالوه بر مدیریت هزینه های نظام سالمت و شفافیت 
در درمان بیماران ، اشتباهات نسخه خوانی کاهش 

پیداکرده و دغدغه بیمه شدگان از اینکه برگه دفترچه 
تمام شده یا دفترچه بیمه اعتبار دارد یا خیر تمام می 
شود. حسین بانک بیان کرد : بیمه سالمت در اجرای 
نسخه الکترونیک در موارد اســتثنایی مثل قطعی 
برق و اینترنت و یا مشــکالت احتمالی دیگر آماده 
همکاری با موسســات درمانی طرف قرارداد اســت 
تا در روند درمان مردم خلل ایجاد نشــده و بیماران 
سرگردان نشــوند. مدیر کل بیمه ســالمت استان 
اصفهــان در بخش دیگر ی از صحبــت های خود به 
تمدید سیستمی بیمه نامه ها اشــاره کرد و افزود: با 
توجه به الکترونیک محور شدن سازمان بیمه سالمت 
و صیانت از سالمت بیمه شــدگان در  استمرار شیوع 
ویروس کرونا و لزوم کاهش تردد به دفاتر پیشخوان 
، پوشش بیمه هایی که اعتبار آنها در بازه زمانی سال 
1400 منقضی می شــود از جمله بیمه های صندوق 

سالمت همگانی ، روستاییان و کارکنان دولت )صرفا 
بیمه شدگان اصلی و تبعی یک( به صورت سیستمی 
تا پایان خرداد 1401 در ســامانه بیمه ســازمان بیمه 
سالمت تمدید شد. ســایر صندوق های بیمه ای با 
توجه به شرایط خاص که دارند باید درخواست تمدید 
اعتبار بیمه خود را به صورت گروهی یا فردی به بیمه 
سالمت اعالم کنند. بانک گفت : بیمه شدگان عزیز می 
توانند از طریق مراجعه به سامانه شهروندی به آدرس 
bimehsalamatiranian.ir یا برنامه موبایلی بیمه 
سالمت من، ضمن دسترسی به پرونده پزشکی خود، 
آخرین وضعیت بیمه ای ، تاریخچه خدمات دریافت 
شده و کد رهگیری خدمات را مشاهده کنند. همچنین 
 در صفحه جســت وجوی مراکز خدمات ســالمت

  می تواننــد مرکز و یا پزشــک مــورد نظر خــود را 
پیدا کنند . 

از ابتدای دی ماه ؛

 بیمه ها بابت نسخ کاغذی موسسات هیچ گونه پرداختی نخواهند داشت

حریق در مهمانپذیر 
رانندگان پایانه کاوه 

اصفهان مهار شد
 فرهاد کاوه، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهان از 
کنترل حریق در مهمانپذیر رانندگان پایانه 
کاوه اصفهان خبر داد.در ســاعت 14 و 5۶ 
دقیقه طی تماس شهروندان با سامانه 125 
سازمان آتش نشانی اصفهان، رویت دود و 
شعله از یکی از اتاق های استراحتگاه طبقه 
فوقانی رستورانی در پایانه مسافربری کاوه 

اطالع داده شد.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد:

 برگزاری جشنواره مجازی با عنوان » قهرمان من«
سرپرســت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه از نهم تا 19 دی ماه به 
عنوان دهه بصیرت نام گذاری شــده اســت، گفت: از ششم دی ماه پیکر 22 شــهید دفاع مقدس 
از کاشــان وارد اســتان و به مدت 10 روز 
در شــهرهای مختلف تشییع می شوند.

مســعود مهدویان فــر در خصــوص 
برنامه هــای دهه بصیرت اظهــار کرد: با 
توجه به مناسبت های موجود در این ماه 
که شامل ســالروز بصیرت، میثاق امت 
و والیت، دومین سالگرد شهادت سردار 
دل ها حاج محسن ســلیمانی، سالروز 
شــهادت حضرت زهرا )س( و سالروز 
قیام مردمی قم و شــهادت سردار حاج 
احمد کاظمی، کارگروهی در استانداری با 
محوریت اداره کل امور اجتماعی استانداری اصفهان تشکیل و از نهم تا 19 دی ماه به عنوان دهه بصیرت 
نام گذاری شد.وی از پیش بینی برنامه های گوناگون برای اجرا در این دهه خبر داد و افزود: مهم ترین 
برنامه به مناسبت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم ســلیمانی در روز 1۳ دی ماه برگزار می شود، 
همچنین از ششم دی ماه، استان ما میزبان 22 شهید دفاع مقدس است که از کاشان وارد استان شده 
و در شهرهای مختلف، تشییع می شوند.سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
تشییع شهدای دفاع مقدس را اتفاق مبارکی برای شهر و استان دانست و گفت: یکی دیگر از برنامه های 
دهه بصیرت، توزیع کمک های مومنانه است که بیش از ۶۳ هزار بسته معیشتی در قالب این طرح برای 
افراد محروم و دارای مشکالت معیشتی پیش بینی شده که توسط همکاران ما در آستان قدس رضوی 
و بسیج تامین توزیع خواهد شد.وی با اشاره به پیش بینی برنامه های مختلف برای سالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی، ادامه داد: در کنار برنامه هایی که در فرمانداری ها و شهرستان های مختلف اجرا 
می شود، به مناسبت این ایام در 1۶ دی ماه مراسمی در سراسر شهرستان های استان با حضور مردم 

و سازمان های مردم نهاد و هیئت های مذهبی و اصناف، برگزار می شود.

محورهای اصلی برنامه دهه بصیرت در اصفهان
مهدویان فر توزیع کمک های مومنانه، تشییع شهدا و اجرای جشنواره مجازی را از محورهای اصلی 
برنامه های دهه بصیرت در اصفهان معرفی کرد و گفت: سومین اقدام که از سوی سپاه استان اصفهان 
برنامه ریزی شده و قرار است با همکاری تشکل های مردمی و هنرمندان اجرا شود، برنامه مجازی یا 
جشنواره مجازی است.وی توضیح داد: این برنامه که با عنوان قهرمان من و با این هشتگ در فضای 
مجازی اجرا می شود به شکل پوستر، تیزر و کلیپ های کوتاه است که درباره زندگی و شهادت حاج 
قاسم سلیمانی و خدمات این شهید تهیه شده و در فضای مجازی به نمایش درمی آید.مهدویان فر 
این رزمایش سایبری را گامی برای آغاز فعالیت های مجازی در دهه بصیرت دانست و اظهار کرد: 
همه این برنامه ها با همکاری دستگاه های مختلف اســتانی و در استان اصفهان و شهرستان های 
مختلف اجرا خواهد شد، پیش بینی ۶۳ هزار بسته معیشــتی برای طرح کمک های مومنانه نیز با 
توجه به این موضوع بود که شهید سلیمانی هنگام شهادتش ۶۳ ســال داشت.وی درباره تفاوت 
برنامه های امسال با ســال گذشــته گفت: همزمانی این روزها با شــهادت حضرت زهرا )س( و 
همچنین تشییع 22 شهید دفاع مقدس، برنامه ای نیست که تنها در مرکز استان اجرا شود بنابراین 
می توان گفت تقارن این دهه با ایام فاطمیه و تشییع شهدا و کمک های مومنانه و اینکه در کل استان 
و همه شهرستان ها این برنامه ها به شکل فراگیر اجرا می شود، چهار امتیازی است که در برنامه های 

دهه بصیرت امسال در نظر گرفته شده اند.

وز عکس ر

خبر روزخبر

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

اصفهان در انسداد مبادی 
 بی سوادی موفق عمل 

کرده است
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
با گرامیداشــت ســالروز تشــکیل نهضت 
ســوادآموزی به فرمان امام )ره( اظهار کرد: 
شناسایی افراد بی ســواد یکی از بزرگ ترین 
چالش های سوادآموزی اســت که مغفول 
مانــده و بــه آن توجهــی نمی شــود، هنوز 
تعداد افراد بی ســواد در گروه های هدف 10 
تا 49 وجود دارند و متاســفانه بــه دالیلی از 
تحصیل محروم شــدند و با همه تالش های 
آموزشــیاران نهضت ســوادآموزی این افراد 
به گروه بی ســوادان اضافه شــدند و انسداد 
مبادی بی سوادی بســیار مهم است.محمد 
اعتــدادی اضافه کرد: یکی از شــاخص های 
ارزیابی آموزش و پرورش در سراســر کشور 
انســداد مبادی بی ســوادی اســت، استان 
اصفهان در ایــن عرصه موفق عمــل کرده و 
بی انصافی اســت اگر در ایــن بخش برای 
اصفهان قضاوت دیگری شــود و رشــد نرخ 
سوادآموزی در استان اصفهان در مقایسه با 
سال های گذشته شاهد اتفاقات خوبی بوده 
اســت.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان تاکید کرد: سوادآموزی آن قدر مهم 
است که امام )ره( بعد از گذشت یک سال از 
پیروزی انقالب با فرمان تاریخی خود نهضت 
سوادآموزی را در کشــور تشکیل دادند و این 
امر اهمیت سوادآموزی را در کشور  نشان می 
دهد، در مناطق روستایی مردم از نعمت سواد 
محروم بودند و امــام )ره( با درایت باال برای 
تاسیس این نهاد ارزشمند در ایران اقدام کرد.

اعتدادی تصریح کرد: در اوایل انقالب دهه اول 
و دوم آموزشیاران نهضت با شرایط سخت و 
طاقت فرسا در مناطق صعب العبور حضور پیدا 
کردند و به شناسایی بی سوادان و کم سوادان 
اقدام کرده و آموزش ها را به آنها ارائه می دادند، 
ابتدای امر بحث خواندن و نوشتن و روخوانی 
قرآن برای این افراد مدنظر بود اما با گذشت 

زمان این سیاست تغییر کرد.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان:

امکان پرداخت صدقه آنالین با استفاده از QRکد فراهم شد
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به مزایای طرح QRکد پرداخت صدقه، اظهار کرد: این روش پرداخت صدقه، نیاز به تولید 
صندوق صدقه و هزینه های اجرایی نخواهد داشت و با حذف گردش پول نقد در مسیر سنتی، از استهالک پول ملی نیز کاسته خواهد شد.حمیدرضا طاهری با اشاره 
به اینکه استفاده از روش های الکترونیکی، کمک های مردمی را افزایش می دهد، ادامه داد: طرح QR کد با هدف توسعه روش های نوین و همگام سازی برنامه های 
امداد با فناوری های الکترونیکی، پایه ریزی شد، در این برنامه پیش بینی می شود تا پایان سال با توجه به استقبال عموم مردم استان اصفهان، سه میلیون و ۸41 هزار 
مشترک از این طرح استفاده کنند.معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به اینکه پرداخت صدقه با استفاده از این روش در هر لحظه و هر 
مکانی مقدور است، افزود: همشهریان نیک اندیش اصفهانی می توانند با نصب یکی از برنامه های اسکنر  روی گوشی های همراه خود و اسکن QR کد اختصاصی به 
طور خودکار وارد صفحه اطالعات مشترکان صدقه شده و از طریق صفحه پرداخت بانکی، صدقه خود را در کوتاه ترین زمان ممکن به دست نیازمندان واقعی برسانند.



مرحله نخست اسنوکر رنکینگ استان در سال ۱۴۰۰ با معرفی برترین ها به پایان رسید.رییس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان با بیان اینکه این رقابت ها 
پس از وقفه ای دو ساله به خاطر شیوع کرونا برگزار شد، گفت: با توجه به برگزار نشدن مسابقه ای در این مدت این رقابت ها با استقبال بی سابقه اسنوکربازان 
استان برگزار شد.امیرحسین صمدانی با اشاره به اینکه در این رقابت ها ۶۶ ورزشکار شرکت داشتند، افزود:این مسابقات برای نخستین بار به صورت تک حذفی 
برگزار شد .وی به در پیش بودن رقابت های کشوری اشاره کرد و گفت :مسابقات کشوری هفته آینده برگزار می شود  و این مسابقات محک و تمرین خوبی هم 
برای ملی پوشان استان بود.رییس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان افزود: این مســابقات در ۶ مرحله و در۶ ماه برگزار می شود و در پایان بهترین های 
رنکینگ استان به رقابت های کشوری اعزام می شوند.صمدانی گفت: مرحله دوم رقابت های رنکینگ استان ماه آینده برگزار می شود.در پایان مرحله نخست 
اسنوکر رنکینگ استان آرمان دیناروند بر سکوی قهرمانی ایستاد و وحید قربان پور، شاهین خرمی دل و محمدرضا اژدریان عناوین دوم تا چهارم را کسب کردند.

پایان مرحله نخست اسنوکر رنکینگ استان اصفهان
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بازگشت محدودیت ها به لیگ فرانسه؛ تنها 5000 تماشاگر
لیگ فرانسه نیز به جمع سایر لیگ های اروپایی که حضور تماشاگران در دیدارهایشان را محدود 
کرده اند، پیوست.شیوع دوباره ویروس کرونا و خصوصا سویه جدید اومیکرون در کشورهای اروپا 
به آماری نگران کننده رسیده است.لیگ های فوتبال نیز از این قاعده مستثنی نیستند و بیشترین 
ضربه از این اتفاق را لیگ برتر انگلیس خــورده که تعداد زیادی از دیدارهایش در هفته های اخیر 
به دلیل شــیوع کرونا در بین بازیکنان تیم ها به تعویق افتاده اســت.حاال دولت فرانسه قوانین 
جدیدی را برای جلوگیری از بحرانی شدن اوضاع تصویب کرده که بر این اساس رویدادهایی که در 
مکان های سربسته برگزار می شوند باید تا نهایتا 2۰۰۰ نفر شرکت کننده داشته باشند و رویدادهایی 
که در فضای باز برگزار می شوند ، 5۰۰۰ شــرکت کننده خواهند داشت.این تصمیم در حالی گرفته 
شد که فرانسه روز شــنبه با رکورد صد هزار تســت مثبت روبه رو بود و مقامات بهداشتی درباره 
هجوم مردم و بحرانی شدن شرایط بیمارستان ها هشدار داده اند.این تعداد ابتال به ویروس کرونا 
باالترین عدد از زمان آغاز شیوع جهانی این ویروس در سراسر فرانسه بوده که باعث نگرانی شدید 
مقامات شده است. گفته می شود یکی از دالیل این اتفاق قابلیت سرایت باال و باورنکردنی سویه 
اومیکرون است.پیش از این بوندسلیگا نیز تصمیم گرفته بود که محدودیت هایی را برای حضور 
هواداران در ورزشگاه و تماشای بازی های فوتبال از نزدیک اعمال کند.با این حال و با وجود این که 
انگلیس نیز با افزایش تعداد مبتالیان در روزهای اخیر روبه رو بوده اما بوریس جانسون، نخست 
وزیر این کشور، اعالم کرد که هیچ محدودیتی فعال اجرا نخواهد شد و به همین دلیل ورزشگاه های 

لیگ برتری همچنان با تمام ظرفیت به کارشان ادامه می دهند.
 

چراغ سبز »آرتتا« برای جذب ستاره ناراضی بارسا
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، با اقدام این باشگاه برای جذب فیلیپه کوتینیو موافقت کرده است.

کوتینیو پس از انتقال گران قیمتی که از لیورپول به بارسلونا داشت نتوانست انتظارات را برآورده 
کند و حاال در آســتانه جدایی از این تیم قرار دارد.بارسلونا که شــرایط مالی خوبی ندارد به دنبال 
تقویت تیمش و خرید بازیکنان جدی اســت و همین موضوع باعث شده که مدیران این باشگاه 
برای فروش چند نفر از بازیکنانی که جایی در برنامه هــای ژاوی ندارند، در پنجره نقل و انتقاالت 
زمستانی اقدام کنند و یکی از این افراد فیلیپه کوتینیو است.گفته می شود که مدیران و کادر فنی 
آرسنال امیدوار هستند که این بازیکن بتواند درخششی که در طول دوران حضورش در لیورپول از 
خود به نمایش گذاشــته بود را در این تیم نیز تکرار کند.آرتتا پیش از این درباره خریدهای ژانویه 
تیمش گفته بود:» پنجره نقل و انتقاالت زمستانی برای تغییر شرایط مناسب است، هرچند این 
کار هرگز آسان نبوده ، ما در حال تالش برای انجام این کار هســتیم. این که بدانیم چه نیازهایی 
داریم و بهترین راه حل را برای رفع آنها پیدا کنیم.«این در حالی اســت که آرســنال در هفته های 
اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته و در ترکیب اصلی خود نیز به ثبات خوبی رسیده و شاید همین 
موضوع باعث شود که کوتینیو نتواند جایی در ترکیب این تیم پیدا کند.بارسلونا در حال حاضر در  
آستانه جذب فران تورس از منچسترسیتی قرار دارد و با توجه به محدودیت های مالی تعیین شده 
از سوی اللیگا برای پرداخت دستمزد و هزینه های  انجام شده، لزوما باید بازیکنانی را به فروش 

برساند  تا قادر به ثبت قرارداد این مهاجم اسپانیایی باشد.
 

تالش کهکشانی ها برای جذب مهاجم آمریکایی
فابریزیو رومانو، خبرنگار ایتالیایی گزارش داده است که نمایندگان رئال مادرید جلسه ای با وکیل 
ریکاردو پپی ،مهاجم ۱۸ ساله داالس آمریکا داشته اند.در حقیقت پپی در ماه ژوالی قراردادش را 
با داالس تمدید کرد، اما احتمال جداشدنش کم نیست، به همین دلیل رئال مادرید شرایط این 
بازیکن را دنبال می کند.این بازیکن که به زودی ۱۹ ساله می شود در ۳۱ بازی خود در لیگ آمریکا 

۱۳ گل زده و سه پاس گل داده است.

مصاف تراکتورسازی- ذوب آهن؛

جدال همسایه ها در تبریز

سبزپوشان اصفهانی در دوازدهمین هفته   سمیه مصور
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشــور به مصاف تیم تراکتورســازی تبریز می روند. تیم ذوب آهن در 
شــرایطی آماده ایــن دیدار می شــود که هفتــه گذشــته مقابل تیم 
پرسپولیس تهران مغلوب شــد. ذوبی ها که هم اکنون با سه برد و دو 
تســاوی و کســب یازده امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی جای 
گرفته اند در جدال با تیم تراکتورســازی تبریز به دنبــال پاره کردن نوار 

ناکامی های این تیم هستند. 
تیم ذوب آهن که چند فصلی است در نتیجه گیری ضعیف عمل کرده و با 
کابوس سقوط دست و پنجه نرم می کرده است در این فصل مهدی تارتار 
را به خدمت گرفت تا با استفاده از این مربی جوان به اوضاع بغرنج این 
تیم در چند فصل گذشته سرو سامان داده شود؛ اما تارتار هم نتوانسته 
تغییر قابل توجهی در این تیم به وجود آورد و ذوب آهن در این فصل هم 
همچنان نتیجه نمی گیرد. بزرگ ترین مشــکل سبزپوشان را می توان 
نبود یک گلزن قهار در خط حمله این تیم دانست. ذوبی ها در خط حمله 
نرخ بهره وری پایینی دارند؛ سبزپوشان اصفهانی اگرچه در پارامترهای 
هجومی و خلق موقعیت عملکرد نسبتا خوبی داشته اند ولی نمی توانند 

از موقعیت های ایجاد شده به درستی بهره بگیرند و همین اتفاق کار این 
تیم را سخت کرده است.

ذوب آهن در خط میانی با حضور بازیکنانی مانند خدابنده لو، اسدبیگی 
و جعفری از شرایط بهتری برخوردار شده و پویایی و تحرک قابل قبولی 
دارد. شاگردان تارتار در فاز دفاعی، اگرچه در چند بازی قبلی ضعیف کار 
کرده اند ولی در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته و به مرور به روزهای 
اوج خود نزدیک می شوند. ذوب آهن در ساختار دفاعی با مشکل مواجه 
اســت؛ سبزپوشــان اصفهانی اگرچه در خط دفاعــی بازیکنان خوبی 
در اختیار دارند اما بــا این حال مدافعان و دروازه بــان این تیم هنوز به 
هماهنگی کامل نرسیده اند و برخی اوقات اشتباهات مرگباری مرتکب 
می شــوند؛ نقطه ضعفی که اگر برطرف شود، شــرایط ذوب آهن بهبود 
چشمگیری خواهد داشت.در آن ســو تیم تراکتورسازی نیز حال و روز 
خوشی ندارد،  این تیم که فصل جدید را خوب شروع نکرده و روند نزولی 
دارد، هفته گذشته مقابل هوادار با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا ۳ 
امتیاز با ارزش دیگر را از دست بدهد. تراکتوری ها در ۱۱ بازی قبلی خود ۳ 
برد، 2 تساوی و ۶ شکست کسب کرده و با ۱۱ امتیاز و تنها به دلیل تفاضل 
گل بهتر نسبت به ذوب آهن در رده یازدهم جدول قرار دارند. سرخ های 

تبریز در فاز هجومی با حضور بازیکنانی مانند عباس زاده و بابایی شرایط 
قابل قبولی داشته و با به ثمر رساندن ۱۰ گل عملکرد متوسطی از خود به 
جای گذاشته اند. تراکتور در فاز دفاعی عملکرد ضعیفی داشته و در واقع 
خط دفاعی این تیم پاشنه آشیل تراکتور به شمار می رود و همین نکته 
می تواند خبر خوبی برای مهاجمان ذوب آهن به شمار آید. تقابل دو تیم 
ذوب آهن و تراکتورســازی برای هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار 
است. هر دو تیم برای پایان دادن به روند ناکامی هایشان به سه امتیاز 
این بازی نیاز مبرمی دارند و همین مسئله باعث باال رفتن انگیزه های 
دو تیم برای ارائه یک بازی زیبا و تماشایی می شود. دیدار این دو تیم 
عصر امروز و از ساعت ۱5 در ورزشگاه شهید ســلمانی تبریز برگزار می 
شود.  در دیگر دیدارهای هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر عصر امروز 
نســاجی مازندران در نقش جهان میزبان نفت مسجد سلیمان است، 
پیکان به مصاف تیم پدیده مشــهد می رود، گل گهر سیرجان در دربی 
کرمانی ها مقابل تیم مس رفسنجان قرار می گیرد ، تیم فجرسپاسی 
از تیم هوادار پذیرایــی می کند، صنعــت نفت آبادان بــه مصاف تیم 
آلومینیوم اراک می رود و تیم اســتقالل در ورزشگاه آزادی میزبان تیم 

فوالد خوزستان است.

خبر روز

تیم داوری فجر سپاسی – هوادار  تغییر نمی کند 
کمیته داوران، عبدالنبی پورخلف را به عنوان داور دیدار فجر سپاســی – هوادار انتخاب کرده است. 
مسابقه ای از هفته دوازدهم لیگ برتر که در استادیوم حافظیه شیراز برگزار خواهد شد. حمید نادری 
و مرتضی یوسف شهریاری هم به عنوان کمک های عبدالبنی پورخلف انتخاب شده اند. بعد از این 
اعالم، باشگاه هوادار در نامه ای به فدراســیون فوتبال به این انتخاب معترض شده است. در خبر 
منتشره از سوی باشگاه می خوانیم: باشگاه هوادار رسما  مراتب اعتراض خود را نسبت به گزینش 
داور دیدار فجر و هوادار به کمیته داوران و نهادهای مربوطه ارسال کرده است. عبدالنبی پورخلف و 
رضا کرمانشاهی دو داور دیدار هوادار - شهرداری آستارا و ملوان - بادران در هفته پایانی رقابت های 
لیگ یک بودند که با اشتباهات آشکار خود تا آستانه تغییر سرنوشت صعودکنندگان به لیگ برتر نیز 
پیش رفتند که مورد هجمه بی سابقه کارشناسان و رسانه ها قرار گرفتند.با وجود این اعتراض، کمیته 
داوران برنامه ای برای تغییر تیم داوری این بازی ندارد و از باشــگاه هوادار هم خواسته بدون هیچ 
ذهنیتی برای برگزاری این مسابقه به شیراز برود چرا که همه تیم ها از اشتباهات داوری متضرر شده 
اند و اگر قرار باشــد داورانی که علیه تیم ها مرتکب اشتباه شده اند دیگر به عنوان داور بازی آن تیم 
انتخاب نشوند، کمیته داوران برای انتخاب داوران دچار چالش خواهد شد. نکته جالب اینکه فصل 
گذشته فدراسیون فوتبال قصد داشت با تدوین قانونی موجب عدم صدور بیانیه از سوی باشگاه ها 
در مورد داوری شود تا داوران در فضایی آرام و به دور از تنش برای قضاوت بازی ها وارد زمین شوند؛ 
اما در فصل جاری هم شاهد بیانیه های متعدد از سوی بیشــتر تیم های لیگ برتر در مورد داوران 

بودیم و فعال در عمل اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

مدافع تیم آلومینیوم اراک:

می خواهیم جزو سه تیم باال بمانیم
مدافع تیم آلومینیوم اراک معتقد اســت که تیمش تا اینجا توانسته خواسته های کادر فنی را پیدا کند.

میالد فخرالدینی، در فصلی که آلومینیوم فراتر از انتظار ظاهر شده، یکی از ستاره های تیمش به شمار می 
رود. وی با ابراز رضایت از وضعیت فعلی تیمش گفت: تا اینجای کار شرایط خوبی داشتیم و توانستیم به 
آن چه که کادر فنی می خواسته دست پیدا کنیم. آلومینیوم با 2۱ امتیاز جزو تیم های باالنشین جدول 
محسوب می شود و مدافع این تیم امیدوار است که اراکی ها در پایان نیم فصل جزو سه تیم باالی جدول 
باشند: تمام تالش خودمان را می کنیم که در این بازی های باقی مانده تا نیم فصل بهترین نتایج را کسب 
کنیم و در بین سه تیم باالی جدول بمانیم. آلومینیوم امروز  در چارچوب هفته دوازدهم میهمان صنعت 
نفت است؛ فخرالدینی در مورد این بازی گفت: بازی سختی با نفت خواهیم داشت چون بازی در آبادان 

همیشه دشوار است. تالش می کنیم که بهترین نتیجه را در این دیدار کسب کنیم.
 

3٫5 میلیون یورو؛ قیمت بازیکن استقاللی
سایت »فوتو مچ« ترکیه از آخرین وضعیت آینده اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی فنرباغچه خبر 
داد.طبق گزارش این رسانه ترکیه ای صیادمنش بعد از پایان دوران قرضی یک و نیم ساله در لیگ 

جدا شــد و باید فنرباغچه ترکیه برگردد. اما مهاجم ایرانی در لیست نقل و اوکراین از زوریا 
انتقاالت زمســتانی فنرباغچه جایی ندارد. اتمام قراردادش با زوریا، 
آینده مهاجم ایرانی فنرباغچه را پیچیده کرده اســت.هنوز باشــگاه 
فنرباغچه تصمیمــی درباره آینده مهاجم ایرانــی نگرفته ولی به نظر 
می رســد دوباره به صورت قرضی به تیم دیگــری منتقل خواهد 
شــد. فنرباغچه برای فروش دائمــی صیادمنش ۳ و 
نیم میلیون یورو تعیین کرده ولی زوریا حاضر 
به پرداخــت این مبلغ به باشــگاه 

ترکیه ای نیست. 

مستطیل سبز

زمین اهدایی به قهرمان 
پارالمپیک ایران گم شد !

قهرمــان پارالمپیک می گوید پس از کســب 
مدال طال توسط او در توکیو، استاندار لرستان 
در مراسم تجلیل از مدال آوران این استان وعده 
اهدای یک قطعه زمین را به او داده، اما در حال 
حاضر کسی از مسئوالن این استان پاسخگو 
نیست.حامد امیری ادعا کرد: پس از بازگشت 
از بازی های پارالمپیک توکیو طی مراسمی که 
با حضور استاندار لرســتان، رؤسای هیئت ها 
و مدیران کل اســتان برگزار شــد، اســتاندار 
لرســتان از من به خاطر کســب مدال طالی 
پارادوومیدانی در رشته پرتاب نیزه با دادن یک 
قطعه زمین تجلیل به عمل آورد.وی گفت: با 
وجود این که نزدیک به 2 ماه است پیگیر زمین 
اهدایی خود از سوی استاندار لرستان هستم، 
اما متاسفانه هیچ کس پاسخگو نیست و زمین 
اهدایی گم شــده اســت!دارنده مدال طالی 
بازیهای پارالمپیک توکیو در رشته پرتاب نیزه، 
تصریح کرد: معلوم نیســت زمین اهدایی در 
کدام قسمت لرستان واقع شده که هیچ کسی 
اطالعــی از آن ندارد. فکر کنــم اهدای چنین 
زمینی در مراسم تجلیل به صورت فرمالیته و 
در حد وعده  بوده است.امیری همچنین درباره 
میزان آمادگی خود برای شرکت در مسابقات 
بین المللی فــزاغ امارات، گفت: در شــرایط 
آمادگی بسیار خوبی حتی نسبت به پارالمپیک 
توکیو قرار دارم و تالشم کســب ۳ مدال نیزه، 
وزنه و دیســک در فزاغ امارات است. البته در  
نیزه به دنبال رکوردشکنی و در دیسک و وزنه 
سعی دارم رکورد جدیدی را به ثبت برسانم.وی 
درباره برنامه تمرینات خود اظهار کرد: در حال 
حاضر روزی ۳ ساعت تمرین پرتاب در صبح 
و ۳ ساعت کار بدنسازی، کششی، بارفیکس 
و هــوازی بعدازظهر انجــام می دهم، ضمن 
این که روزی ۴ کیلومتر ویلچررانی دارم تا در 
بهترین شرایط خود را برای شرکت در مسابقات 
بین المللی فزاغ امارات آماده کنم.دارنده مدال 
طالی پارالمپیک توکیو در پرتاب نیزه در پایان، 
گفت: هدف اصلی من شــرکت در بازی های 
پاراآسیایی چین و رکوردشکنی جدید در نیزه و 

کسب مدال طال در این بازی هاست.

مانند  بازیکنانی  با حضور  ذوب آهن در خط میانی 
خدابنده لو، اسدبیگی و جعفری از شرایط بهتری برخوردار 
شده و پویایی و تحرک قابل قبولی دارد. شاگردان تارتار در 
فاز دفاعی، اگرچه در چند بازی قبلی ضعیف کار کرده اند 
ولی در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته و به مرور به 

روزهای اوج خود نزدیک می شوند

فوتبال جهان

وز عکس ر

سربازان فوتبالیست 
و خدمت سربازی در 

کویرورزش 
فجرسپاسی شیراز یکی از تیم های نظامی 
فوتبال ایران اســت که این امکان را دارد 
که می توانند بازیکنان مشــمول خدمت 
ســربازی را جذب خود کنــد و بازیکنان 
نیز در کنار گذراندن خدمت خود، در این 
تیم نظامی فوتبال بازی کنند؛ وضعیتی 
که طی سالیان گذشــته تیم هایی چون 

تراکتور و ملوان هم داشتند .

در حالــی تاریخ انتخابــات کمیته ملــی المپیک 
مشــخص شــده که برگزاری آن در تاریخ مقرر در 
هاله ای از ابهام قرار دارد.براساس اعالم کمیته ملی 
المپیک انتخابات قرار اســت در تاریخ ۱7 اســفند 
برگزار شــود. باوجود شــایعات تعویــق انتخابات 
برخی از فدراسیون ها که البته هنوز به صورت رسمی 
از ســوی وزارت ورزش اعالم نشــده، ایــن امکان 
وجود دارد که زمان برگــزاری انتخابات کمیته هم 
دســتخوش تغییراتی شــود.با برگزاری انتخابات 
۱۰ فدراســیون  ورزشــی تا پایان دی ماه، قرار است 
ثبت نام از نامزدهای پست های مختلف )ریاست، 
نواب رییس، اعضای هیئت اجرایی( انجام شود اما 
موضوعی که همیشــه در زمان نزدیکی به انتخابات 
چالش برانگیز شده، انتخاب اعضای مجمع است که 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با اختیارات خود 
طبق اساسنامه برخی از این اعضا را معرفی می کند. 

ماده 5 اساســنامه کمیته ملی المپیک که در تاریخ 
۸ آذر به تصویب هیئت وزیران رسیده است، درباره 

اعضای مجمع عمومی کمیته توضیح می دهد.
در حالــی در اساســنامه کمیته به حضــور رییس 
فدراسیون اسالمی ورزش زنان اشاره شده که این 
فدراسیون در این چند سال هیچ فعالیتی نداشته 
اســت. دی ماه ســال ۹7 بود که الهه عرب عامری 
با حکم مســعود ســلطانی فر، معــاون وقت وزیر 
ورزش و جوانان به عنوان سرپرست این فدراسیون 
معرفی شد تا نسبت به احیای آن و برگزاری مجمع 
انتخاباتی اقــدام کند؛ اما از آن زمــان تاکنون هیچ 
فعالیت و برنامه ای از فدراسیون دیده نشد. باالخره 
بعد از کش و قوس های فراوان بــرای تهیه مکان 
فدراسیون و پروسه طوالنی مدت اجرای برنامه ها، 
عرب عامری از ســمت خود اســتعفا داد و در حال 
حاضر ایــن فدراســیون رییس نــدارد؛ اما جالب 

اینجاســت که به عنوان عضو مجمع با حق رای در 
انتخابات کمیته شرکت می کند.

از طرفی طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک تعداد 
غالب مجمع با فدراســیون های المپیکی اســت 
اما بالتکلیف بودن 2 فدراســیون ژیمناســتیک و 
دوچرخه ســواری و همین طور نامشــخص بودن 
وضعیت ۱۰ فدراسیون دیگر ممکن است انتخابات 
کمیته ملی المپیک را با چالش جدیدی روبه رو کند 
و حتی زمان انتخابات به روز دیگری موکول شود. 
باید دید هفته آینده استارت انتخابات با فدراسیون 

نابینایان زده خواهد شد یا خیر؟

فدراسیونی بدون رییس با حق رای در انتخابات
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مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری:

 ۶۵ درصد از پسماندهای عادی به کود کمپوست
تبدیل می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان در رابطه با مدیریت بخش های مختلف 
پسماندهای شهری اظهار کرد: طبق قانون مدیریت پســماند، جمع آوری، حمل، انتقال و دفع انواع 
پسماندهای عادی برعهده شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری هاست، پسماندهای تولیدی در شهر 
اصفهان نیز پیرو همین قانون بر اساس ماهیت دسته بندی شده و هر کدام طی فرآیندهای مشخص 
مدیریت می شود.غالمرضا ساکتی ادامه داد: پسماندهای تولیدی در شهر اصفهان در هر روز حدود ۱۰۰۰ 
تن است که این میزان توسط ۲۵۰ دستگاه خودروی جمع آوری، به کارخانه پردازش پسماند منتقل 
می شود و در آنجا پس از ورود به خطوط پردازش و جداسازی بخش آلی به میزان حدود ۶۵ درصد، 
قسمت آلی برای تبدیل به کود کمپوست آماده سازی و قسمت غیر آلی آن نیز برای انتقال به فرآیند 
دفع، جداسازی می شود.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه به منظور 
بهینه سازی فرآیند در کارخانه راه اندازی خطوط جدید جداسازی در دستور کار قرار دارد، افزود: فرآیند 
تولید کود کمپوست حدود پنج ماه طول می کشد و سپس کمپوست و کود تولید شده در فضای سبز 
شهرداری و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. ساکتی با اشاره به مدیریت پسماندهای ساختمانی 
که درصد باالیی از پسماندهای عادی تولید شده در شهر اصفهان است، افزود: روزانه حدود هفت هزار 
تن پسماند ساختمانی در شهر اصفهان تولید می شود که تقریبا نیمی از این مقدار جمع آوری و به سایت 
گردنه زینل برای دفع، منتقل می شود؛ انتظار می رود با استقرار سامانه مدیریت جامع پسماندهای 

ساختمانی، بتوانیم همه پسماندهای ساختمانی را به صورت استاندارد مدیریت و دفع کنیم.

به همت شهرداری اصفهان محقق شد؛

 افتتاح زمین بازی و تجهیز  وسایل ورزشی
 کانون اصالح و تربیت

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: کانون اصالح و تربیت، مرکزی برای نگهداری، 
اصالح، تربیت و تهذیب اطفال بزهکار غیر بالغ زیر ۱۸ ســال است.وحید مهدویان افزود: تفریحات 
نوجوانان و جوانان و اهمیت به ورزش در این ســنین باید جدی گرفته شده و برنامه ریزی و اجرای 
هدفمندی را به دنبال داشته باشد به خصوص نوجوانانی که به هر دلیلی با توجه به شرایط خانوادگی 
و محیطی در کانون اصالح و تربیت حضور دارند.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه 
داد: دور بودن از خانواده و اجتماع نباید باعث جلوگیری از رشد و تحرک کافی در این نوجوانان شود؛ 
چرا که تفریح، بازی و ورزش از اصول اولیه پیشگیری از افسردگی و… است.مهدویان خاطرنشان 
کرد: تربیت و آموزش این نوجوانان در فضای محدود بازداشــتگاه تحقق نمی یابد و باید شــرایط و 
محیط زندگی این نوجوانان به گونه ای فراهم شود که روحیه مشارکت جویی آنان افزایش یابد؛ یکی 
از عوامل موثر قطعا مشارکت در مسابقات ورزشــی، تمرینات بدنی و فعالیت های اوقات فراغت با 
همساالن است.وی افزود: در همین راستا با رویکرد رشد مدار و تربیت و آموزش این نوجوانان برای 
زیستی بهتر و آرام تر در بیرون از کانون در آینده با محوریت دبیرخانه شهر دوستدار کودک این پروژه 
با اعتباری نزدیک به سه میلیارد ریال به بهره برداری رســید و زمینه استفاده بهینه از این فضا برای 
نوجوانان فراهم شد.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: با همراهی 
همه ارگان ها و دستگاه های شهر اصفهان، شهری زیباتر را برای زیست بهتر کودکان رقم بزنیم و شاهد 
حضور هیچ کودکی در این مراکز نباشیم. اسما نکویی، رییس اداره شهر دوستدار کودک شهرداری 
اصفهان نیز در رابطه با افتتاح زمین بازی و تجهیز زمین ورزشی و رنگ آمیزی کانون اصالح و تربیت 
اظهار کرد: با توجه به اینکه خدمات شهر باید به صورت مساوی بین کودکان و نوجوانان تقسیم شود 
و از آنجایی که وسایل ورزشی کانون اصالح و تربیت مناســب نبود، تجهیز وسایل ورزشی کانون در 

دستور کار شهرداری قرار گرفت.

تالش برای احیای طرح جامع موزه منطقه ای اصفهان؛

ضرورت اجتناب ناپذیر نصف جهان

احیای طرح جامع موزه منطقه ای اصفهان  نرگس طلوعی
بدون شک باید یکی از اولویت های اصلی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان باشد. 
اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای ایران با پیشینه ای به بلندای 
تاریخ این سرزمین کهن به دلیل اهمیت و موقعیت خاص قرارگیری در 
مرکز ایران و بودن در مسیر شاه راه تاریخی ابریشم همواره در طول ایام 
گذشــته مورد توجه گروه های بزرگ جمعیتــی در قالب حرکت های 
تهاجمی، مهاجرتی، بازرگانی و علمی بوده و همیشــه در گستره اعصار 
تاریخی، پناهگاهی برای پناه جویان از هر قوم و ملت و از هر دین و آیینی 
به شمار می رفته است. این شــهر در خالل روزگاران نه تنها به گوناگونی 
رسوم و کثرت خالئق و اجتماع عالمان که به تعداد مشاغل و تنوع اصناف 
و رونق بازار شهره عام و خاص بوده است و دقیقا به دلیل همین رونق 
شاهد خلق آثار بی شماری اســت و همین مهم ضرورت احیای طرح 
جامع موزه منطقه ای اصفهان را گوشــزد می کند. متخصصان میراث 
فرهنگی و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، موزه 
منطقه ای را این گونه تعریف می کنند: »موزه منطقه ای به موزه ای گفته 
می شود که از نظر محتوا و مخاطب فراتر از مرزهای استانی بوده و یک 
منطقه فرهنگی )به لحاظ مردم شناسی، باستان شناسی، هنر و …( را 

در برمی گیرد. این موزه ها به معرفی مردم شناسی و باستان شناسی، 
تاریخ شهر، فرهنگ، تمدن به لحاظ مادی و معنوی در مناطق بومی و 
محلی می پردازند. ویژگی اصلی موزه های منطقه ای این است که داخل 
یا نزدیک به بافت های تاریخی و محله های بومی و ســنتی ســاخته 
می شوند تا گردشگران ضمن بازدید از بافت خانه ها و بناهای تاریخی با 
مجموعه اشــیای تاریخی مرتبط نیز از نزدیک آشــنا شوند. موزه های 
منطقه ای مانند موزه های عمومی می توانند ملی و یا شامل چند مجموعه 
باشند، اما عمدتا در مقیاس کوچک، فعالیت می کنند. ماهیت این نوع 
از موزه ها به گونه ای اســت که غالبــا آثار یافته شــده طی کاوش های 
باستان شناســی در یک منطقه خاص، به مهم ترین جزو این موزه ها 
تبدیل می شوند. موزه های منطقه ای عموما شامل مجموعه های مردم 
شناسی، مردم نگاری و هنری هســتند. در سال های گذشته بارها این 
موضوع مورد تاکید قرار گرفته و مسئوالن در دوره های مختلف از تالش 
برای احیای این طرح سخن به میان آورده اند؛ اما اجرای این طرح به 
سرانجامی نرسید تا این که در روزهای گذشته بار دیگر خبر احیای طرح 
جامع ایجاد مــوزه منطقه ای اصفهان در کارخانه ریســباف با پیگیری 

میراث فرهنگی و نمایندگان به گوش رسید.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی  

در این باره گفت: با بررســی های طرح هــای اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان به این نتیجه رسیدیم که باید تالش 
کنیم تا طرح جامع ایجاد موزه منطقه ای اصفهان که متعلق به اواخر دهه 

هشتاد و اوایل دهه نود خورشیدی است ، دوباره احیا شود.
شهرام امیری، مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان نیز در این نشست با اشاره 
به لزوم تشــکیل موزه بزرگ اصفهان، گفت: اگر چه همگان اصفهان را 
موزه ای زنده در زیر آســمان می دانند، لکن این شهر تاریخی با داشتن 
موزه های بسیار، نیازمند یک موزه جامع و بزرگ در خور شأن خود است.

وی ادامه داد: کارخانه تاریخی ریســباف اصفهان با ۷ هکتار وســعت، 
آخرین بازمانــده میراث صنعتی معاصر اصفهان اســت که باید هرچه 
سریع تر نسبت به تملک و احیای آن به عنوان موزه بزرگ اصفهان اقدام 
کرد، تا بتوان بیش از ۱۵ هزار شی تاریخی در دسترس را در آن جای داد.

ساغر حمیدی، مدیر امور موزه های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: طرح تاسیس 
موزه منطقه ای اصفهان بیش از ۱۲ ســال اســت که آماده شده و امید 
می رود تا با پیگیری های مسئوالن امر، این طرح دوباره اجرایی شده و 

موزه بزرگ منطقه ای اصفهان در محل کارخانه ریسباف اجرایی شود.

 با بررسی های طرح های اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان به این نتیجه رسیدیم 
که باید تالش کنیم تا طرح جامع ایجاد موزه منطقه ای 
اصفهان که متعلق به اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود 

خورشیدی است ، دوباره احیا شود

فراخوانی برای داستان و ناداستان نویس ها
نخستین جایزه ادبی »کتاب اردیبهشت«، تا یکم اســفندماه سال جاری، پذیرای داستان ها و 
ناداستان های کوتاه همه کسانی است که به فارسی می نویسند.ســیاوش گلشیری، دبیر این 
جایزه گفت: نخستین جایزه ادبی »کتاب اردیبهشت« که فراخوان آن به تازگی منتشر شده، در 
دو بخش داستان کوتاه و نا داســتان کوتاه پذیرای آثار عالقه مندان است.وی خبر داد که علی 
خدایی، محمدرضا تخت کشیان، سروش صحت، حمید صحت و سارا ساالر، هیئت امنای این 

جایزه را تشکیل می دهند.
دبیر نخستین جایزه ادبی »کتاب اردیبهشت«، در ادامه، با اشاره به شرایط شرکت در این جایزه 
تصریح کرد: هر شرکت کننده، فقط می تواند یک اثر را در هر بخش ارسال کند و آثار ارسالی نباید 
قبال در جایزه و یا جشنواره ای شرکت داده شده یا در کتاب، نشریه و سایتی منتشر شده باشند.

گلشیری افزود: شرکت کنندگان همراه با ارسال اثر خود باید حتما فرم اطالعات شخصی را هم 
به صورت کامل پر کنند و دبیرخانه، با صالحدید نویســنده، در ویرایش و اصالح آثار جهت چاپ 
آزاد است. به گفته وی، به برگزید نفر اول بخش داســتان و ناداستان کوتاه پنج میلیون، به نفر 
دوم چهار میلیون و به نفر سوم، سه میلیون تومان اهدا خواهد شد و دیگر برگزیدگان نیز ۱۰ بن  

۵۰۰ هزار تومانی برای خرید از کتاب اردیبهشت دریافت خواهند کرد.
عالقه مندان برای شرکت در این جایزه ادبی، تا یکم اسفندماه سال جاری فرصت دارند آثار خود 

را به نشانی https://prize.ordibeheshtbook.com/ ارسال کنند.

پایان مرمت حمام »خان« در بازار کاشان
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان کاشــان از پایان عملیات 
مرمت تزئینات حمام تاریخی »خان« یا حمام »رازقیه« در راســته اصلی  بازار بزرگ این شهر 
خبر داد.مهران سرمدیان اظهار کرد: حمام »خان« در ســال ۱۱۸۷ هجری قمری ساخته شده 
که با توجه به وضعیت مناسب ســاخت و استحکام اولیه، توانســته در مقابل زلزله سال ۱۱۹۲ 
هجری قمری مقاومت کند و معماری غنی و تزئینات ارزشمند آن از آسیب محفوظ مانده است.

وی گفت: نقاشی های حمام »خان«، ماهیت تصویری و داستانی دارد که در اسپرهای هشتی 
ورودی این اثر تاریخی رســم شده و مربوط به تصویرهایی از خمســه نظامی گنجوی همچون 
ماجرای بهرام گور اســت.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
کاشــان در مورد اهمیت مرمت بنا، تصریح کرد: با توجه به موضوع تصویرها، شــدت تخریب و 
آسیب های موجود در آنها، اجرای این طرح در پروژه های مرمت تزئینات وابسته به معماری آثار 
تاریخی جایگاه ویژه ای دارد که توسط استاد مرتضی شبانی اجرا شده است.وی افزود: عملیات 
مرمت این نگاره ها شامل الیه برداری، استحکام بخشــی، پاک سازی، موزون سازی طرحی و 
رنگی، مســتندنگاری، شناســایی و تکمیل طرح و نقش ها با حفظ اصالت اثر در قسمت های 

کمبود است که در فاز اول عملیات مرمتی قرار دارند.
سرمدیان تاکید کرد: با توجه به آزمایش های مرمتی انجام شده به طور قطع در دیگر اسپرها نیز 
تصویرهایی از این قبیل در زیر الیه هایی از گچ مدفون شده که پس از انجام عملیات الیه برداری 

توسط کارشناسان، این بخش ها نیز مرمت و احیا خواهند شد.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان گفت: حمام تاریخی خان یکی 
از بناهای ثبتی مجموعه بازار کاشــان است که در زمینی به مســاحت ۱۲۵۰ متر مربع در بخش 
باالی بازار قرار دارد و در روز ۲۵ اسفند سال ۱۳۷۹ به شــماره ۳۶۲۷ در فهرست آثار ملی ایران 
به ثبت رسیده است.وی افزود: حمام خان به دســتور عبدالرزاق خان کاشی حاکم کاشان در 
دوره کریم خان زند ساخته شده و که دارای تمام اجزا و ویژگی های معماری حمام های تاریخی 
شامل پیشخان، سردر، ســربینه و ... با تزئینات آجر و کاشــی کاری به شکل های فیروزه ای و 

هفت رنگ است.

با مسئولان

خبرخوان

مشارکت بانوان در مدیریت 
شهری؛ شاخص مهم حل 

مسائل شهر

دیدگاه

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
ضمن تاکید بر استفاده از توانمندی های بانوان 
در شهرداری، اظهار کرد: با توجه به اهمیت نقش 
منابع انســانی در پیشــرفت، حرکت درست و 
بهینه هر سیســتم و اینکه زنان و مردان با هم 
منابع انسانی سازمان ها و نهادها را می سازند، 
در شورای ششــم با رویکرد شایسته ساالری 
به توانمنــدی بانوان توجه بیشــتری خواهیم 
داشــت. فرزانه کالهدوزان با تاکیــد بر الگوی 
ارائه شده در ایران اسالمی که با نام الگوی سوم 
زن مطرح می شــود، تصریح کرد: زنان با تکیه 
بر دانش و تخصص خود، حضــور به موقع در 
عرصه های اجتماعی، سیاسی جامعه و انقالب 
نقش بنیادی ایفا کرده اند. عضو هیئت رییسه 
شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
مســائل و مشــکالت زنان در فضای کالبدی، 
فرهنگی و اجتماعی در شــهر توسط خود آنها 
و با حمایت دســتگاه ها و نهادهــای موثر در 
این زمینه، قابل حل اســت، افزود: اگر چه در 
سال های اخیر شــاهد حضور بیشتر بانوان در 
سطح مختلف بوده ایم، اما به لحاظ کیفی و ارتقا 
به سطوح مدیریتی با توجه به شایستگی ها و 
توانمندی هایشان، نابرابری ها دیده می شود.وی 
ادامه داد: بی شک مشارکت بانوان در مدیریت 
شــهری، شــاخصی مهم برای حل مسائل و 
مشکالت شهر در همه زمینه ها به ویژه مسائل 
زنان محسوب می شود، اما باید بسترهای الزم 
برای شناســاندن توانمندی آنها فراهم شــود.

کالهدوزان با اشاره به توانمندی های اجتماعی 
بانوان، گفت: ایجاد فضای مناسب فرهنگی در 
جامعه، زمینه ســاز ایفای نقش موثر بانوان در 
بســتر خانواده و کمک به توســعه اقتصادی و 
اشتغال جامعه است از این رو باید در استفاده 
از ظرفیت های آنها تالش بیشــتری شود.وی 
با تاکید بر اینکه با نگاه به تعریف الگوی ســوم 
زن مســلمان در جامعه باید بــه توان افزایی و 
توانمندی زنان ایرانی پرداخت، گفت: مدیریت 
شهری برای توانمندسازی زنان با نگاه خانواده 
محوری در شهر اصفهان برنامه های متعددی 

داشته که استمرار خواهد داشت.

رییس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، با اشاره به فعالیت های خانه جوان اصفهان گفت: سال ۱۳۹۷ با 
تشکیل ستاد توسعه کار آفرینی در شهرداری اصفهان، مصوب شد که خانه 
جوان به عنوان برگزار کننده و مجری طرح های کارآفرینی در شــهرداری 
فعالیت خود را آغاز کند، از همان زمان طرحی با نام توان هفت که هدفش 
آموزش یکصد هزار شهروند اصفهانی در حوزه کارآفرینی و توسعه کسب و 

کار بود، آماده شد و شروع به فعالیت کرد.
سید صالح خشوعی اظهار کرد: گروه هدف ما تمام کسانی هستند که قصد 
دارند یک کار به صورت کارآفرینی داشته باشــند یا کسب و کار  راه اندازی 
کنند،  قاعدتا بیشــترین تعداد این افراد را جوانان تشــکیل می دهند، اما 
ما مخاطبان نوجوان و زنان سرپرســت خانوار را از باب کارآفرینی و کسب 
و کارشان پوشــش می دهیم، اما گروه هدف اصلی ما جوانان هستند که 
می توانند برای کســب و کار و کارآفرینی از  آموزش ها از فعالیت های خانه 

جوان استفاده  کنند.
رییس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در خصوص طرح های انجام شــده در خانه جــوان، گفت: در این 
خصوص می توان به طــرح توان هفت اشــاره کرد کــه هدفش آموزش 
بود. در این طرح بســتری را  به نام tavan۷.ir ایجــاد کردیم که در این 
بســتر آموزش های مختلف در زمینه هایــی مبانی کارآفرینی، کســب و 
کار های خرد، قوانین و مقررات کســب و کار و خالقیــت تولید محتوا و در 
 سایت قرار داده شــده تا متقاضیان بتوانند به صورت آفالین از این دوره ها

 استفاده کنند.
وی گفت: همچنین برای مخاطبان مختلف دوره های آنالین برگزار می شود  
برای مثال برای معلمــان دوره هایی با عنوان »معلمــان کارآفرین« برای 
درس کارآفرینی برگزار کردیم، که ۴۴ ســاعت به صــورت آنالین  آموزش 

داشت و به صورت آفالین هم قابل مشاهده بود.
خشــوعی گفت: برای نوجوانان رویــداد »نوجــوان کارا« را برگزار کردیم 
که در این رویداد ۹ تیم اســتارت اپی نوجوان  شــکل گرفــت، به صورت 
کامل آمــوزش دیدند، تســت های مختلفی انجام دادند، اســتعدادیابی 
شدند و شــروع به انجام کار های تیمی کردند.وی با اشاره به رویداد های 
دیگر خانه جــوان، گفت: رویداد های دیگر هم در همین راســتا هســتند 
که در زمان های متفاوت  تعریف می شــوند، رویدادی در پایان سال ۱۴۰۰ 
خواهیم داشــت به نام »محله کار« که مربوط به توانمندسازی و آموزش 
 افرادی است که در مشاغل خانگی مشــغول به فعالیت هستند و رویکرد

 محله محور دارد.
رییس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در خصــوص نتیجه کار هــای  کارآفرینی گفت: بــرای اینکه یک 
استارت اپ به نتیجه برسد و کارآفرینی شکل بگیرد باید اجزای اکوسیستم 
کارآفرینی همــه در کنار هــم فعالیت کننــد. نهاد های دولتــی، مربیان 
کارآفرینی، ســمن ها و نهاد هایی که مجری قانون هســتند باید به یاری 
یکدیگر بشتابند تا یک استارت اپ شکل گیرد. خانه جوان و شهرداری در 

بعضی از این حوزه ها همانند آموزش ورود کرده است.
وی گفت:  مسلما آموزش های تخصصی که معلمان دوره اش را گذراندن،  

به دانش آموزان ارائه می شــود، رویداد کارا که برگزار شد اکنون بچه ها در 
حال فعالیت هســتند، حتی برای بعضی از طرح ها سرمایه گذار پیدا شد. 
ایده های تیم های نوجوانان و حتی تیم هایی کــه در این رویداد بودند در 
رویداد های دیگر هم شــرکت کردند و حائز رتبه شدند.خشــوعی با اشاره 
به تاثیرگذاری رویداد ها گفت: در این رویداد هــا نوجوانان  کار تیمی را یاد 
می گیرند و می توانند با آن کار تیمی که دارند ســرمایه گذار جذب کنند و یا 
از مشــاورانی که خانه جوان در اختیار آن ها می گذارد کارهای شان را پیش 

ببرند تا به نتیجه دلخواه برسند.
وی درباره ارتباطــات خانه جوان و شــهرداری در این راســتا گفت: ما با 
ارگان های مختلفی از جمله فنی و حرفه ای در تماس هستیم که برنامه های 
مشــترک با آن ها برگزار می کنیم و در دوره های مختلف از آن ها بهره مند 
می شــویم و یا حمایت هایی را ما از آن ها انجام می دهیم. با فعاالن اتاق 
بازرگانی، شــتاب دهنده ها و فضای کار اشــتراکی در تماس هستیم و با 

یکدیگر فعالیت های مشترک داریم.
رییس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت: در ســایت tavan۷.ir قســمتی به معرفــی اعضای اکو 
سیستم کارآفرینی شهر اصفهان اختصاص داده شده است که شامل مراکز 
رشد، شتاب دهنده ها، فضای کار اشتراکی، موسساتی که در حوزه کارآفرینی 
و کسب و کار راه اندازی شدند، آموزشگاه ها و مراکز مشاوره هستند، به مرور 

زمان تولید محتوا خواهد شد.
وی گفت:  برای اینکــه اصفهان به یک قطب کارآفرینی تبدیل شــود باید 
همه ارگان ها دست به دســت هم بدهند و کنار هم کار کنند که اکوسیستم  
به خوبی شکل گیرد.خشوعی درباره چالش ها در این مسیر گفت: ما یک 
قسمتی از این اکوسیســتم هســتیم و تالش  می کنیم، اما قاعدتا منابع 
محدود اســت و یک حد مشــخصی دارد، شاید نتواند کل شــهر را تامین 
کند، بقیه ارگان هایی که متولی این حوزه هستند باید کمک کنند تا شرایط 
 قانون گذاری فراهم شــود. در حوزه فرهنگی هم باید کمــک کنیم تا این 
 فرهنــگ کارآفرینــی و اســتارت اپی شــکل گیــرد، آموزش هــا بایــد

 کیفیت باالتری داشــته باشــند و بخش خصوصی تقویت شود تا به یک 
خروجی بهتری برسیم.

آموزش کارآفرینی به سبک خانه جوان اصفهان
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قدردانی در روان شناســی حالتی شناختی-عاطفی است. 
این حالت زمانی به وجود می آید که فرد منفعتی را که دریافت 
کرده به خود نسبت نمی دهد بلکه می داند که این منفعت به 
دلیل نیت خوب فرد دیگری به او رسیده است. این شناخت 
برای هر دو طرف رابطه احساس خوشایندی به بار خواهد آورد. 
فرد دریافت کننده موهبت، از حمایــت و توجه دیگری بهره 
می برد و با قدردانی خود، احساس ارزشمندی و معناداری را 
 thank به فرد مقابل منتقل می کند. 26 دسامبر، روز »گفتن
you)متشکرم(« بود. به همین بهانه درباره اهمیت قدردانی 

خواهیم گفت.

قدردانی و پایداری رضایت از  زندگی
 قدردان بودن باعث می شــود کــه فرد بــه جنبه های مثبت 
زندگی اجتماعی عادت نکند و همیشــه متوجه ارزش های 
 دریافتــی از ســوی اطرافیان باشــد، چنیــن موضوعی به

 پایدار ماندن رضایت از زندگی می انجامــد. برای مثال اگر 
هر روز به آمــاده بودن امــور مربوط به خانه عــادت کنیم و 
 چنین روندی بــه منزله یک امــر بدیهی برای مان باشــد، 
قطعا تالش های صــورت گرفته بــرای این امور به چشــم 
 نخواهد آمد. بنابراین نگاهی یکنواخت به زندگی برای خود 

و فرد مقابل ایجاد خواهیم کرد.

ابراز قدردانی، انتشار احساس مثبت
ابراز قدردانی در برابر یکدیگر، انتشار احساس مثبتی است که 
انگیزه انجام دوباره آن رفتار را ایجاد می کند. بنابراین قدردانی 
با افزایش انگیزه انجام رفتارهای نوع دوستانه، باعث افزایش 
حمایت اجتماعی می شــود. قدردانی در یک نگاه می تواند 
واکنش ســریع و کوتاه مدت در برابر لطف دیگری باشــد و 
در نگاهی دیگر می تواند تبدیل به یــک خلق پایدار و ویژگی 
شخصیتی شود که در این صورت فرد قادر خواهد بود برای هر 

لحظه بودن خود قدردان و شاد باشد.

کاهش بی انگیزگی و افسردگی
همچنین در سطح ارتباطی، قدردان بودن می تواند به شکل 
گیــری ارتباطات گرم و صمیمــی بینجامد. داشــتن دایره 
ارتباطی قوی، امید را در افراد زنــده نگه می دارد به طوری که 
فرد، اطرافیان را به عنوان عواملی در نظر می گیرد که می توانند 

در سختی ها به او کمک کنند. 
داشــتن چنین تصویری از اطرافیان و حمایت های آنان به 

کاهش بی انگیزگی و افسردگی کمک می کند.

چه کنیم تا قدردان شویم؟
 قدردان بــودن در محیط خانواده یا در محــل کار نیازمند این
  اســت که نــگاه وظیفه مدار نســبت بــه مســئولیت ها و

  رفتارهای یکدیگر نداشــته باشــیم. در نگاه وظیفه مدار هر 
 رفتار و انجام مســئولیتی که از اعضای خانواده یا دوســتان
  و همکاران ســر بزند به پای انجام وظیفه گذاشته می شود.

 در این حالت فرد خود را موظف به تشکر و قدردانی نمی داند. 
 از آن طرف، هر یــک از اعضا هم در یک سلســله عادت وار

  به انجام مســئولیت ها  می پردازند، بــدون آن که در اجرای 
آن رفتار احســاس با ارزش بــودن و مفید بــودن به آن ها 
 دســت دهد. بنابراین چنین روندی در دراز مدت برای هر دو 
 طــرف می تواند حالت فرسایشــی داشــته باشــد.  برای 
 قدردان بــودن باید نــگاه را از نتیجه کار برداشــت و بر روند 
اجرای کار تمرکز کرد. ممکن است یکی از اعضای خانواده یا 
یکی از همکاران در انجام مســئولیت خود به نتیجه مطلوب 
نرســد، این مورد نباید تالش های صورت گرفته در روند کار را 
زیر سوال ببرد. در مجموع داشتن روحیه قدردانی در مناسبات 
 ارتباطی باعث انتشــار حس شــادمانی، بــا ارزش بودن،

 امید، انگیزش اجتماعی و برخورداری از زندگی رضایت مندانه 
می شود.

آشپزی
»پیشمه« 

شیرینی ترکمنی
پیشمه ترکمنی یک شیرینی سنتی ترکمنی است که 

در روغن سرخ می شود و بسیار خوشمزه و البته پر کالری است. 
پیشمه، شیرینی سنتی ترکمن هاست که با آرد ، شکر و تخم مرغ تهیه شده 

و در روغن داغ سرخ می شود و سپس رویش پودر قند می پاشند و با پودر پسته 
تزئین می کنند. پیشمه ترکمنی شباهت زیادی به پیراشکی و گوشفیل دارد. 

مواد الزم:  شکر  یک لیوان، شیر   یک لیوان، تخم مرغ 2 عدد،  کره  یک قاشق غذا خوری، بکینگ 
پودر  یک قاشق غذا خوری، گالب  یک قاشق  غذا خوری،  وانیل ،پوست پرتقال و  آرد  به مقدار الزم

طرز تهیه: آرد را الک کنید و کنار بگذارید. کره را ذوب و سپس با شکر مخلوط کنید. تخم مرغ ها ، وانیل و 
پوست پرتقال رنده شده را اضافه کرده و به مدت 5 – 7 دقیقه با همزن برقی بزنید تا حجیم و کرم رنگ شود. 

شیر گالب را اضافه کرده و هم بزنید تا یکدست شود. نیمی از آرد را با بکینگ پودر مخلوط کرده و به مواد 
اضافه کنید. بقیه آرد را کم کم اضافه کنید و هم بزنید تا خمیر لطیفی به دست آید که به دست نچسبد. در 

یک شیر جوش روغن بریزید تا داغ شود. حرارت را مالیم کنید تا پیشمه ترکمنی مغز پخت شود.
به اندازه گردو از خمیر بردارید و گرد کنید و در روغن شناور سرخ کنید و سپس روی کاغذ 
حوله ای قرار دهید تا روغن اضافه اش کشیده شود. سطح پیشمه هنگام سرخ شدن 

ترک می خورد پس از این بابت نگرانی نداشته باشید. مقدار شیرینی خمیر 
را می توانید متناسب با ذائقه خودتان تنظیم کنید. اگر نیمی از 

شیر را با ماست جایگزین کنید خمیر شما لطافت 
بیشتری خواهد داشت. 

صمیمی شدن ارتباطات با روحیه قدردانی

»ناجی« و سه جایزه از جشنواره جورجیان آمریکا پوستر رسمی »جیران« رونمایی شد
فیلم کوتاه »ناجی« به کارگردانی حسین ترک جوش در جشنواره فیلم جورجیان 
آمریکا توانست جایزه بهترین کارگردانی )حسین ترک جوش(، جایزه 
بهترین بازیگری )مهسا قریشی( و بهترین بازیگر مکمل )بیتا عالمی( 
را کسب کند.جشنواره فیلم جورجیان که یک مسابقه و جشنواره فیلم 
 The Hollywood Drive In Film Festival LLC فصلی است، توسط
اداره و حمایت می شود. آثار شرکت کننده توسط هیئت داوران ارزیابی و انتخاب 
می شوند.ندا مقصودی، مهسا قریشی، بیتا عالمی، مائده جعفری، سعیده 
جمشیدی و اودین روشن بازیگران این فیلم هستند.

سریال عاشقانه »جیران« به کارگردانی حسن فتحی این روزها در حال 
تصویربرداری است و با نزدیک شدن به زمان پخش این سریال، از 
پوستر اصلی آن رونمایی شد.»جیران« جدیدترین تولید فیلیمو 
است که قرار است به صورت اختصاصی از این پلتفرم پخش شود.

جیران، شانزدهمین سریال حسن فتحی )پس ازمجموعه های موفق و 
پرمخاطب شب دهم، مدار صفر درجه و میوه ممنوعه( و دومین سریال او 
در شبکه نمایش خانگی پس از سریال »شهرزاد« است و روایتگر زندگی 
جیران -یکی از همسران ناصرالدین شاه- است.  

مدیر مخابرات اصفهان گفت: وضعیت شــاخص های مخابراتی شهرستان 
نجف آباد در ارزیابی اخیر شهرستان ها، بیش از پیش بهبود یافته است.

اسماعیل قربانی در دیدار با نماینده نجف آباد ضمن تسلیت ایام فاطمیه، با 
اشاره به وضعیت شاخص ها و سرویس های مخابراتی در سطح شهرستان 
نجف آباد بیان داشت: با اقدام موثر و همت همکاران ما در سطح شهرستان، 
با بررسی مسائل و موضوعات و رصد و پایش اطالعات و انجام راهکارهای 
اصالحی، وضعیت شاخص های مخابراتی شهرستان نجف آباد در ارزیابی 
اخیر شهرستان ها، بیش از پیش بهبود یافته است.وی افزود: آخرین گزارش 
واصله از شهرستان نجف آباد بیانگر بهبود کیفیت سرویس های مخابراتی، 
تحقق کامل برنامه ســالیانه در بحث شــاخص ها و قرارگرفتن در وضعیت 
مطلوب شاخص های نگهداری شبکه است که نتیجه تالش و همت مضاعف 

مدیریت و همکاران ما در اداره مخابرات شهرستان نجف آباد است.

مدیر مخابرات اصفهــان عنوان کرد: ابتکارات ویژه در کنترل شــاخص ها و 
پیگیری مجدانه و انعکاس این تالش ها در کنار ارتقای واقعی شاخص های 
عملکردی می تواند اقدامات شهرستان را برجســته  کرده و زمینه ای برای 

پیشرفت دائمی شهرستان به وجود آورد. 
الزم به ذکر اســت؛ ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم شــریف شهرســتان 
نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی نیز در این دیدار، ضمــن تقدیر از 
فعالیت هــای مخابرات در ســطح این شهرســتان، به بیان مشــکالت و 
دغدغه های ارتباطی مردم پرداخت. بررســی راهکارهای الزم برای توسعه 
شــبکه و ســرویس دهی مطلوب تر، بحث و تبادل نظر در مورد هزینه های 
نگهداری تلفن ثابت و روش های بهبود ســرویس دهــی و لزوم بازنگری 
در تعرفه تلفن ثابت در راســتای تحقق بستر شــبکه ملی اطالعات از دیگر 

محورهای این نشست صمیمی بود.  

»طرح تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به 
منظور تصفیه پساب شهری« در آبفای استان اصفهان به اجرا درآمد. این طرح 
را »طیبه امیدی نیا« از پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان به راهنمایی دکتر 
محمد شایان فر به عنوان پایان نامه دکتری زیر نظر دفتر تحقیقات شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان به اجرا درآورده است. در»طرح تحقیقاتی ارزیابی 
و مدل ســازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور تصفیه پساب 
شهری« سعی شده تا نقش گیاه » نی« در تصفیه فاضالب وکاهش آالینده های 
موجود در پساب خروجی تصفیه خانه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این 
طرح ریشه گیاه نی در بسترهای متفاوت »پوکه معدنی دانه درشت«، »پوکه 
معدنی دانه متوسط«، »پوکه معدنی دانه ریز« و »شن نخودی« کشت شده 
و جریان فاضالب به دو صورت عمودی و افقی از روی آن عبور کرده و ســپس 
مورد آزمایش قرار گرفته تا مشــخص شــود هر یک از این بسترها در کاهش 
میزان آالینده های پساب خروجی چه تاثیری داشته اند. ناظر اجرایی »طرح 
تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور 
تصفیه پساب شــهری« گفت: این طرح با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 800 
میلیون از سال 1397 در تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر به اجرا در آمده است.  

سید علیرضا رجایی با بیان به این که در حدود دو سال آبگیری برکه ها به طول 
انجامید ، گفت: پس از آن طی دوره های متوالی سه ماهه، از پساب خروجی 
تاالب های هیبریــدی، نمونه گیری های الزم صورت گرفتــه و برای ارزیابی به 
آزمایشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان ارسال می شود. وی به مزایای اجرای »طرح 
تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور 
تصفیه پساب شهری« اشاره کرد و گفت: این طرح در محل هایی با جامعه آماری 
کمتر مانند روستاها می تواند جایگزین تصفیه های متعارف فعلی همانند لجن 
فعال شــود با این تفاوت که تاالب های طراحی شده به صورت خودکار تصفیه 
پســاب را انجام می  دهند و هزینه ای برای نگهداری ندارند. رجایی ادامه داد: 
در این طرح نیاز به مراقبت دائم از مراحل تصفیه فاضالب توسط دستگاه و یا 
نیروی انسانی کاهش یافته و در صورت موفقیت می تواند کاهش هزینه های 
شرکت های آب و فاضالب را در پی داشته باشد. گفتنی است؛ همزمان با آیین 
گشایش جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو که روز 29 آذرماه سال جاری با 
حضور علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد از »طرح 
تحقیقاتی ارزیابی و مدل سازی کیفی تاالب های مصنوعی هیبریدی به منظور 

تصفیه پساب شهری« رونمایی به عمل آمد.

 معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان گفت: رکورد تولید ذوب آهن در ســال 
93 حدود دو میلیون و 706 هزار تن چدن بود، اما اگر در سه ماه پایانی امسال 
اتفاق ویژه ای رخ ندهد، امیدواریم رکورد 50 ســاله ذوب آهن را جا به جا کنیم.

مهرداد توالئیان، با بیان اینکــه موجودی مواد اولیه ذوب آهــن برای تولید به 
معنای واقعی تنها برای چند روز است، گفت: ذوب آهن اگر به نتیجه برسد که 
امکان تامین پایدار مواد اولیه از داخل نیست، برای واردات مواد اولیه مورد نیاز 
خود برنامه ریزی می کند. توالئیان با تاکید بر اینکــه کوره بلند قلب ذوب آهن 
است، توضیح داد: در آغاز ســیکل تولید فوالد ابتدا باید چدن تولید شود و بعد 
در فرآیندی چدن تبدیل به فوالد می شود، اما اگر به هر دلیل امکان تولید چدن 
به عنوان ماده خام جهت تولید فوالد را نداشته باشیم، طبیعتا تولید ذوب آهن 
کاهش می یابد. وی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه، کمبود آب و انرژی که 
موجب کاهش تولید کوره ها شده است و نتوانسته ایم از ظرفیت کامل کوره ها 
استفاده کنیم، گفت: با وجود تمام مشــکالت با توجه به فعالیت سه کوره بلند 
در تالش هستیم تا پایان سال 1400، رکورد تولید ذوب آهن که مربوط به سال 
93 ثبت بود را بشکنیم. توالئیان گفت: رکورد تولید ذوب آهن در سال 93 حدود 
دو میلیون و 706 هزار تن چدن بود، اما اگر طی ســه ماه پایانی امسال اتفاق 
ویژه ای رخ ندهد، امیدواریم رکورد 50 ساله ذوب آهن را جا به جا کنیم. معاون 
بهره برداری ذوب آهــن اصفهان درباره اینکه آیا به دنبــال رایزنی با مجلس و 
وزارت صمت برای دریافت سهمیه سنگ آهن همانند آنچه در سال 98 اتفاق 
افتاد، هســتید، گفت: همواره به دنبال پیگیری و رایزنی تامین ســهمیه مواد 

اولیه ذوب آهن همانند ســال 98 هســتیم و امیدواریم مواد اولیه خود را چه 
در بحث سنگ آهن و چه زغال ســنگ از منابع داخلی تامین کنیم، هر چند که 
شاهد مشکالت بسیار هستیم و شــرایط روز به روز بدتر شده است. وی ادامه 
داد: ذوب آهن به عنوان یک بنگاه اقتصادی اگر به نتیجه برسد که امکان تامین 
پایدار مواد اولیه از داخل نیســت، صد در صد برای واردات مواد اولیه مورد نیاز 
خود برنامه ریزی می کنیم، چراکه چرخه بزرگ فعالیت سه کوره نباید متوقف 
شود. توالئیان به مشکالت موجود بر سر راه واردات مواد اولیه و قیمت گذاری 
دستوری مواد فوالدی اشاره کرد و گفت: زمانی که صحبت از بورس برای خرید 
محصوالت فوالدی می کنیم به معنای قیمت آزاد و رقابتی است که باید قیمت 
محصول براساس عرضه و تقاضا در بورس مشخص شود. وی با تاکید بر این که 
اگر در مورد قیمت گذاری محصوالت فوالدی صحبت کنیم یعنی از اساس بورس 
را قبول نداریم، اظهار کرد: اگرچه در دوره ای به اشتباه توسط مسئوالن در بحث 
قیمت گذاری دخالت هایی شده، اما دیر یا زود باید محدودیت ها برداشته شود 
و فوالدی ها بتوانند همانند بازارهای جهانی حتی اگر الزم شد مواد اولیه خود را از 
خارج وارد و یا در داخل تامین کنند و در نهایت قیمت محصوالت شان براساس 
قیمت های جهانی تعیین شود. معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان بیان کرد: 
به طور صد در صد واردات مواد اولیه مشکالتی را برای فوالدی ها ایجاد می کند، 
اما این مانع حرکت ذوب آهن و توقف این صنعت نخواهد شد. وی تصریح کرد: 
استراتژی ذوب آهن تامین مواد اولیه خود به هر قیمت است هر چند امیدواریم 

با کمک های مختلف مواد اولیه از منابع داخلی تامین شود.

رییس خطوط تکمیل ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکــه گفت: رکورد 
تولید هزار و 491 تن ورق برش داده شــده در ســال »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« در این خط شکسته شد؛ آخرین رکورد ثبت شده روزانه تولید 
در این واحد در 14 مهرماه 1396، به میزان هزار و 305 تن ورق بوده است.

محمد علیخانی، اظهار کرد: تالشگران فوالد مبارکه با تالش و همدلی و در 
راستای تحقق رشد صنعت و اقتصاد کشور، موفق به شکستن رکورد تولید 
روزانه خط برش ســنگین واحد تکمیل ناحیه نورد گرم این شرکت شدند. 
وی در ادامه افزود: خط برش سنگین واحد تکمیل ناحیه نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه یکی از 3 خط برش موجود در این واحد اســت که با ظرفیت 
تولید سالیانه 220 هزار تن قادر به تولید محصوالت ورق برش داده شده در 
محدوده ضخامت 6 تا 16 میلی متر و عرض 600 تا 1850 میلی متر و طول از  

یک تا 12 متر در گروه های مختلف فوالدی است. 
 رییس خطوط تکمیل ناحیه نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان

 کــرد: این خــط در کنــار 2 خط برش ســبک دیگر کــه در آن هــا ورق با 
ضخامت های 2 تا 6 میلی متر برش داده می شود، نیازهای مصرفی صنایع 
 مختلف داخلی و خارجی اعم از صنایع خودروسازی، صنایع لوازم خانگی 
و صنعتی، صنایع اسکلت فلزی و سوله سازی، صنایع ساخت ترانسفورماتور 
 و صنایع ســاخت تجهیزات ســبک و ســنگین را تامین می کنــد.وی با

 بیــان اینکه ظرفیت تولید ســالیانه کل خطــوط تکمیل ناحیــه نورد گرم 
شــرکت فوالد مبارکه درحدود یک میلیون و 200 هزار تن است، ادامه داد: 
 خط تمپر و برش سبک یک به صورت پیوســته بوده و قادر به دوباره پیچی، 
اتوکشی محصوالت نوردگرم )اسکین( اســت و خط اسکین که نظیر خط 
تمپر عملیات اصالح، تسطیح و تقسیم کالف در آن انجام می شود، ظرفیتی 

بالغ بر 600 هزار تن در سال را داراست.
علیخانی تصریح کرد: رکورد تولید هزار و 491 تن ورق برش داده شده به یاری 
خداوند متعال، تالش، کوشش و هماهنگی قســمت های مختلف ناحیه 
نورد گرم، در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در این خط به ثبت 
رسید؛ آخرین رکورد ثبت شده روزانه تولید در این واحد در 14 مهرماه 1396، 
به میزان هزار و 305 تن ورق بوده است. وی در پایان با بیان اینکه ثبت این 
رکورد مرهون زحمات و تالش جمعی تمامی همکاران تولید، تعمیرات، دفاتر 
فنی، کنترل کیفیت و برنامه ریزی تولید ناحیه نورد گرم است، اذعان داشت: 
این موفقیت مهم را به تمامی همکاران و ذی نفعان گروه فوالد مبارکه تبریک 
می گویم و از حمایت های مدیریت عالی شــرکت و زحمات کلیه همکاران 

ناحیه نورد گرم و پشتیبانی سایر نواحی تشکر می کنم.

مدیر مخابرات اصفهان:
شاخص های مخابراتی شهرستان نجف آباد بیش از پیش بهبود یافته است

با رویکرد کاهش هزینه ها در فرآیند تصفیه فاضالب صورت گرفت؛
رونمایی از طرح جامع خودکار تصفیه فاضالب به وسیله تاالب های هیبریدی

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
اگر امکان تامین پایدار مواد وجود نداشته باشد ،برای واردات اقدام می کنیم

در راستای تحقق شعار سال؛
ركورد تولید روزانه خط برش سنگین در ناحیه نورد گرم فوالد مباركه شكسته شد
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