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        معاون استانداراصفهان می گوید امکان پرواز روزانه برای صادرات گل از اصفهان به روسیه وجود دارد؛

فلفل دلمه ای برگشت خورد، گل صادر می کنیم

آبخوان داری؛ راهکار 
احیای دشت های 

چهارمحال

 احیای زاینده رود
  نیازمند ردیف ملی 

در بودجه 1401

 خانه تاریخی 
جواهری اصفهان

خانــه جواهــری از بناهای قاجــاری و جاهای 
دیدنی اصفهان اســت و در یکی از قدیمی ترین 
خیابان های شهر قرار دارد. در سال ۱۳۸۶، خانه 
جواهری توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان به کارگاه های 

هنرها وصنایع دستی تبدیل شد. 

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان درباره علویجه:
 اینها مسکن کم درآمدهاست؛

 نه مسکن مهر

7

طرح توانمندسازی خانواده محور- همیار 
مادر و کودک در اصفهان؛

به خاطر بچه ها

5

3

3

5

3

4

زمستان امسال در استان اصفهان؛

خاموشی و محدودیت برق نداریم

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

دستگیری دعانویس کالهبردار در اصفهان

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 )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی 

)www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.

مبلغ برآورد: ۶۸,۱۸۸,۱5۶,۱22 ریال برآورد بر مبنای فهارس بهای واحد پایه آبیاری و زهکشی سال ۱400 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 ۱2 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- آبشــار 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 2۳5
تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی:

 کلیه مراحــل ارزیابی کیفــی و مناقصــه از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد ایــران( به نشــانی اینترنتی

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در ارزیابی کیفی مطابق شرایط و مواعد زمانی قید شده در آن 
سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و ارسال پاســخ 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  پــل خواجوـ  بلــوار آئینه خانهـ  جنب هــالل احمر- شــركت آب منطقه ای اصفهان- کدپســتی 
۸۱۶4۶7۶47۳ - صندوق پستی۳9۱ 

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت توزيع برق 
شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نياز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و 
آئين نامه معامالت شرکت ، ازطريق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

 روابط عمومی برق شهرستان اصفهان

شماره 
موضوع شماره سامانهمناقصه 

مناقصه

تاريخ 
توزيع 
دفترچه

مهلت 
دریافت 

اسناد

آخرین 
مهلت تحویل 

پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه)کیفی(

ساعت برگزاری 
مناقصه

مبلغ تضمین 
)ریال(

400۱40۶۱200009۳9540000۱0

اصالح 
ساختار شبکه 
فشارضعیف 
)تبدیل شبکه 
سیمی به کابل 
خودنگهدار( 
محدوده امور 
برق منطقه 
یک)مرکز(

۱0۱.520.000.000صبح۱400/۱0/۱۱۱400/۱0/20۱400/۱۱/02۱400/۱۱/0۳

پيشنهاد دهندگان مي توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ ۱400/۱۱/02 به 

نشانی: اصفهان-خیابان طالقانی ، امور برق منطقه یک اصفهان– دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پيشنهادهايی كه بعد از مهلت مقرر در فوق دريافت 
شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

         http://tender.tavanir.org.ir             : سايت  اينترنتی معامالت توانير به نشانی
http://iets.mporg.ir           : سايت  اينترنتی پايگاه ملی مناقصات ايران به نشانی
http://eepdc.ir     :سايت  اينترنتی شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن۳4۱22۳5۳-0۳۱ کارشناس قرارداد ها و مناقصات امور و جهت آگاهی بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن : ۳4۱22۳40 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است 0
  ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت  https://www.eepdc.irجهت به روز رسانی مدارک ثبتی 

الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ۳224۱۱5۳ آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، 

ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پيشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشايي پاكات آزاد می باشد.

  به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.   

  ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شــهرداری خالد آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه مورخ ۱400/0۸/29 شورای اسالمی شــهر، تعداد ۳ )سه( قطعه 
زمین مسکونی را از طریق مزایده به فروش برســاند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر حداکثر تا تاریخ 

۱400/۱0/20 به شهرداری خالد آباد مراجعه و یا با شماره تلفن 54۳4۶۸50-0۳۱ تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده نوبت دوم

روابط عمومی شهرداری خالد آبادم الف:۱۲5۲۱75

7

   ترویج مســئولیت پذیری پدران و کمک به تغییر نگرش مادران از 
مادرکامل به مادر کافی؛  کمک به ایجاد جریان توانمندسازی مادران و 
پدران با رویکرد خانواده محور در حیطه های در دسترس بودن، پاسخگو 
بودن و حساس بودن در رابطه با کودک؛  به کارگیری مشارکت مادران و 
پدران در تشکیل گروه های همیار مادر و کودک و ایجاد فضای گفتمان، 

پویایی و پایداری گروه همیار مادر و کودک از جمله این اهداف است.

3

مشکل اصلی در ساخت 
مسکن، نبود آمار 

نیازمندان واقعی است

3

ستادی برای پشتیبانی 
میراث فرهنگی 

 اصفهان تشکیل
شده است 



پنجشنبه 09 دی  1400 / 25 جمادی االول 1443 / 30 دسامبر 2021 / شماره 3433

پاسخ بایدن به احتمال دیدار با پوتین: 

خواهیم دید!
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا درباره احتمال دیدارش با والدیمیر پوتین، همتای روس خود در ۱۰ ژانویه 
اظهار نظر کرد. دهم ژانویه مصادف با دور جدید گفت وگوهای راهبردی دو کشــور است. به نقل از رویترز، 
بایدن روز سه شنبه در مصاحبه ای با خبرنگاران در این باره گفت: خواهیم دید.کاخ سفید توضیحی نداد 
که منظور بایدن دقیقا چه بوده؛ اما در عین حال اذعان کرد که این دیدار احتماال انجام خواهد شــد.قرار 
است ۱۰ ژانویه، روسیه و ایاالت متحده دور جدیدی از گفت وگوهای راهبردی بین دو کشور را برگزار کنند و 
انتظار می رود در جریان آن درباره مسائل امنیتی در اروپا و اوضاع اوکراین گفت وگو کنند. انتظار می رود 
نشست شورای روسیه و ناتو و دیدار مقامات روس و نمایندگان ســازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در 

زمان بعدی برگزار شود.
 

افغانستان، دومین ابرقدرت جهان!
رهبران طالبان در حالی ادعا می کنند که آنان دومین ابرقدرت جهان به حساب می آیند که هنوز از تحقق 
انتظارات اولیه مردم خود برنمی آیند.به نقل از افق نیوز، آنان حتی از ســوی حامیان اصلی شان مانند 
پاکستان نیز به رسمیت شناخته نشده اند، در کشورهای دیگر ســفیر و دیپلمات ندارند و  نمی توانند از 
دارایی های ملی مربوط به خود افغانستان استفاده کنند. اما شیراحمد عباس استانکزی؛  معین سیاسی 
وزارت خارجه  طالبان گفته  است که در جهان دو ابرقدرت وجود دارد که اولی آمریکاست و دومی طالبان.

استانکزی گفته  است که نه تنها بریتانیا و شوروی در افغانستان شکست خوردند؛ بلکه آمریکا و شرکایش 
نیز در این کشور شکست را تجربه کرده اند.او گفته  است که به ژنرال های آمریکایی توصیه کرده  که در جهان 
دو ابرقدرت وجود دارند؛ اول آمریکا و دوم طالبان.او پیش تر نیز با اشاره ای تلویحی به آمریکا گفته بود که 

»دشمن« نباید فکر کند که »افغان ها« از ۴۰ سال جنگ خسته شده و توانایی دفاع را ندارند. 

واکنش چین به تصمیم آمریکا:

 گیج کننده است
چین اعالم کرد که تصمیم دولت جو بایدن جهت اعزام کارکنان کنسولگری آمریکا به همراه ورزشکاران 
آمریکایی به پکن برای بازی های المپیک زمســتانی ۲۰۲۲ در بحبوحه تحریم دیپلماتیک، گیج کننده 
است.به نقل از شبکه فاکس نیوز، ژائو لیجیان، ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس 
خبری اظهار کرد: آمریکا ادعا می کند که بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن را تحریم می کند و هیچ 
دیپلمات یا نماینده رسمی را به پکن اعزام نخواهد کرد و این در حالی ا ست که برای مقامات سازمان های 
دولتی درخواســت ویزا می کند. چنین چیزی نسبتا گیج کننده اســت.لیجیان افزود: مهم نیست که 
آمریکا چگونه تالش می کند تا چنین چیزی را توجیه کند، حقیقت این چیزی است که همه ما مشاهده 
می کنیم.لیجیان پیش تر تحریم دیپلماتیک بازی های زمستانی ۲۰۲۲ پکن  توسط آمریکا را مضحک 

خواند و گفت که آمریکا برای کارکنان دیپلماتیک خود درخواست ویزا کرده است.

امارات،یک زن دیپلمات را در مقام وزارت نشاند
شــیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رییس دولت امارات طی حکمی النا زکی نسیبه را به رتبه وزیر ارتقا داد. 
اعطای رتبه وزارت به» النا زکی نسیبه« می تواند بخشی از تالش های دولت امارات برای مشارکت دادن 
زنان در نقش های کلیدی دولت تعبیر شود.به نقل از ایندیپندنت، النا زکی نسیبه، دستیار وزیر خارجه و 
همکاری های بین المللی در امور سیاسی بود. او همچنین نماینده دائم امارات در سازمان ملل است و 
این سمت را همچنان برعهده خواهد داشت.نسیبه در نشست هفته گذشته انگلیس و شورای همکاری 
خلیج فارس، نماینده امارات بود و در کنار وزیران خارجه کشورهای دیگر  با لیز تراس، وزیر خارجه انگلیس 

دیدار کرد و درباره مسائل منطقه و از جمله برنامه  هسته ای ایران به تبادل نظر پرداخت.

المیادین گزارش داد:

مخمصه »بایدن« در مورد ایران در سال ۲۰۲۲

رزمایش های »پیامبر اعظم ۱۷« و شبیه ســازی حمله به دیمونا با ۱۶ 
موشک بالستیک، نشان دهنده آن اســت که هر تحرکی علیه ایران با 
پاسخ قاطع نظامی مواجه می شود. چه بسا پیام این رزمایش ها، پیش 

از اسراییل، متوجه آمریکاست تا تل آویو را مورد حمایت قرار ندهد.
المیادین در مطلبی به قلم قاسم عز الدین نوشت: دولت بایدن به امید 
حفظ سیطره جهانی آمریکا و نجات آن از شکست حتمی اش در قرن 
۲۱، جنگ های نزدیکی را پیش روی خود دارد، اما در مقابله با افزایش 
قدرت چین و روسیه، به مسابقه تســلیحاتی هسته ای و قدرت نمایی 
نظامی پناه می برد تا جایگاه خود در رقابت بین المللی را بهبود بخشد و 
در صورتی که برای مقابله با ایران نیز به این گزینه متوسل شود، می تواند 
موجب بروز یک جنگ منطقه ای گسترده شود.به گزارش »انتخاب«، در 
ادامه این مطلب آمده است: در حالی که آمریکا از کاهش سیطره جهانی 
خود رنج می برد، اسراییل هم در شــرایط تبدیل شدن از پلیس منطقه 
که در خدمت استراتژی آمریکا و غرب بود، به یک پایگاه نظامی سقوط 
کرده است که نیاز به حمایت دارد.در همین رابطه، وزیر خارجه اسراییل 
و رییس ستاد مشترک آن، درخواست کمک کرده و در مورد تبدیل شدن 
ایران به یک قطب منطقه ای که می تواند معــادالت قرن را بر هم زند و 

نیز در رابطه با چشم پوشی آمریکا از سرنوشت اسراییل هشدار دادند.

آتش بس آمریکایی در جبهه ایرانی؟
تنگنای بایدن، آن اســت که در برابر دو گزینه دشوار قرار دارد، چرا که نه 
می تواند روابط با ایران را عادی ســازی کرده و به هیبت آمریکا آسیب 
برساند و نه می تواند برای حل اختالفات با ایران به اروپایی ها متوسل 
شــود، به این دلیل که تروئیکای اروپایی خود را از ورود به مشــکالت 
استراتژیک پیچیده دور کرده و چه بســا ادامه قطع رابطه بین ایران و 

آمریکا، خدمتی باشد به دولت های اروپایی.
گزینه دیگری که برای اوباما و ترامپ نیز دشوار بود، گزینه جنگ مستقیم 
با ایران و یا جنگ به واســطه اسراییل اســت، گزینه ای که می تواند به 
ســرعت آمریکا را از قرار گرفتن در صدر دولت های قدرتمند در قرن ۲۱ 
به پایین بکشد، چرا که ایران و محور مقاومت توان مقابله طوالنی مدت 
و تغییر معادالت استراتژیک در خاورمیانه را دارند و در ادامه، روسیه و 
چین می توانند بر ایاالت متحده پیشی بگیرند.ادامه خط مشی ترامپ 
دیگر برای بایدن ممکن نیســت، از این جهت که ایران برای حمایت از 
نفت کش های خود در خلیج فارس وارد عمل شده و تالش کرد منطقه 
را از حضور نظامی آمریکا خالی کند.منتفی شدن این گزینه ها، در برابر 
بایدن راهی جز آتش بس باقی نمی گذارد و به این ترتیب، آمریکا مجبور 
می شــود از امتیاز تحریم ها و حکمرانی بر دولت ها و ملت ها، چشــم 

پوشی کند.در جریان مذاکرات غیر مستقیم، ایران پیش نویس ژوئن 

۲۰۲۰ را رد کرده و دو پیش نویس جدید را توســط مذاکره کننده ارشد 
خود، علی باقری کنی مطرح کرد.

 تالش برای توافق موقتی در راستای رفع تحریم ها در مقابل توقف غنی 
ســازی اورانیوم همچنان ادامه دارد، همانطور که تالش های آمریکا و 
اروپا مبتنی بر جای دادن برنامه های موشــکی و سیاست های دفاعی 
و خارجی ایران و مشــارکت طرف های منطقه ای و اسراییل در ضمن 
مذاکرات همچنان پابرجاست.رزمایش های »پیامبر اعظم ۱۷« و شبیه 
سازی حمله به دیمونا با ۱۶ موشک بالستیک، نشان دهنده آن است که 
هر تحرکی علیه ایران با پاسخ قاطع نظامی مواجه می شود. چه بسا پیام 
این رزمایش ها، پیش از اسراییل، متوجه آمریکاست تا تل آویو را مورد 
حمایت قرار ندهد.در این میان، حســین امیر عبداللهیان تصریح کرده 
است هر توافقی باید تضمین کننده فروش نفت و دست یابی به بهای آن 
بدون هیچ مانعی باشد. در مقابل پای بندی تمام طرف ها به توافق، لغو 
تحریم ها و تضمین اینکه واشنگتن دوباره از توافق خارج نشود، ایران هم 
به بازرسان آژانس اجازه حضور در تاسیسات هسته ای خود را می دهد. 
با این روزنه ای که ایران ایجاد کرده، برای بایدن دشــوار است که تن به 

آتش بس با ایران ندهد.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی با تاکید بر 
اینکه»اکنون زمان تهدید ایران به اعمال فشار بیشتر 
نیست« گفت: شانس دستیابی به توافق در وین بسیار 
باالست.میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد 
سازمان های بین المللی در وین درباره فضاسازی های 
اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه زمان در مذاکرات 
وین در حال از دست رفتن است و رایزنی ها باید هرچه 
زودتر به نتیجه برســد، گفت: این احســاس فوریت 
کمی اغراق آمیز است. بله، فوریت وجود دارد اما اجازه 
دهید کمی محتاط باشــیم. بیایید ضرب االجل های 
مصنوعی و ســاختگی تعیین نکنیم.وی که با نشریه 
فارین پالیســی گفت وگو می کرد، افزود: نمی توانم 

حصول توافق )در مذاکــرات وین( را تضمین کنم اما 
شانس دستیابی به آن بسیار، بسیار زیاد است. من در 
این مرحله نسبتا خوش بین هستم و هیچ دلیل عینی 
برای شک و تردید نمی بینم.اولیانوف همچنین گفت: 
بر این باورم که شانس حصول توافق بسیار باالست، 
چراکه پیش نیاز اصلی موفقیــت )مذاکرات( وجود 
دارد. تمامی کشــورها، همه شرکت کنندگان، از جمله 
ایران و ایاالت متحده به دنبال احیای توافق هسته ای 
هستند.نماینده روسیه در مذاکرات وین در پاسخ به 
برخی ادعاها مبنی بر وقت کشی ایران در مذاکرات به 
منظور توسعه برنامه هسته ای اش خاطر نشان کرد: 
اکنون زمان تهدید ایران به اعمال فشار بیشتر نیست. 

حتی اگــر ایرانی ها حجم قابل توجهی مواد هســته 
ای تولید کنند، چه می شــود. این مواد بدون کالهک 
قابل استفاده نیست و ایران نیز چنین کالهکی ندارد.

اولیانوف در بخش دیگــری از این مصاحبه با ادعای 
این که روسیه و چین، ایران را متقاعد کردند که برخی 
خواسته هایش را کنار بگذارد، ازجمله اینکه مذاکرات 
تنها روی موضوع تحریم ها متمرکز باشد، نه مسائل 
هسته ای افزود: در نهایت نیز مذاکره کنندگان پذیرفتند 
که رایزنی ها را بر مبنای پیش نویسی که در شش دور 

مذاکره قبلی به دست آمده بود، آغاز کنند.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی:

روسیه و چین، ایران را متقاعد کردند که برخی خواسته هایش 
را کنار  بگذارد

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین به زودی نتیجه بدهد تا برجام به مسیر اصلی خود بازگردد.
پایگاه اینترنتی هیئت روسیه در سازمان  ملل، دمیتری پولیانســکی معاون نماینده این کشور در سازمان ملل در بخشی از یک کنفرانس خبری در پاسخ به این 
سوال که آیا با این که موانع و درخواست ها درباره برجام هر روزه بیشتر می شود موافق است یا نه و آیا احتمال توافق در سال میالدی جاری وجود دارد یا نه، گفت: 
من قویا باور دارم می توانیم برجام را احیا کنیم. امسال سال سختی داشتیم. اول که منتظر دولت بایدن بودیم. روندی طوالنی به مدت پنج ماه بود. بعد هم که 
در ایران انتخابات شد و تیم جدیدی]برای مذاکره[ در ایران شکل گرفت.پولیانسکی ادامه داد: حاال تیم ایران به آن جا]وین[ بازگشته و زمان مذاکراتی هدفمند 
و اساسی فرارسیده است. تا جایی که من اطالع دارم، مذاکرات ادامه دارد. تا آن جا که یادم می آید، روز دوشنبه دور هشتم مذاکرات برجامی شروع شد. ما یک 
تیم خیلی خوب و حرفه ای در وین داریم که دوست خوبم میخائیل اولیانوف سرپرستی آن را بر عهده دارد. من به مهارت های دیپلماتیک آن ها اطمینان دارم و با 
وجود این که می دانم کار و مسیر آسانی نیست، بسیار خوش بینم. فکر می کنم ما تمامی شرایط الزم برای موفقیتی را داریم که زمان زیادی منتظرش بوده ایم، 

موقعیتی که می توانیم در آن اعالم کنیم برجام به مسیر اصلی اش بازگشته و می تواند به پایان دادن به تنش ها در منطقه کمک کند.

خبر روزاظهار نظر یک دیپلمات روس درباره توافق در وین

وز عکس ر

الریجانی در جلسه 
 شورای  عالی 

انقالب فرهنگی
جلســه شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی، بــه ریاســت ابراهیم 
رییسی، رییس جمهور و با حضور 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس 
شورای اســالمی، حجت االسالم 
غالمحسین محسنی اژه ای رییس 
قوه قضاییه و دیگر اعضای این شورا 
در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

شبکه سعودی العربیه: 

تنها چند هفته با توافق در وین فاصله داریم
شبکه سعودی العربیه به نقل از برخی دیپلمات ها با تاکید بر اینکه تنها چند هفته با رسیدن به توافق 
درخصوص برنامه هسته ای ایران فاصله داریم، اعالم کرد: به نظر می رسد که اوایل فوریه تاریخ واقعی 
پایان مذاکرات باشد. با توجه به اینکه دور هشتم مذاکرات هسته ای ایران در وین درحال برگزاری است 
برخی منابع دیپلماتیک به شبکه سعودی العربیه گفته اند به نظر می رسد که اوایل ماه فوریه آتی یک 
تاریخ واقعی برای پایان مذاکرات باشد و برنامه هسته ای ایران اکنون همانند سال گذشته نیست.این 
منابع دیپلماتیک گفتند که ایرانی ها با جدیت مذاکره می کنند و خواهان توافقی برای فروش نفت خود 
هستند؛ اما نمی دانیم که تالش های آنان به کجا خواهد رسید.این منابع درخصوص ضمانت هایی که 
ایران خواستار آن هاست نیز خاطرنشان کردند: این مطالبات پیچیده هستند و همچنان نمی دانیم 
که چگونه از آن ها عبور کنیم.شبکه العربیه در بخش دیگری نیز به نقل از چند دیپلمات تاکید کرد: تنها 

چند هفته با رسیدن به توافق درخصوص برنامه هسته ای ایران فاصله داریم.
 

نماینده مجلس: 

من الگوی کارگران و جوانان بیکار هستم
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به واکنش برخی نمایندگان به سخنان اخیر او 
در جلسه علنی مجلس گفت : شــما چه می دانید که 5۰ درصد از مردم و جوانان ما به استان های دیگر 
مهاجرت کردند و خود و خانواده شان را در مشکل انداخته اند؟ پدر و مادران تماس می گیرند و درخواست 
می کنند که به جوانان ما کار دهید تا به خارج نروند.سیدسلمان ذاکر در جلسه علنی چهارشنبه مجلس 
شورای اسالمی در تذکری شفاهی بیان کرد: سوالی از وزیر داشتم که بعضی از همکاران خرده گرفتند و 
گفتند که جا نداشت این سوال را مطرح کنید.وی در ادامه عنوان کرد: برادر من، شما چه می دانید که 5۰ 
درصد از مردم و جوانان ما به استان های دیگر مهاجرت کردند و خود و خانواده شان را در مشکل انداخته 
اند؟ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: شما چه می دانید که امروز جوانی که با هزار مصیبت 
و با قرض و وام درس خوانده و در خانه نشسته، خجالت زده پدر و مادرش است. وی در پایان گفت: من 

باید امروز از درد بیکاری آنها و فرزندان شان حرف بزنم. من الگوی این کارگران و جوانان بیکار هستم.
 

رییس  ستاد »رییسی« از هیئت مدیره منطقه آزاد برکنار شد!
سعید محمد، دبیرشورای عالی مناطق آزاد در اقدامی عجیب و خالف قانون دو عضو هیئت مدیره 
منطقه آزاد انزلی را برکنار کرد.  در قانون مناطق آزاد آمده است که اعضای هیئت مدیره به مدت سه 
سال انتخاب می شوند و تا زمانی که اعضای جدید معرفی نشده اند باید به کار خود ادامه دهند. این 
اقدام محمد در حالی صورت گرفته که به تازگی نماینده مجلس نســبت به عملکرد سعید محمد 
انتقادات تندی وارد کرده و اقدامات او را پادگانی دانسته بود. جالب اینجاست که سیدمهدی نقوی 

عضو برکنار شده هیئت مدیره منطقه آزاد انزلی رییس ستاد رییسی در انزلی بوده است.

ادعای تل آویو:

 ایران نه فقط مشکل این رژیم بلکه تمام جهان است
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با ادعای اینکه ایران نه فقط مشکل این رژیم بلکه تمام جهان است 
بار دیگر خواســتار توقف کل ساختار برنامه هسته ای ایران شــد.الپید در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»مذاکرات درباره توافق هسته ای ]ایران[ در وین در حال انجام است. در هفته آینده مصاحبه های من 
در ۲5 روزنامه به ۱5 زبان مختلف در سراســر جهان منتشر خواهد شد«. وی در راستای سیاه نمایی 
درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و سیاست ایران هراسی ادعا کرد: »بسیار مهم است که جهان 

بداند ایران فقط مشکل اسراییل نیست و برنامه هسته ای ایران باید متوقف شود«.

کافه سیاست

ادعای احتمال فروش 
 جنگنده های سوخو-35 

به ایران
چند وبگاه  تخصصی امور نظامی مدعی احتمال 
فروش جنگنده های »سوخو-۳5 اس ایی« از 

سوی روسیه به ایران شدند.
وبگاه »۱9۴5« به نقل از وبگاه »اویاسیون الین« 
نوشت که روسیه درخواست هایی برای فروش 
جنگنده های سوخوSE -۳۵ از سوی ترکیه و 
الجزایر دریافت کرده؛ امــا با توجه به وضعیت 
هشــداردهنده خاورمیانه این کشور خواستار 
فروش این جنگنده های چند منظوره به ایران 
اســت.در این گزارش ادعایی آمده اســت که 
روسیه دستکم ۲۴ فروند جنگنده سوخو-۳5 
را به ایران می فروشــد. این جنگنده ها در ابتدا 
قرار بود به مصر فروخته شوند، اما آمریکا مصر 
را تهدید به تحریم کرد. بنابراین ۱5 فروند از این 
نوع جنگنده ها که اینک آماده شده ممکن است 
تا اوایل سال جاری میالدی و بر اساس قرار داد 
دو جانبه عازم ایران شــوند.این وبگاه در ادامه 
نوشت، )رژیم( اسراییل و عربستان سعودی 
احتماال به انتقال این هواپیماها به ایران توجه 
خواهند کرد زیرا به توانایی های ســوخو-۳5 
واقف هستند. روسیه چهار فروند سوخو-۳5 
را ماه اکتبر در سوریه مستقر کرد و امیدوار است 
که آنها به دولت اسد کمک کنند.در خاتمه این 
گزارش آمده است، ایرانی ها باید قبل ازعملیاتی 
شدن سوخو-۳5، آموزش های فراوانی را روی 
آن ها انجام دهند، اما این جنگنده در نهایت باید 
تا زمان فروش وارد خدمت ایران شــود. این 
جنگنده ارتقای قابل توجهی برای نیروی هوایی 
ایران خواهد بــود که معمــوال از جنگنده های 
»اف-۱۴ تامکت«، »اف-۴ فانتوم« و »میگ-

۲9« را در میان انبوهی از هواپیماهای جنگنده 
قدیمی تر استفاده می کند.سوخو-۳5 توانایی 
انجام گســتره ای از دشــوارترین مانورها را در 
باالترین کیفیت داراست.شــرکت آمریکایی 
»رند کورپوریشــن« ، جنگنده سوخو-۳5 را 
برتر از  جنگنده اف-۳5 نامید در پاسخ به این 
ادعاها، شرکت الکهید مارتین و وزارت دفاع 
ایاالت متحده آمریکا این گفته ها را بی پایه و 

اساس خواندند .

تنگنای بایدن، آن است که در برابر دو گزینه دشوار قرار 
دارد، چرا که نه می تواند روابط با ایران را عادی سازی 
کرده و به هیبت آمریکا آسیب برساند و نه می تواند 
برای حل اختالفات با ایران به اروپایی ها متوسل شود

بین الملل
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نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد:

احیای زاینده رود، نیازمند ردیف ملی در بودجه 1401
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بی توجهی نسبت به زاینده رود در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ گفت: دولت در بودجه ۱۴۰۱ صرفا ۲۲۰ هزار میلیــارد ریال برای رفع تنش آبی در نظر گرفته که 
ممکن است بخشی از این مبلغ به حل معضل زاینده رود اختصاص یابد، اما انتظار ما نمایندگان و 
مدیران استان این است که همان طوری که برای احیای دریاچه ارومیه یک ردیف ملی در بودجه در 
نظر گرفته شد، برای احیای زاینده رود هم یک ردیف ملی در بودجه در نظر گرفته شود.طغیانی افزود: 
باید برای احیای زاینده رود یک ردیف ملی در بودجه در نظر گرفته شود نه اینکه در بین ردیف هایی 
گنجانده شود که این ردیف ها روشــن نیســت که چه مصارف دیگری دارد و چه جا های دیگری 
مصرف خواهدشد.وی افزود: زمانی که بحثی در حوزه های کارشناسی مطرح می شود تا زمانی که 
در دســتگاه ها برای آن بودجه ای در نظر می گیرند، فاصله زیادی وجود دارد و تصمیمات دولت در 
بودجه منعکس نمی شود. طغیانی با اشاره به وضعیت استان اصفهان در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
تصریح کرد: مالیات استان اصفهان از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی 
در حدود ۸۵ درصد و تقریبا مشابه افزایش درآمد های کل مالیاتی کشور، افزایش پیدا کرده است.

زمستان امسال در استان اصفهان؛

خاموشی و محدودیت برق نداریم
سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: زمســتان امســال در بخش های تجاری و خانگی 
هیچ گونه خاموشــی و محدودیت بــرق نخواهیم داشــت.محمدرضا نوحی با اشــاره به احتمال 
محدودیت تامین گاز نیروگاه ها، اظهار کرد: تا امروز هیچ گونه محدودیت تامین گاز برای نیروگاه های 
اســتان اصفهان نداشــته ایم و نیروگاه ها با میزان مورد نیاز خود تولید می کنند و هیچ مشــکل و 
محدودیتی در تامین گاز آنها نداریم. وی افزود: مشــعل های مازوت سوز نیروگاه های اصفهان در 
زمستان سال ۹۳ به دستور مستقیم مقامات عالی استانی و دادگستری پلمب شده که بازگشایی 
دوباره مشــعل ها به مجوز صریح این مقامات نیاز دارد.نوحی گفت: مشــعل های مازوت ســوز 
نیروگاه های اصفهان در زمستان سال ۹۳ به دســتور مستقیم مقامات عالی استانی و دادگستری 
پلمب شده که بازگشایی دوباره مشــعل ها به مجوز صریح این مقامات نیاز دارد.وی ادامه داد: در 
حال حاضر سوخت مازوت در هیچ یک از نیروگاه های استان اصفهان استفاده نمی شود، مگر اینکه 
مقامات عالی استان و دادگستری مجوز استفاده از این سوخت را صادر کنند.سخنگوی صنعت برق 
استان درباره احتمال خاموشی ها در زمستان، تاکید کرد: با وجود پیش بینی مقامات توانیر نسبت به 
احتمال قطعی برق در زمستان، در استان اصفهان همچنان بر روی قول خود هستیم و طی زمستان 

امسال در بخش های تجاری و خانگی هیچ گونه خاموشی و محدودیت برق نخواهیم داشت.

مصرف سوخت مازوت در شهرستان مبارکه
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اســامی گفت: سازمان محیط زیست ضمن آگاهی داشتن از 
مصرف مازوت در کارخانه سیمان مبارکه برای مصرف این سوخت میزان مصرف مشخص و محدودیت 
قرار داده است.پروین صالحی با اشاره به علت استفاده از سوخت مازوت در کارخانه  سیمان این شهرستان 
اظهار داشت: سازمان محیط زیست به دلیل آلودگی ها نسبت به سوخت مازوت حساسیت ویژه ای دارد 
اما در کارخانه سیمان معتقدند که سوخت مازوت در این کارخانه ها به موجب جذب گازهای متصاعد این 
سوخت در کوره های کارخانه سیمان عوارض کمتری خود را نشان می دهد. وی افزود: ظاهرا به موجب 
مواجهه کشور با کمبود شدید سوخت در این فصل تا حدودی با این کارخانه همراهی شده است. صالحی 
با بیان آنکه سازمان محیط زیست از مصرف سوخت مازوت در کارخانه سیمان مبارکه آگاه است، خاطر 
نشان کرد: البته ضمن آگاهی سازمان محیط زیست از این موضوع پیرامون میزان مصرف مازوت در این 

کارخانه، حد الزم تعیین شده است که نباید از میزان مشخصی فراتر رود.

معاون استانداراصفهان می گوید امکان پرواز روزانه برای صادرات گل از اصفهان به روسیه وجود دارد؛

فلفل دلمه ای برگشت خورد، گل صادر می کنیم

معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان دستکم ظرفیت 
یک پرواز روزانه را برای صادرات گل به روســیه دارد.امیررضا نقش در 
دیدار سرکنسول روسیه در استانداری اصفهان، اظهار کرد: شرایط خوبی 
برای صادرات هوایی از استان اصفهان ایجادشده، اما باید کمک دهیم که 
به خوبی انجام شود.وی گفت: یکی از اولویت ها در کمیسیون مشترک 
را به موضوع کارگــو ترمینال فرودگاه اصفهــان اختصاص خواهیم داد 
تا پرواز های باری به کشــور های مختلف انجام شود.معاون اقتصادی 
اســتاندار اصفهان گفت: به طورقطع انجام هر اقدامی درزمینه صادرات 
گل از این استان به روسیه باید از طریق کار گوترمینال و به صورت هوایی 
انجام شــود و صادرات زمینی و دیگر روش ها امکان پذیر نیست.وی 
با اشــاره به ظرفیت ها و استعداد های اســتان اصفهان درزمینه تولید 
گل گفت: قیمت تمام شــده تولید گل در این اســتان خیلی پایین تر و 
قابل رقابت با روسیه است.نقش بابیان اینکه فرصت های بسیار خوبی 
برای سرمایه گذاران روســی در اصفهان وجود دارد ابراز امیدواری کرد 
که درزمینه صادرات گل به روســیه هم بتوانیم کار های خوبی را انجام 
دهیم.وی با اشاره به اینکه باید از این مزیت ها استفاده کنیم،ادامه داد: 
باید بسته های سرمایه گذاری آماده ای را تهیه کنیم و از سرمایه گذاران 
روسی دعوت کنیم تا در این استان سرمایه گذاری کنند.معاون اقتصادی 
استاندار اصفهان گفت: اقدامات خوبی برای صادرات لبنیات اصفهان به 

روسیه انجام شده و مشــکات جزئی که پیش آمده باهمت مسئوالن 
ایران و روسیه حل خواهد شد.وی افزود: روزانه ۲۰۰ تن فلفل دلمه ای از 
اصفهان به روسیه صادر می شد که در حال حاضر با مشکل مواجه شده 
باید این مشکل با کمک طرف مقابل با سرعت برطرف شود.به گفته وی، 
۷۰ درصد صادرات این محصول به روسیه از استان اصفهان و ۳۰ درصد 

آن مربوط به استان های دیگر بوده است.
نقش بابیان اینکــه مدیریت اســتان به طورجدی به موضــوع کار گو 
ترمینال فرودگاه اصفهان ورود کرده است، گفت: پرواز های باری کویت 
را به زودی احیا خواهیم کرد و قول هایــی از هواپیمایی قطری گرفتیم 
و مقررشــده که مدیرعامل این هواپیمای قطری به زودی بازدیدی از 
اســتان اصفهان انجام دهد.وی اظهار کرد: اصفهــان به عنوان دومین 
استان صنعتی ایران محسوب می شود  و به تعبیری یک استان صنعتی 
باقابلیت های فراوان و مزیت های ارزشــمند درزمینه صنعت، معدن، 
کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و هنر است که در بسیاری از این 
بخش ها سرآمد است.معاون اقتصادی استاندار اصفهان بابیان اینکه 
این استان از زیرساخت های خوب و نیروی انسانی توانمند، برخوردار 
 است گفت: ۱۵۰ مرکز آموزش عالی فعال و معتبر و در سطح تراز جهانی 
در این استان وجود دارد ازنظر زیرســاخت منابع انسانی هم وضعیت 
مناسبی قرار گرفته است.وی گفت: تشکیل گروه مشترک همکاری های 

 ایران و روســیه باید با ســرعت در اولویت قــرار گیرد و چنــد بند این 
 گــروه که بیشــتر از جنبــه اقتصــادی برخوردار اســت را در اســتان

 اصفهان دنبال کنیم.
نقش با اشاره به اینکه جلسه اخیر مقدمه ای برای توسعه و رشد و تعالی 
زمینه های همکاری بین اصفهان و روسیه اســت ،گفت: باید به عنوان 
اولین مصوبه این گروه مشــترک و همفکری با یکدیگر، ســه اولویت 
اصلی استان استخراج شود و آن ها را به نتیجه برسانیم و بعد به سراغ 
اولویت های بعــدی برویم.معاون اقتصادی اســتاندار اصفهان گفت: 
اقتصاد به عنوان یکی از مباحث پایه ای در سیاســت است و اقتصاد و 
سیاست وابسته به یکدیگر هستند و ارتباط دوطرفه باهم دارند.نقش 
بابیان اینکه رییس جمهوری ایران در آینده ای نزدیک سفری به کشور 
روسیه خواهند داشت، گفت: این ســفر به عنوان یکی از سفر های مهم 
و حســاس و راهبردی در ادامه روابط متقابل دو کشور ایران و روسیه 
محسوب می شود.سرکنسول روســیه در اصفهان در این دیدار گفت: 
ظرفیت های بســیار بزرگ و ارزشمندی در سه اســتان اصفهان، یزد و 
کرمان وجود دارد.بوریس بورمیستروف بابیان اینکه حیطه مسئولیت 
این کنسولگری روسیه در سه استان اصفهان، یزد و کرمان است، ادامه 
داد: این منطقه ازنظر صنعت، معدن و تجارت بســیار توسعه یافته و از 

ظرفیت های بسیاری درزمینه فرهنگ و گردشگری برخوردار است.

نماینده مــردم نطنز، قمصر و بــادرود در مجلس 
شورای اسامی، گفت: اگر برای دولت سخت است 
که حقوق کارکنــان دولت را به شــکل قابل توجه 
افزایش دهد، بایــد تدبیری بیندیشــد که قیمت 
اجناس مختلف ثابــت بماند یا روند کاهشــی به 

خود بگیرد.
رحمت ا... فیروزی دربــاره پیش بینی افزایش ۱۰ 

درصدی حقــوق کارکنان دولــت در الیحه بودجه 
۱۴۰۱، اظهار کرد: این افزایش حقوق هیچ تناسبی 
با نرخ تورم ندارد، اما باید توجه داشته باشیم که هر 
گونه افزایش حقوق، تورم را افزایش می دهد. آن 
چیزی که اهمیت دارد و دولت باید به آن توجه کند 
این است که تدبیری اندیشیده شود که معیشت و 

سطح زندگی مردم ارتقا یابد.
وی افزود: البته بــا توجه به افزایــش روزافزون 
قیمت کاالها به هر حال باید میزان حقوق کارکنان 
دولت افزایش پیــدا کند، چراکــه نمی توان توقع 
داشــت قیمت اجناس مختلف روند افزایشی به 

خود بگیرد، اما حقوق کارمندان ثابت بماند.
نماینده مــردم نطنز، قمصر و بــادرود در مجلس 
شــورای اســامی، گفت: بنابراین اگر برای دولت 
ســخت اســت که حقوق کارکنان را به شکل قابل 
توجه افزایــش دهد بایــد تدبیری بیندیشــد که 
قیمت اجناس مختلف ثابت بماند یا روند کاهشی 

به خود بگیرد.
فیروزی تصریح کرد: اقشــار آســیب پذیر جامعه 
باید حمایت شوند و بســته های حمایتی دریافت 
کنند و برای حل مشــکات اقتصادی، دولت باید 

راه حل های همه جانبه در نظر بگیرد.

نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس مطرح کرد:

افزایش حقوق یا کاهش قیمت کاالها؟ خبر روز

 روزانه ۲۰۰ تن فلفل دلمه ای از اصفهان به روسیه صادر 
می شد که در حال حاضر با مشکل مواجه شده باید این 
مشکل با کمک طرف مقابل با سرعت برطرف شود.به گفته 
وی، ۷۰ درصد صادرات این محصول به روسیه از استان 
اصفهان و ۳۰ درصد آن مربوط به استان های دیگر بوده است

رییس دادگستری خور و بیابانک:

 عزمی برای بازگشایی واحد بسته بندی
 خرمای روستای عروسان خور  وجود ندارد

رییس دادگستری شهرستان خور و بیابانک گفت: تعطیلی کارخانه بسته بندی خرما روستای عروسان 
گلستان موجب بیکاری ۸۰ نفر کارگر به صورت  مستقیم شده است و عزمی برای بازگشایی این واحد 
وجود ندارد.محمد رحیم رجایی در بازدید از واحد تعطیل شده بسته بندی خرما در روستای عروسان 
گلستان افزود: این کارخانه به دلیل نبود حمایت ۶ سال است که تعطیل شده و به نظر می رسد عزمی 
برای بازگشــایی آن وجود ندارد و در این رابطه ضمن بیکار شدن کارگران، سرمایه گذاری انجام شده 
نیز  با استفاده رها شده اســت.رجایی بیان کرد: دستگاه قضایی شهرستان خور و بیابانک برای رفع  
موانع تولید از این کارخانه و برای بازگشت اشتغال به این روستا اقدام خواهد کرد.دادستان عمومی و 
انقاب شهرستان خور و بیابانک نیز گفت: این حجم سرمایه گذاری رها شده که می توانست در خدمت 
اشتغال و رونق اقتصادی منطقه قرار گیرد، جای تعجب دارد.محسن پوربافرانی افزود: با تمام توان 
در صدد رفع مشکات هستیم و امیدواریم با فراهم شدن شرایط، این کارخانه فعالیت مجدد خود را 
از سر گیرد.کارخانه بسته بندی خرمای دولنده روستای عروسان گلستان خور و بیابانک فعالیت خود 
را با هدف  عرضه خرمای فرآوری شده و بسته بندی خشکبار از سال ۸۸ آغاز کرد و به دلیل مشکات 
مالی و بانکی سال ۹۵ به طور کامل تعطیل شد.روستای عروسان گلستان با بیش از ۱۶۵ نفر جمعیت 
در ۴۰ کیلومتری جنوب مرکز شهرستان خور و بیابانک است.امسال ۶۵۰ تن خرما  از سطح ۲۶۰ هکتار 
از نخلستان های بارور شهرستان کویری  خور و بیابانک در شرق استان اصفهان برداشت و روانه بازار 
مصرف شد.سطح زیر کشت خرما در شهرستان خور و بیابانک ۳۹۰ هکتار است که  ۲۶۰ هکتار آن بارده 

و ۱۳۰ هکتار نهال است.

صدور دستور رسیدگی فوری به تعطیلی یک کارخانه در اصفهان
رییس کل بانک مرکزی در پی پخش گزارشی از صدا و سیما، دستور پیگیری و رسیدگی فوری تعطیلی 
کارخانه تولیدی فرآورده های گوشتی در اصفهان را صادر کرد.پس از پخش گزارشی از تعطیلی کارخانه 
فرآورده های گوشتی راک در اصفهان از شبکه های مختلف رسانه ملی رییس کل بانک مرکزی دستور 
رسیدگی فوری برای حل مشکات این واحد صنعتی را داد.مديرکل روابط عمومی بانک مرکزی در 
فضای مجازی نوشت: توليد نبايد معطل بماند. به دنبال پخش گزارشی مبنی بر تعطيلی يک کارخانه 
توليدی فرآورده های گوشتی در اصفهان به دليل بدهی بانکی صالح آبادی،ریيس کل بانک مرکزی 
دستور پيگيری و رسيدگی فوری به ابعاد مختلف اين موضوع را صادر کرد.کارخانه فرآورده های گوشتی 
راک که می توانست غذای روزانه ۶۰۰ هزار نفر را تامین کند پنج سالی است از نفس افتاده و ۱۳۰نفر کارگر 
هم بیکار شده اند.به گفته مدیرعامل این کارخانه ، این واحد صنعتی بعد از گرفتن تسهیات سرمایه 
در گردش به دلیل مشکات تولید ، اقساطش را به موقع پرداخت نکرد و بانک این کارخانه را به دلیل 

بدهی ۸ میلیارد تومانی تعطیل کرد.

رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی استان اصفهان درباره علویجه:

اینها مسکن کم درآمدهاست؛ نه مسکن مهر
رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی اصفهان به انتقاد مطرح شده درباره مسکن مهر علویجه پاسخ 
داد. بعد از اینکه شهروندی با ارسال یک ویدئو، از قیمت و مصالح استفاده شده در مسکن مهر علویجه 
انتقاد کرد، غامحسین خانی، رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی استان اصفهان به بخش خبری 
۲۰ شبکه اصفهان گفت: این ها مربوط به ساخت مسکن اقشار کم درآمد است که تعداد به ۱۷۸ واحد 
می رســد. وی با بیان اینکه زمین های این واحدها به رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، 

متقاضیان را مسئول پرداخت سایر هزینه ها برشمرد.

کافه اقتصاد

اخبار

 مشاغل سنتی
 بازار کهنه قم

بازار قم کــه در عهد صفوی در 
حوالی مسجد جامع قم ایجاد 
شــده بود، در دوره قاجاریه با 
افزوده شــدن بخــش های 
مختلــف از میــدان کهنــه تا 
رودخانه قمــرود امتداد پیدا 
کرد. بعدها با گســترش شهر 
این راســته به چند قســمت 
تقسیم شــد که به بازار کهنه و 

بازار نو معروف است. 

وز عکس ر

امام جمعه اصفهان:

مشکل اصلی در ساخت 
مسکن، نبود آمار 

نیازمندان واقعی است
نماینده ولی فقیــه و امام جمعــه اصفهان در 
دیدار بــا نماینده ولــی فقیه در بنیاد مســکن 
انقاب اســامی کشور گفت: مشــکلی که در 
زمینه مسکن سازی وجود دارد این است که آمار 
نیازمندان واقعی را در اختیار نداریم که نسبت به 
آن انتقاد هایی وجود دارد.آیت ا...سید یوسف 
طباطبایی نژاد با بیــان اینکه دولت باید به فکر 
تامین مســکن نیازمندان باشــد، اظهار کرد: 
حداکثر حدود ۲۰ میلیون نیازمند در کشور وجود 
دارد که حکومت اســامی وظیفه دارد تمامی 
نیازمندی های این افراد را تامین کند.امام جمعه 
اصفهان گفت: دولت نباید برای خانه سازی این 
افراد نیازمند، بیمه ساختمان، عوارض ساخت و 
ساز، مبلغ انشعابات آب، برق و گاز از محرومان 
اخذ کند.آیت ا... طباطبایی نژاد گفت: در صورتی 
که تســهیات الزم با سود مناســب ارائه شود، 
خود مردم نسبت به احداث این واحد ها اقدام 
خواهند کرد.وی با بیان اینکه احداث خانه برای 
مردم و نیازمندان در این دولت باید با ســرعت 
بیشتری انجام شــود، گفت: با رونق ساخت و 
ساز در کشور عاوه بر اشتغال زایی، بسیاری از 
مردم صاحب خانه می شوند.متاسفانه با توجه 
به دستور اکید امام خمینی )ره( و فرامین رهبر 
معظم انقاب اسامی، مبنی بر تامین مسکن 
محرومان، ولی تاکنون این توصیه به طور دقیق 
عملی نشده اســت.نماینده ولی فقیه در بنیاد 
مسکن انقاب اسامی کشــور نیز در این دیدار 
گفت: بنیاد مســکن دو وظیفه اصلــی دارد که 
الزم است در استان ها با جدیت پیگیری شود.

جت االســام و المسلمین حســین روحانی 
نژاد افزود: این ماموریت ها در حوزه ســاخت 
مسکن محرومین و اقشار کم درآمد و دومین 
ماموریت، بازســازی مکان هایی است که براثر 
حوادث مختلف تخریب شــده اســت. بنیاد 
مسکن ماموریت دارد ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
ویژه محرومان احداث کند که ۳۰ میلیون تومان 
کمک باعوض، ۵۰ میلیون تومان قرض الحسنه 

و مابقی کمک های نهاد های حمایتی است.

عکس: تسنیم

شهرداری نیاسر در نظر دارد به اســتناد مصوبه صورتجلسه شماره 6 تاریخ 
1400/6/22 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش 2 دستگاه اتوبوس شهاب 
شهری سبز رنگ تیپ 2612 مدل 1385 از طریق مزایده کتبی به متقاضیان بر 

اساس شرایط ذیل واگذار نماید:

۱- مهلت دریافت اسناد و مدارک، ۱۰ روز پس از درج نوبت اول آگهی
۲- مهلت تحویل اسناد ۱۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

۳- شرایط مزایده 
۴- سپرده شــرکت در مزایده ۵ % مبلغ قیمت پایه هر دستگاه می باشد که 

به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حســاب ســپرده 

۰۱۰۲۸۴۷۹۲۴۰۰۳ نزد بانک صادرات به نام شهرداری نیاسر

۵- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و ســوم به ترتیب هر یک ظرف مدت 

یک هفته از اباغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی خرید ماشین آالت 

نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

۶- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

۷- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

۸- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده 

است.

آگهی مزایده عمومی) مرحله چهارم- نوبت اول(

احسان کوزه گر آرانی- شهردار نیاسر م الف:1252376
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رییس دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد مطرح کرد:

آبخوان داری؛ راهکار احیای دشت های چهارمحال
دشت های چهارمحال و بختیاری طی ۲ دهه گذشته با افت شدید سطح 
ایستابی روبه رو شده اســت و از ۱۰ دشــت اصلی چهار دشت ممنوعه 
بحرانی و دیگر دشت ها در آستانه ممنوعه بحرانی شــدن قرار دارد این 
در حالی است که به گفته کارشناسان با آبخوان داری می توان بخشی از 
حیات را به دشت های استان بازگرداند. مدیرکل هواشناسی چهارمحال 
و بختیاری می گوید: بارش های عادی)نرمال( نمی تواند تبعات ناشــی 
از خشکســالی را در این اســتان جبران کند چرا که این استان به اندازه 
ســه ســال آبی معادل یک میلیون و ۵۰۰ میلیمتر بارش کسری دارد.

مهران چراغپور افزود: وضعیت خشکسالی برای شهرستان کوهرنگ که 
سرچشمه رودهای بزرگ و خروشانی است وخیم تر است به طوری که 
کسری بارش در این شهرستان از سال ۸۶ تاکنون به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیمتر 
رسیده است.وی با بیان اینکه بارش های زمستان امسال در مقایسه با 
میانگین بلندمدت در حد عادی است و میزان بارش هایی که برای استان 
پیش بینی می شود نمی تواند مرهمی بر زخم خشکسالی استان باشد، 
تصریح کرد: بارش های ســال آبی جاری در بسیاری از مناطق استان با 
کسری مواجه اســت و به طور مثال در شهرستان شهرکرد و کوهرنگ با 
۱۹ درصد کاهش روبه رو است.وی با بیان اینکه بارش ها طی سال های 
اخیر به سبب گرمایش هوا از برف به باران تغییر رژیم داده است، خاطر 
نشان کرد: در سال آبی جاری دما در استان سه درجه گرم تر شده که این 
موضوع سبب می شود فعالیت سامانه های بارشی در استان به شکل باران 
ظاهر شود.آنچه مسلم است در سال های اخیر به سبب تغییرات اقلیمی 
و تغییر بارش ها از برف به باران، آبخوان های استان نه تنها تغذیه نشده 
بلکه به سبب برداشت های بی رویه با افت شدید مواجه شده و هم اینک 
از ۱۰ دشت اصلی استان چهار دشت ممنوعه بحرانی و ۶ دشت ممنوعه 

اعالم شده است.

هر 10 دشت اصلی استان ممنوعه و ممنوعه بحرانی است
مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای چهارمحال و 
بختیاری به وضعیت دشت های استان اشاره کرد و گفت:پدیده فرونشست 
در تمامی دشت های استان رخ داده است و برای سایر دشت های ممنوعه 
استان نیز به وزارت نیرو درخواست شده تا ممنوعه بحرانی اعالم شود تا 
با ایجاد محدودیت در برداشت منابع آب جلوی بحرانی تر شدن وضعیت 
دشت ها را گرفت.سید هاشــم فاطمی تصریح کرد: بر این اساس طی ۲ 
سال گذشته افت سطح ایستابی در دشت شهرکرد ۲۵۳ سانتی متر، در 
دشت شلمزار ۳۹۱ سانتی متر، در دشت کیار ۳۵۳ سانتی متر، در دشت 
جونقان - فارسان ۴۶۳ سانتی متر، در دشت سفیددشت ۲۸۹ سانتی متر 

و در دشت خانمیرزا ۴۰۰ سانتی متر گزارش شــده است که این موضوع 
حکایت از آن دارد که وضعیت منابع آبی این استان نسبت به استان های 
دیگر در وضعیت بحرانی تری قرار دارد.وی با بیان اینکه دشت خانمیرزا 
بیشترین فرونشست را در بین دشت های استان به خود اختصاص داده، 
اظهار داشت: در این دشت یک متر فرونشست مشاهده شده است که در 
نوع خود یک بحران است؛ اما از آنجاکه ضخامت آبخوان های استان بین 
۵۵ تا ۶۰ متر است از همین رو پدیده فرونشست به وضوح فرونشستی که 
به طور مثال در دشت کبودرآهنگ همدان رخ داده، نیست اما ضرر و زیان 
آن به همان اندازه مخرب اســت.مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب 
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: فرونشست 
در دشت شهرکرد نیز ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر مشاهده شده که با تشدید بحران 

خشکسالی احتمال افزایش آن بسیار است.
فاطمی، وابستگی استان به منابع آب زیرزمینی را بیش از ۷۰ درصد اعالم 
کرد و گفت: ۹۸ درصد از آب صنعت، ۸۰ درصد از آب شرب و ۶۵ درصد از 
آب کشاورزی اســتان به منابع آب زیرزمینی وابسته است.وی، حوضه 
بهشت آباد را بحرانی ترین حوضه آبی استان دانست و گفت: در این حوضه 
سه دشت ممنوعه بحرانی  شــهرکرد، بروجن- فرادنبه و سفیددشت و 
سه دشت بحرانی شــلمزار، کیار و جونقان- فارسان قرار دارد که نیمی از 

جمعیت، ۹۰ درصد صنعت و ۶۰ درصد کشــاورزی استان در این منطقه 
قرار دارد و تداوم روند کنونی به شــدت در این منطقه بحران زا می شود.

مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای چهارمحال و 
بختیاری به اقدامات این شرکت برای احیای دشت های استان نیز اشاره 
کرد و گفت: مهار رواناب ها و تغذیه مصنوعی دشت ها از جمله این اقدامات 
است که در دشت شــهرکرد با همکاری منابع طبیعی در حال اجراست و 

امید می رود به سایر دشت ها نیز توسعه پیدا کند.
 رییــس دانشــکده منابع طبیعــی و علوم زمین دانشــگاه شــهرکرد

 نیز  به راهکارهای احیای دشت های استان اشــاره کرد و اظهار داشت: 
 آبخــوان داری مهــم ترین راهــکار برای احیای دشــت های اســتان 
اســت.مهدی پژوهش افزود: از آنجایی که ۸۵ درصد مناطق اســتان 
 شیب دار است بارش ها به سرعت از اســتان خارج می شود از همین رو 
از طریق آبخوان داری و ایجاد چاله هایی در دشت ها می توان رواناب ها 
 را مهار تا به تدریج جذب دشت ها شــود.وی، حفظ پوشش گیاهی را از

  دیگــر راهکارها برای احیای دشــت ها عنــوان کرد و گفــت: در همین 
 راســتا باید از ورود دام به دشــت ها جلوگیری و دست کم به مدت یک
  ســال از صــدور پروانــه چــرا در دشــت های ممنوعــه و ممنوعــه

 بحرانی جلوگیری کرد.

گلخانه داران باید مجوز کنترل کیفیت دریافت کنند
 مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح ایجاد مراکز کنترل 
کیفیت که به تازگی در استان کلید خورده اســت تمامی تولید کنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
گلخانه ای را موظف می کند قبل از صادرات برای محصوالت خود مجــوز کنترل کیفیت اخذ کنند. 
ابراهیم شیرانی افزود: هم اکنون ۱۲۵ واحد گلخانه ای فعال در استان وجود دارد که طبق این طرح 
باید از مرکز کنترل کیفیت برخوردار باشــند و تالش خواهیم کرد تا ۲ ماه آینده تمامی گلخانه های 
بزرگ و مجموعه های صادراتی استان مجهز به بخش کنترل کیفیت شوند و مراکز کوچک تر نیز در 
قالب مراکز بزرگ تر قرار گیرند.شیرانی اضافه کرد: تولید مطابق استاندارد های کشور های هدف از 
طریق پایش میزان و نوع مصرف ســم و کود در گلخانه ها، مهم ترین هــدف از ایجاد مراکز کنترل 
کیفیت است.وی ادامه داد: اســتان چهارمحال و بختیاری با داشتن ۳۵ هکتار سطح زیر کشت، 
تولید ۴ هزار تن انواع محصوالت گلخانه ای را داراست.تمامی تولیدات این استان در زمینه گلخانه ای 

به خارج از کشور صادر می شود.
 

توزیع بسته های معیشتی بین پاکبانان شهرداری شهرکرد
به همت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، 
شهردار شهرکرد و مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( بسته های معیشتی بین پاکبانان شهرداری 
توزیع شد.شهردار شهرکرد اظهار داشت: رفع مشکالت پاکبانان یکی از دغدغه های اصلی بنده است 
بنابراین در اولین دیدارم با استاندار محترم و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی، تبدیل 
وضعیت نیرو ها  مطرح شد.محمدتقی جاپلقی افزود: زحمتی که پاکبانان برای نظافت شهر متحمل 
می شوند ستودنی است بنابراین در فرصتی که در شــهرداری حضور دارم فاصله ام با پاکبانان عزیز 
را کم کردم تا بتوانم مشکالت شان را خوب بشنوم و در راســتای رفع آن ها تدابیر الزم را بیندیشیم.

شهردار شــهرکرد اضافه کرد: پاکبانان و کارگران مطمئن باشند همیشه در کنارشان هستیم و برای 
ارتقا و تثبیت جایگاه شغلی شان تمام قد ایســتاده و تالش می کنیم.حجت االسالم و المسلمین 
محمدعلی نکونام، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در ادامه این مراسم بیان کرد: 
کار پاکبانان، کار بسیار ارزشمندی است و با توجه به اینکه نظافت جزو الینفک زندگی مومن حساب 
می شود بنابراین تکریم پاکبانان و خانواده هایشان امری ضروری است.وی با بیان اینکه افرادی 
که متولی نظافت در شهر هستند، انسان های مکرمی محسوب می شوند، افزود: کسی حق ندارد 
حقوق آن ها را پایمال و کوچک ترین نگاه بد را به آن ها داشته باشد چراکه انجام نظافت شهر توسط 
آن ها آرامش را به جامعه می بخشد.حجت االسالم و المسلمین نکونام خاطرنشان کرد: مسئوالن 
مجموعه مدیریت شهری مصمم باشند که مشکالت پاکبانان را رفع کنند تا آن ها هم با عزمی راسخ 

مشغول به خدمت  شوند.
 

تاکید بر برگزاری نماز جماعت در فرمانداری های چهارمحال 
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حضور 
فرمانداران در نماز جماعت موجب تشــویق و ترغیب کارکنان برای حضور حداکثری در این فریضه 
می شود.سعید رییسی  با بیان اینکه ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی در حوزه نماز از طریق 
سامانه سجاده صورت می گیرد، افزود: دستگاه های اجرایی باید مستندات خود را در این سامانه 
بارگذاری کنند تا از طریق شــاخص های ارزشــیابی عملکرد ۹ ماهه آن ها مورد ارزیابی قرار بگیرد.

رییسی با بیان اینکه در اسفندماه امسال اقدامات انجام شده توسط فرمانداری های شهرستان های 
استان در حوزه نماز و برنامه های فرهنگی اجرا شــده مورد ارزیابی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: 
عالوه بر تجلیل از فرمانداران و رابطان شهرستانی برتر، فرمانداری هایی که در این حوزه ضعیف عمل 

کرده اند، باید نسبت به عملکرد ضعیف شان پاسخگو باشند.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
10/38 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7571 - 1400/06/21 هيات چهارم خانم صديقه اکبری به 
شناسنامه شــماره 7 کدملي 1289906610 صادره فرزند محمد حسين نسبت به 
18 حبه مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 168/80 متر مربع پالک 
شــماره 70 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از جعفر رضايی برزانی فرزند غالمعلی طبق سند 31145 مورخ 

1322/4/22 دفترخانه يک اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 7573 - 1400/06/21 هيات چهــارم خانم آزيتا طلوعی 
دهنوی به شناسنامه شــماره 344 کدملي 1288965605 صادره فرزند رحمتعلی 
نسبت به 27 حبه مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 168/80 متر مربع 
پالک شماره 70 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از جعفر رضايی برزانی فرزند غالمعلی طبق سند 31145 مورخ 

1322/4/22 دفترخانه يک اصفهان 
رديف 3- راي شــماره 7574 - 1400/06/21 هيات چهارم خانم زهرا مظاهری 

به شناسنامه شماره 18985 کدملي 1229247580 صادره فرزند حاجی اسماعيل 
نسبت به 27 حبه مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 168/80 متر مربع 
پالک شماره 70 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از جعفر رضايی برزانی فرزند غالمعلی طبق سند 31145 مورخ 

1322/4/22 دفترخانه يک اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/09

م الف: 1241518  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

10/39 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2679 مورخ 1400/08/30 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای امير 
صفائيان به شناسنامه شماره 86 کدملی 1170428495 صادره فرزند محمد بر 56 
حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 257/77 متر مربع 
پالک شماره 35 فرعی از 2719 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی وبالواسطه از طرف خانم ها ناهيد طباطبايی 
و پری دخت اسالميان و آقای محمود مؤذنی )مالکان رسمی( خريداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو 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 سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/09

م الف: 1241808  مهدی شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/40 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  3552 14006030200700 مورخ  13 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عبداله خدادادی پاوائی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه  18  وکدملی  
1111737533 صــادره از فالورجان درششــدانگ يک باب ســاختمان تجاری 
مسکونی به مساحت 38 / 77 مترمربع پالک 497 اصلی واقع در پاوا خريداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای نعمت اله فخری فخرآبادی 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/09

م الف: 1240886  محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء
10/41 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  4111 14006030200700  و 140060302007004112 
مورخ  01 /  09 / 1400  هيات اول موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
 فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقــای محمداکبری فرزند
 فضــل الــه بشــماره شناســنامه 10 وکدملــی 1111885702 صــادره از 
 فالورجان وفاطمه مرادی فرتخونی فرزند خســرو به شــماره شناســنامه 19 
وکد ملی 1111614431 صادره از فالورجان هرکدام درســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 66 / 312 مترمربع پــالک 533 اصلی 
 واقع در فرتخون  خريداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای حسن محمدی 
فرزند ميرزا احمد محرزگرديده اســت لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در 
 دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به

 صدور ســند مالکيــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از تاريخ 
 انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از 
 اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را 
به مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد . بديهــی اســت در صــورت انقضای 
 مدت مذکور وعــدم وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکيــت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/09

م الف: 1241823   محمد علی ناظمی اشــنی رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه ســطح افسردگی در جامعه 
باالســت، گفت: متوسط افســردگی زنان استان دو 
برابر بیشتر از آمار کشــوری است. شهرام مقدس در 
آیین افتتاحیــه اورژانس اجتماعــی دانش آموزی 
»نماد« در شهرکرد، اظهار کرد: همه دستگاه هایی که 
دغدغه توانمندسازی و ارتقای ســالمت را دارند باید 
به آموزش و پرورش توجه ویژه ای داشته باشند.وی 
آموزش و پرورش را نماد ســالمت، نشاط، پویایی و 
امید به آینده دانست و مطرح کرد: شرایط کرونایی و 
برگزاری آموزش ها به صورت آنالین موجب افزایش 
افسردگی شــده اســت که این مهم باید رفع شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه ســند ملــی تحول بنیادین، 
شالوده مسائل اجتماعی و تربیتی یک کشور است، 
عنوان کرد: همه باید به اجرای این ســند کمک کنند.

مقدس با بیان اینکه تا اجرای سند ملی تحول فاصله 
زیادی وجود دارد، گفت: شــرایط کرونــا موجب به 
تاخیر افتادن اجرای این سند شده است.وی با اشاره 

به اینکه مهم تریــن حرکت برای توقــف روند منفی 
آسیب های اجتماعی و افســردگی باید در آموزش و 
پرورش صورت گیرد، تصریح کرد: درصورت جلوگیری 
از افزایش آســیب اجتماعی از آمــوزش و پرورش 
اتفاقات مهمی در جامعه اتفاق می افتد.مدیرکل دفتر 
امور اجتماعی اســتانداری چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه طرح »نماد« باید به جامعه معرفی شود، 
عنوان کرد: خشونت، خودکشی، استفاده از مواد مخدر 

و بی انگیزگی همه به هدف گــذاری دانش آموزان و 
کاهش انگیزه باز می گردد.مقدس با بیان اینکه سطح 
افسردگی در جامعه ما باالســت، ادامه داد: متوسط 
افسردگی زنان چهارمحال و بختیاری دو برابر بیشتر 
از آمار کشوری است.وی با اشاره به اینکه خشونت در 
جامعه افزایش یافته است، افزود: به منظور باال بردن 
سطح نشاط، شــادی و امید به آینده در چهارمحال و 

بختیاری باید با برنامه ریزی دقیق عمل کرد.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تسهیالت 
پرداخت شده به چاپخانه داران استان بسیار ناچیز است و نمی توان با وجود رکود 
بازار و گرانی مواد مصرفی انتظار معجزه داشت، گفت: امید می رود با سیاست های 

جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مشکالت این حوزه اندکی کاهش یابد.
ابراهیم شریفی افزود: مشکالت صنعت چاپ در استان چندین برابر مشکالت این 
صنعت در شهرهای بزرگی همچون تهران است و تنها عالقه و سخت کوشی جمعی 
از فعاالن این عرصه توانسته است، این صنعت را در چهارمحال و بختیاری پا برجا 
نگه دارد.وی با بیان اینکه اعتالی صنعت چاپ یکی از پنج شاخص توسعه یافتگی 
در کشورهای پیشرفته به شــمار می رود، تصریح کرد: اگر در بحث فرهنگ و هنر 
نیز توسعه یافتگی مدنظر باشد نمود آن را می توان در توسعه صنعت چاپ بررسی 
کرد، از این رو به هم پیوستگی و وابسته بودن این موارد می تواند در مجموع موجب 
بالندگی کشورها در حوزه های مختلف شود اما متاسفانه هم اکنون صنعت چاپ 
کشور با مشکالت متعددی رو به رو است.شریفی شرایط وضع مالیات در صنعت 
چاپ را به عنوان یکی از مشکالت این صنعت یادآور شد و گفت: در حوزه نشر بخشی 
از معافیت های مالیاتی لحاظ می شود اما این معافیت ها بخش چاپ را پوشش 
نمی دهد که این ارتباط به نوعی تناقض دارد که الزم است برای رفع آن چاره اندیشی 
شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی چهارمحال و بختیاری همچنین بر لزوم 
نگاه همه جانبه در صنعت چاپ کشور تاکید کرد و افزود: این صنعت تنها در تهران 

خالصه نمی شــود و باید به دیگر شهرســتان ها نیز توجه کافی صورت بگیرد.وی 
با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان همواره آماده همکاری با 
صنف چاپخانه داران اســت، اظهار داشــت: عالوه بر اثرات منفی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا بر بازار، اعمال تحریم ها در چند سال اخیر، فشارها بر صنعت چاپ 
را مضاعف کرده است که به نظر می رسد در صورت هم افزایی بخش های مختلف 
بتوان تا حدودی مشکالت این صنعت را کاهش داد. رییس اتحادیه چاپخانه داران 
چهارمحال و بختیاری نیز در این همایش با اشاره به نقش محوری صنعت چاپ 
در تولید ناخالص ملی گفت: در صورتی که این صنعت در کشور نتواند هم زمان با 
تحوالت و پیشرفت های جهانی خود را به روزرسانی کند به طور قطع  طی چند سال 
آینده برای حضور در تمامی موارد مرتبط با صنعت چاپ به کمک دیگر کشورها نیاز 
خواهد داشت.محســن علوی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش در سطح ملی برای 
توســعه صنعت چاپ افزود: چهارمحال و بختیاری  در ۴۰ سال گذشته توانسته 
است عملکرد مطلوبی را در صنعت چاپ بر جای بگذارد و در حال حاضر نیز استادان 
به نامی از استان در این صنعت مشــغول به فعالیت هستند. علوی با بیان اینکه 
دستگاه ها و ماشین آالت به کار گرفته شده در چاپخانه ها دیگر فرسوده و قدیمی 
هستند، یادآور شد: دریافت تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده همواره با موانعی 
رو به رو شده است و درخواست وثیقه برای این گونه تسهیالت نیز در بیشتر موارد 

از توان چاپخانه داران خارج است.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری:

افسردگی زنان در چهارمحال و بختیاری 2 برابر میانگین کشوری است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهار محال و بختیاری: 

تسهیالت پرداختی در حوزه صنعت چاپ استان ناچیز است
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معاون بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

برای جوان سازی جمعیت، فرصت کم است
چیزی تا بسته شدن پنجره جمعیتی کشور نمانده و کارشناسان مسائل اجتماعی همچنان به سالخوردگی 
شدید کشور در آینده هشدار می دهند.معاون بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با اشاره 
به مصوبه مجلس شــورای اســامی برای قانون حمایت از خانواده و جوان سازی جمعیت گفت:این 
قانون چند بعدی است و حمایت های مادی از فرزندآوری دارد.کمال حیدری پنجره جمعیتی را فرصت 
پیش آمده برای بهترین استفاده از نیروی فعال کار و مولد در یک کشور دانست .مدیر کل دفتر سامت 
وزرات بهداشت هم با بیان اینکه بر پایه تعاریف علمی نیروی مولد به سنین ۱۵ تا ۶۰ سال گفته می شود 
،گفت: اگر با رشد جمعیت جایگزین نشود آن جامعه دچار پیری و در نهایت گرفتار چاله جمعیتی خواهد 
شد.برکاتی با اشاره به اینکه در کشور در دهه ۶۰ پدیده انفجار جمعیتی تجربه شد، افزود: حاال جامعه به 
سرعت در سراشیبی عبور از پنجره طایی جمعیت قرار گرفته است.وی ،مهیا سازی شرایط فرهنگی و 
اقتصادی برای ازدواج و فرزند آوری را در کشور مهم دانست و گفت: سال ۱۴۲۵ پنجره جمعیتی کشور 

بسته می شود و با این شیب در آن سال کشور دچار پدیده سالمندی و از کار افتادگی خواهد شد.
   

تست امیکرون از تست های مثبت سرپایی کرونا در اصفهان
از یک درصد تست های مثبت سرپایی کرونا در اصفهان، تست امیکرون گرفته می شود.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: از کسانی که عائم کرونا دارند و تســت pcr آنان مثبت بوده در آزمایشگاه 
مرجعی در اصفهان تست سویه امیکرون گرفته می شود.پژمان عقدک  اظهار کرد: در صورت مثبت شدن 
امیکرون، نمونه برای تایید نهایی به انستیتو پاستور ارســال می شود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: کسانی هم که به صورت جمعی و خانوادگی دچار عائم این بیماری شده باشند شامل تست 
امیکرون می شوند.تکمیل واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
پرهیز از دورهمی، برگزاری تجمعات و سفر های غیر ضروری راهی موثر برای مقابله با سویه امیکرون است.

 

زیارت اولی های اصفهانی به زیارت امام رئوف مشرف شدند
به همت کانون محله ای خدمت رضوی شهدای پاچنار اصفهان، زائر اولی های اصفهانی به زیارت امام 
رئوف علی ابن موسی الرضا )ع( مشرف شدند. مسئول کانون محله ای خدمت رضوی شهدای پاچنار 
اصفهان گفت: ۴۴ زائر اولی متشکل از ۱۷ مرد، ۲۴ زن و ۳ کودک به وسیله یک دستگاه اتوبوس به 
مشهد مقدس اعزام شدند که هزینه بلیت رفت وبرگشت توسط خیران پرداخت شده است.کمال 
واعظی بابیان اینکه اسکان زائر اولی ها در زائر شهر آستان قدس رضوی به مدت چهار شب و به صورت 
رایگان انجام شده است، گفت : در این سفر برنامه های ویژه ای برای زائران از جمله مراسم ویژه شب 
یلدا در محل حسینیه زائر شهر همراه با سخنرانی برگزار شد.در پایان نیز به مهمانان بسته های متبرک 

رضوی و به کودکان یتیم گروه نیز هدایای ویژه ای اهدا شد.
 

آمادگی لنجان برای میزبانی از پیرغالمان20 کشور جهان
ادارات شهرستان لنجان برای برگزاری کنگره بین المللی تجلیل از پیر غامان و خادمان امام حسین)ع( 
از ۲۰ کشور جهان، آمادگی کامل دارند.فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره 
افزود: کنگره بین المللی تجلیل از پیر غامان و خادمین امام حسین)ع( فرصتی برای معرفی و تجلیل 
از پیشکسوتان و خادمان درگاه اباعبدا...)ع( است و همه باید در برگزاری هرچه بهتر آن همکاری کنند.

خدامراد صالحی افزود: کنگره عظیم تجلیل از پیر غامان اباعبدا... الحسین)ع( شنبه یازدهم دی در 
مصای نماز جمعه زرین شهر برگزار می شود.در این کنگره لنجان میزبان کشورهایی همچون ترکیه ، 
افغانستان ، اندونزی ، پاکستان ، کلمبیا ، لبنان ، نیجریه ، تاجیکستان ، سنگال ، هندوستان ، آذربایجان، 

آرژانتین ، سودان ، الجزایر، تونس ، مغرب ، بورکینافاسو ، بنگادش ، آلمان ، عراق و ایران خواهد بود.

طرح توانمندسازی خانواده محور- همیار مادر و کودک در اصفهان؛

به خاطر بچه ها

معاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهان  بــا اشــاره به طرح 
توانمندسازی خانواده محور – همیار مادر و کودک اظهار داشت: از آنجایی 
که پیشــگیری از آســیب های اجتماعی یکی از راه های قرار گرفتن در 
مسیر توسعه پایدار اســت، دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز 
از طرح های مبتنی بر اجتماع محلی کمک می گیرد تا بتواند برنامه های 
پیشگیرانه را به گونه ای طراحی کند تا در خدمت توسعه پایدار قرار گیرد.

علی اکبر ابراهیمی ادامه داد: طرح توانمندسازی خانواده محور – همیار 
مادر و کودک در راســتای اجرای اصول ۱۰، ۲۱ قانون اساســی جمهوری 
اسامی ایران، ماده ۱8 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسامی ایران 
به کنوانســیون حقوق کودک و همچنین به منظور اجرای  جزء )8(  بند 
)پ( ماده )۵۷( احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و با رعایت کلیه 
ضوابط و مقررات قانونی مرتبط، طراحی شده اســت که در ذیل عنوان 
برنامه های مشــارکت اجتماعی تاش می کند تا با به کارگیری رویکرد 
همیاری از مجموعه برنامه های مشــارکتی، اقدامات اجتماعی را برای 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی طراحی کند. به همین منظور این 
طرح بین رشته ای تلقی شده و با به کارگیری تکنیک های تسهیل گری 
اجتماعی در گروه سازی، پویایی گروهی، مســئولیت اجتماعی و ...به 
توانمندســازی خانواده ها می پردازد تا از این طریــق به ترویج مفاهیم 

مرتبط با  سامت و نیز پیشگیری از آســیب های اجتماعی  در کودکان 
صفر تا ۳ سال اقدام کند.معاون پیشــگیری اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه ســال های ابتدای کودکی مهم ترین سال های 
حیات اســت، بیان کرد: تجربیات این سال ها زیر بنای زندگی آینده هر 
انســانی خواهد بود. از این رو اگر به نیازها و حیطه های تکاملی کودکان 
طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود، آن ها سالم تر بوده، از قدرت تفکر 
و تعقل بیشتری برخوردار می  شــوند و مهارت های عاطفی و اجتماعی 
بهتری خواهند داشت. وی افزود: بررسی های متعدد مشخص کرده اند 
که بسیاری از مشکات دوران بزرگسالی ریشه در دوران ابتدای کودکی 
دارند. محیطی که کودک در آن زندگی کرده، رشد می کند و می آموزد، تاثیر 
بسیار زیادی بر تکامل، خصوصا جامعه پذیری و تکامل اجتماعی وی دارد. 
تامین محیط هایی که برای تکامل دوران ابتدای کودکی مناسب باشد، 
به طور مستقیم عاوه بر پدر و مادر  به عهده کسانی که از کودک مراقبت 
می  کنند، مرتبط می شود. ابراهیمی پیرامون اینکه کودکان با ظرفیت های 
روانی، اجتماعی و جســمی متفاوتی متولد می شوند، تصریح کرد: این 
ظرفیت به آن ها اجازه می دهد از طریق ارتبــاط با محیط پیرامون خود، 
بیاموزند و سیر تکامل خود را طی کنند. اگر این ظرفیت ها شناخته نشده و 
مورد حمایت قرار نگیرند، به جای شکوفایی، پژمرده شده و از بین خواهند 

رفت. اثرات آنچه در طول نخستین ماه ها و ســال های زندگی کودک و 
حتی در دوره قبل از تولد روی می دهــد، می تواند در تمام طول عمر وی 
ادامه یابد. وی گفت: عاوه  بر این در مباحث توســعه پایدار نیز به نقش 
اساسی کودکان به عنوان محور توسعه پایدار توجه شده است و همچنین 
در سال های اخیر توجه ویژه ای به تحول روابط والدین و کودکان در سراسر 
دنیا شده و برنامه های مختلفی به این منظور طراحی و اجرا شده است. 
از این رو در طراحی برنامه های مبتنی بر توســعه پایدار، مرحله پیش از 
تولد )دوران بارداری مادر( نیز لحاظ می شود تا بتواند مسائل و نیازهای 
سال های اولیه زندگی را در یک روند طولی مورد توجه قرار دهند.معاون 
پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه این برنامه ها بیانگر 
اهمیت تجارب سال های اولیه در تحول کودک بوده است، اظهار داشت:  
رابطه کودک با والدین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده 
در این برنامه ها تلقی شده اســت که در جامعه پذیری کودک و ورود به 
اجتماع و ایجاد آســیب های اجتماعی اثرات تعیین کننده ای دارد.وی 
عنوان کرد: هدف بیشتر این نوع برنامه ها توانمندسازی مادران و خانواده 
تعریف شده و در آن ها رابطه والدین - کودک، از مهم ترین و اصلی ترین 

مولفه ها به شمار می رود. 
ابراهیمی افزود: طرح توانمندسازی خانواده محور – همیار مادر و کودک، 
بر مبنای تسهیل تشکیل گروه های همیاری مادران و نیز ایجاد اجتماعات 
کوچک محلی با هدف پیشــگیری از آســیب های اجتماعی طراحی و 
برنامه ریزی شده است. این طرح، طرحی راهبردی با رویکرد پیشگیرانه 
چند سطحی در خانواده است و در ۳ مرحله؛  مادران باردار حدود۴ ماه و 
باالتر،  مادران و  کودکان تا سن یک سالگی و مادران و کودکان تا قبل از ۳ 
سالگی زیر برنامه ریزی شده است.وی با اشاره به اهداف طرح همیار مادر 
و کودک ادامه داد: ترویج مسئولیت پذیری پدران و کمک به تغییر نگرش 
مادران از مادرکامل به مادر کافی؛  کمک به ایجاد جریان توانمندســازی 
مادران و پدران با رویکرد خانواده محور در حیطه های در دسترس بودن، 
پاسخگو بودن و حساس بودن در رابطه با کودک؛  به کارگیری مشارکت 
مادران و پدران در تشکیل گروه های همیار مادر و کودک و ایجاد فضای 
گفتمان، پویایی و پایداری گروه همیار مادر و کودک از جمله این اهداف 
است.معاون پیشــگیری بهزیستی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
آشنایی با سامت روانی اجتماعی، مفاهیم پایه و تعیین کننده های آن، 
مهارت های مورد نیاز برای ســامت و رفاه، خودآگاهی و خودشفقتی، 
آشنایی با مفاهیم و رویکردهای مبتنی بر رشد و تکامل همه جانبه دوران 
ابتدای کودکی، آشنایی با رویکردها و مفاهیم مرتبط با دلبستگی ایمن، 

به تسهیل گران و مخاطبین از عناوین آموزشی در گروه مخاطبین است.

خبر خوان جامعه

مدیرکل پزشــکی قانونــی اصفهان با بیــان اینکه 
ایران جزو پنج کشور دســت یافته به فناوری کیت 
تشخیص ژنتیک در جهان است، اظهار کرد: رسیدگی 
و تعیین هویت اجســاد در بیش از ۲۱ حادثه دسته 
جمعی اتفاق افتاده در ایران طی دهه های گذشــته 
در کوتاه ترین زمان ممکن توســط پزشکی قانونی، 
داللت بر توانمندی ســازمان پزشکی قانونی کشور 
در مدیریت بحران های دســته جمعی دارد. در حال 
حاضر به همت نخبگان جوان و با حمایت های مرکز 
تحقیقات پزشکی قانونی، کیت های تشخیص هویت 
در کشور تولید شده و با تولید این کیت ها، ایران جزو 
پنج کشور دست یافته به این فناوری در جهان قرار 
می گیرد.علی سلیمان پور با اشاره به روند تشخیص 
هویت قربانیــان حوادث، افزود: برای تشــخیص 
هویت قربانیان حوادث دسته جمعی، ابتدا تیم های 
انتظامی و امدادی کلیه نمونه های بیولوژیک صحنه 
را به تفکیک برداشت، مستندسازی، بسته بندی و 
کدگذاری کرده و تحویل ســازمان پزشکی قانونی 
می دهند. در تاالر تشریح ابتدا تیم معاینات نسبت 
به معاینه اجســاد و قطعات اقدام کرده و در صورت 
 DNA ضرورت و نیاز به نمونه برداری برای آزمایشات
Typing از نمونــه بافت های نرم یا ســخت، نمونه 
الزم برداشته و به آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی 

ارسال می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: در 
آزمایش ژنتیک یک تیم نسبت به تحویل نمونه ها، 
کدگذاری، استخراج مولکول DNA از بافت ها و تکثیر 

فرآیندهای مولکولی روی کروموزوم های جنســی 
 ،X کروموزوم های غیرجنسی و حتی کروموزوم ،Y
اقدام کرده و تیم بعد از بازماندگان و بستگان درجه 
اول معرفی شــده متوفیان، مبــادرت به مصاحبه، 
تشکیل پرونده و اخذ نمونه می کند. در پایان تداوم 
تطابق پروفایل های ژنی نمونه بافت های اجســاد 
با بستگان از روش های نرم افزاری و سخت افزاری 
صورت گرفته و نتایــج به مراجــع ذی ربط گزارش 
می شــود.وی در خصوص تهیه پروفایل های ژنی، 
تصریح کرد: یکی از پیچیده ترین مراحل کاری تعیین 
هویت به ویژه در مواردی که تعداد نمونه ها و قطعات 
بسیار زیاد باشد، مرحله بررسی تطابق یا عدم تطابق 
پروفایل های ژنی با یکدیگر و وابســتگان احتمالی 
است که این امر به ویژه هنگام ازدیاد تعداد نمونه ها، 
صرفًا از طریق به کارگیری نرم افزار تخصصی ممکن 

خواهد بود. تهیه پروفایل ژنی از افراد بر اساس یک 
پروتکل جهانی و بین المللی انجام می شود که نتایج 
در بانک های تشخیص هویت و پلیس بین المللی 

قابل بهره برداری است.
وی با اشــاره به متوســط زمان تشــخیص هویت 
قربانیان حوادث، اضافه کرد: متوسط زمان تشخیص 
هویت قربانیان حوادث بسته به حجم حادثه، تعداد 
نمونه ها، تعداد قطعات، تعداد نمونه های اخذ شده 
از بستگان احتمالی درجه اول و نزدیک یا دور بودن 
نسبت بستگان معرفی شده با اجساد متفاوت بوده 
و حدود سه روز تا یک ماه زمان به طول می انجامد. 
به عنوان مثال در یک حادثه دسته جمعی واژگونی و 
آتش سوزی در منطقه نایین اصفهان با ۱۲ فوتی، در 
 DNA Typing مدت سه روز تمام اجساد از طریق

احراز هویت شدند.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان خبر داد:

متوسط زمان تشخیص هویت از سه روز تا یک ماه

حضور کاروان اهالی 
بهشت)شهدای 

گمنام( در شهر نطنز
کاروان اهالی بهشــت که شــامل 
پیکرهای شــهدای گمنام اســت 
در نخســتین روز ســفر خــود وارد 
شهر نطنز شــد. این کاروان شامل 
پیکرهای ۲۵ شهید است که ۵ شهید 
شناسایی شــده اند و قرار است که 
کاروان در ســفر ده روز خود به ۲8 
شهرستان استان اصفهان سفر کند.

دستگیری دعانویس کالهبردار در اصفهان
رمالی که در ازای دعا برای رفع بیمــاری پدرخانواده، از این خانواده ۲۵ میلیــارد ریال دریافت کرده 
بود، دستگیر شــد.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در پی وصول 
پرونده کاهبرداری به دادخواهی یکی از 
شهروندان مبنی بر کاهبرداری یک زن 
رمال از خانواده وی، موضوع در دستورکار 
پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

سرهنگ حســین ترکیان با بیان اینکه 
پدر شــاکی به دلیل بیمــاری قلبی در 
بیمارستان بستری بود، گفت: با طوالنی 
شدن بســتری، خانواده وی به یک زن 
رمال و فالگیر متوســل می شوند که ادعا 
می کــرد، می تواند با دعا کردن مشــکل 
بیماری پدرش را رفع کند.این رمال با ترفند موفق شــده بود در مدت دو ســال به صورت تدریجی ۵ 
میلیارد ریال طا و ۲۰ میلیارد ریال وجه نقد از خانواده شاکی کاهبرداری کند.رییس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: کارآگاهان پس از شناسایی محل سکونت رمال در یکی از 
محله های شهراصفهان و هماهنگی با مقام قضایی، فرد کاهبردار را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردند.سرهنگ ترکیان با بیان اینکه این زن پس از مشاهده مدارک و مستندات پرونده، به کاهبرداری 
از این خانواده اعتراف کرد، گفت: این زن از مدت ها قبل با این خانواده آشنا بوده و برای گرفتن فال قهوه 

به خانه آن ها رفت و آمد داشته است.
 

كالهبرداری با ترفند برنده شدن در قرعه كشی 
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ازشناسایی فردی كه با ترفند »برنده شدن در قرعه كشی 
همراه اول« كاهبرداری می كرد خبر داد.  ســرهنگ غامرضا براتی با اعام جزییات بیشــتر این 
خبر گفت: در پی شكایت یكی از شــهروندان مبنی بر كاهبرداری از او با ترفند ارسال پیام از طریق 
شبکه اجتماعی واتساپ ، بررســی موضوع در دســتور كار ماموران پلیس فتای خمینی شهر قرار 
گرفت.وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از مالباخته مشــخص شد ، وی پیامی از طریق شبکه 
اجتماعی واتساپ با عنوان »شما برنده قرعه كشی همراه اول شده اید« را دریافت كرده و سپس با 
فرد ارسال كننده پیام تماس می گیرد و او هم از وی می خواهد تا به یكی از دستگاه های عابر بانك 
برود.سرهنگ براتی با اشاره به اینكه فرد شاكی پس از رفتن پای عابر بانك و انجام دستورات فرد 
كاهبردار متوجه برداشت ۱۱۰میلیون ریال وجه نقد از حســاب خود می شود، ادامه داد: ماموران 
پلیس فتا با انجام یكسری كارهای تخصصی كاهبردار را در یکی از استان های همجوار شناسایی 
كردند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر در پایان تصریح كرد: با رشد فناوری و تكنولوژی افراد 
شیاد و كاهبردار نیز خود را به این ابزارها مجهز كرده و از روش های روز و مدرن اقدام به كاهبرداری 
و سرقت می كنند و در این فضا كاربران نیز باید محتاط بوده و فریب وعده های دروغین را نخورند.

توقیف محموله برنج قاچاق در نجف آباد
یک محموله برنــج خارجی قاچاق از یک دســتگاه وانت نیســان در نجف آباد کشــف و توقیف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی 
در محور مواصاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل بار برنج مشکوک و آن را 
برای بررسی های بیشتر متوقف کردند.سرهنگ میثم گوهری آرانی افزود: در بازرسی از این خودرو 
۲ هزار و ۵۰۰ کیلو برنج خارجی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال کشف شد.وی گفت: راننده این خودرو 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

وز عکس ر

ناجا

 نقش حواس پرتی رانندگان
 در افزایش آمار تصادفات 

خبر روز

رییس پلیس راه استان اصفهان  از افزایش آمار 
تصادفات به دلیل عدم توجه کافی رانندگان به 

جلو و حواس پرتی خبر داد. 
ســرهنگ اصغر زارع  با بیان اینکه عدم توجه 
به جلو ناشی از حواس پرتی رانندگان یکی از 
اصلی ترین علت افزایش تصادفات اســت، 
بیان داشت : حواس پرتی در رانندگی و نداشتن 
توجه کافی به جلو ، باعث کاهش ایمنی رانندگی 

و بروز تصادف خواهد شد.
وی اســتفاده از تلفن های همراه هوشــمند 
، شــبکه های اجتماعی و ابزارهای  ســرگرم 
 کننده دیگــر را  از متداول تریــن دالیل ایجاد 
 حواس پرتــی در بیــن رانندگان دانســت و

 افزود: از طرفی خســتگی و خــواب آلودگی 
، تابلوهای تبلیغاتی ســطح جــاده ، مصرف 
 مواد مخدر و داروهای خــواب آور  و...از دیگر 
دالیل ایجاد حــواس پرتی در بیــن رانندگان 
هســتند که منجر به بروز حوادث و تصادفات 

ناگوار می  شوند.
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان عنــوان کرد: ترمز گرفتــن به موقع و 
عکس العمل مناســب ، یک رفتار مناسب در 
رانندگی تلقی می شود. یک راننده می بایست 
بر محیط پیرامون خود تسلط کامل داشته باشد 
و از عواملی که منجر به پرت شدن حواس آن 

می شود، جلوگیری کند.
سرهنگ زارع خاطر نشان کرد: زمانی که حواس 
راننده حین رانندگی پرت شود ، در تشخیص به 
موقع حوادث اطراف خود دچار اختال شــده 
و قادر بــه تصمیم گیری به موقــع و در لحظه 
نخواهد بود و در  نتیجه بروز تصادف و خسارات 
ســنگینی را در بر دارد  که جبران آن گاهی غیر 
ممکن است.رییس پلیس راه استان اصفهان 
در خاتمه گفت:  به راننــدگان عزیز توصیه می 
کنم که حین رانندگی از عواملی که منجر به پرت 
شدن حواس شان می شــود جدا جلوگیری 
کرده و هنگام پایین بودن ســطح هوشیاری 
خود از رانندگی خودداری کنند تا ان شــاءا... 
 برای خود و سرنشینان خودروی آنها حادثه ای

 پیش نیاید.



تنها مدال آور المپیکی و پارالمپیکی استان اصفهان از کم توجهی مسئوالن استانی به کســب این افتخار تاریخی گالیه مند است.نایب قهرمان پارالمپیک ۲۰۲۰ 
توکیو با بیان اینکه برای کسب این مدال ارزشمند تالش زیادی کرده است ،گفت: ۳ سال مداوم در اردو های مختلف و در گرما و سرما تالش و تمرین کردم تا به 
مدال پارالمپیک برسم.علیرضا مختاری همامی بابیان اینکه حضور در المپیک و پارالمپیک بی نهایت سخت و کسب مدال در آن به مراتب سخت تر است، افزود: 
پس از ۱۶ سال دومین مدال پارالمپیک را برای استان اصفهان کسب کردم که به چشم مسئوالن نیامده است.وی گفت: در دیگر کشور های دنیا قهرمانان المپیک 
به عنوان یک نخبه ورزشی معرفی و برای کسب یک مدال توجه فراوانی به ورزشــکار می کنند.مختاری همامی افزود: در خیلی از استان های کشور به قهرمانان 
المپیک و پارالمپیک هم زمین و هم خانه داده اند و هم مشکل شغل آن ها را تامین کرده اند، ولی در استان بزرگ و قهرمان پرور اصفهان کسب مدال المپیک یک 
موضوع کم اهمیت است و این ورزشکاران و نخبه های ورزشــی را آزار می دهد.علیرضا مختاری همامی، نایب قهرمان پارالمپیک۲۰۲۰ توکیو ژاپن چندین مدال 

طالی جهانی و بازی های آسیایی را در پرتاب دیسک و وزنه در کارنامه دارد.

تنها مدال آور اصفهانی پارالمپیک ؛ گله مند از بی مهری مسئوالن
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غول نروژی در راه مادرید
جان  لوکا دی مارتزیو، خبرنگار مطرح ایتالیایی، مدعی شد ارلینگ هالند ترجیح می دهد به اللیگا 
و باشگاه رئال مادرید برود.هالند که پس از پیوستن به بورسیا دورتموند به درخشش خود ادامه 
داده، همچنان مورد توجه باشــگاه های بزرگ اروپایی قرار دارد و گفته می شود تابستان آینده از 
جمع زردپوشان وستفالن جدا خواهد شد. او بند فســخ 75 میلیون یورویی در قراردادش دارد 
که در پایان فصل جاری قابلیت فعال شدن خواهد داشت و همین موضوع کار مشتریان را آسان 
می کند.همچنیــن مدیر برنامه هالند یعنی مینــو رایوال به تازگی درباره آینــده این بازیکن گفته 
بود:»ارلینگ می تواند قدم بعدی را در فوتبالش بردارد و ایــن کار را نیز انجام خواهد داد. بایرن 
مونیخ، رئال مادرید، بارسلونا و سیتی تیم هایی هستند که می توانند مقصد بعدی هالند باشند. 
سیتی طی هشت سال اخیر 5 بار فاتح لیگ برتر شده در حالی که یونایتد یک بار هم قهرمان نشده 
است. وقتی ارلینگ راهی دورتموند شد، همه می دانستیم چنین روزی فرا خواهد رسید و ماندنی 
شدن او طوالنی نخواهد بود.« در واقع هرچه به تابستان نزدیک می شویم شایعات درباره ستاره 

نروژی نیز افزایش پیدا می کند. 
در همین راستا، جدیدترین شایعه درباره هالند از سوی جان لوکا دی مارتزیو مخابره شده است. 
این خبرنگار مطرح ایتالیایی که کمتر شاهد انتشــار اخبار اشتباه نقل و انتقاالتی از سوی او بوده 
ایم، مدعی شــده که ارلینگ هالند تصمیم گرفته چالش جدید خــود را در اللیگا تجربه کند.دی 
مارتزیو مدعی شده که ارلینگ هالند از مدیر برنامه های خود یعنی مینو رایوال درخواست کرده که 
مقدمات حضور او در رئال مادرید را فراهم کند. با این حال در صورتی که این انتقال نهایی نشود، 

گزینه بعدی او حضور در بارسلونا خواهد بود.
 

راموس: 

»رونالدینیو« یک جادوگر بود
مدافع پاری ســن ژرمن به ســتایش از رونالدینیو پرداخت و او را یک نابغه و جادوگر در فوتبال 

دانست.
به نقل از اکیپ، سرخیو راموس یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال اروپاست که با پیراهن 

رئال مادرید، جام ها و افتخارات زیادی به دســت آورده اســت.راموس به ســتایش از 
رونالدینیو پرداخت و گفت: او یک جادوگر بود. رونالدینیو کارهایی باتوپ انجام می داد 

که قبال من ندیده بــودم. حرکت های او بی نظیر بود. رامــوس بعد از جدایی از رئال 
مادرید راهی پاری ســن ژرمن شد و با این تیم قرارداد دو ســاله امضا کرد؛ اما 
آسیب دیدگی های پیاپی باعث شده تا تنها یکی دو بازی به صورت نصفه و نیمه 

برای تیم به میدان رود.
 

پدیده برزیلی در  رادار کهکشانی ها
رئال مادرید شــرایط خرید پدیده ۲۰ ســاله پالمیراس را دنبال 

می کند.رئال  شــرایط خریــد دنیلو دوس ســانتوس دی 
اولیویرا پدیده ۲۰ ســاله پالمیراس را دنبال می کند که 

در ســایت ترانســفرمارکت ۱۸ میلیون یورو می ارزد.
این بازیکــن در پالمیراس خوش درخشــیده و تا 

ســال ۲۰۲5 با این تیم قــرارداد دارد. دنیلو در 
پست هافبک دفاعی بازی می کند، اما 
توان حضور در پست هافبک هجومی 

را هم دارد.

دور برگشت لیگ برتر فوتسال؛

نبردهای حساس اصفهانی ها در هفته پانزدهم

 سمیه مصور هفته دوم دور برگشت رقابت های لیگ 
برتر فوتسال مردان باشگاه های کشور با 
دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و مقاومت البرز و تیم راگای شهر 

ری و سپاهان اصفهان همراه است.
هفته پانزدهم فصل جاری رقابت ها روز جمعه  با انجام هفت دیدار در 
شهرهای قم، ساری، کرج، کرمان، اصفهان، اهواز و شهر ری پیگیری 

می شود.
در اصفهان و در یکی از دیدارهای این هفته تیم صدرنشین گیتی پسند 
از ساعت ۱۶ روز جمعه در ورزشگاه پیروزی میزبان تیم مقاومت البرز 
است. گیتی پسند تنها شکست خود را در دور رفت لیگ برتر فوتسال 
مقابل مقاومت البرز با نتیجه ۳ بر ۲ متحمل شــده است.شــاگردان 
کشــاورز در هفته گذشــته و در آغاز نیم فصل دوم رقابت های لیگ 
برتر فوتســال مردان باشگاه های کشــور در دربی نصف جهان مقابل 
تیم ســپاهان اصفهان موفق به برتری ســه بر صفر شــد تا همچنان 

صدرنشینی خود در این مسابقات را تداوم بخشد.
سرخ پوشان اصفهانی نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر را  با ۱۱ برد 

و یک تساوی و یک باخت و کســب۳4 امتیاز با صدر نشینی به پایان 
رساندند. در آن ســو تیم مقاومت البرز هفته گذشته مقابل تیم کراپ 
الوند با نتیجه دو بریک بازی را واگذار کــرد، این تیم هم اکنون با ۲5 
امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار گرفته اســت. دیدار تیم های 
گیتی پســند و تیم مقاومت البرز از شــبکه اصفهان بــه صورت زنده 

پخش می شود.
فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پور و محمدعلی آقایی قضاوت 
بازی دو تیم گیتی پســند و مقاومــت البرز را قضــاوت خواهند کرد، 

علیرضا رجبی نیز ناظر داوری این بازی است.
ســپاهان دیگر نماینده اصفهان در ایــن رقابت ها نیــز روز جمعه از 
ســاعت ۱۶ به مصاف تیم راگا می رود. دیداری کــه مهدی طاهری، 
محمدتیموری، محمدعلی آقایی و بهنام نبی پور با نظارت عبدالکریم 

سیستانی کادر داوری آن را تشکیل می دهند. 
طالیی پوشــان نصف جهان که به عنوان یک تیم تازه وارد در این دوره 
از مسابقات حضور یافته بودند در نیم فصل اول نتوانسته اند به نتایج 
قابل قبولی دســت پیدا کنند. این تیم در پایان دور رفت رقابت های 

لیگ برتر با 4 برد، یک تســاوی و 9 باخت و کســب ۱۳ امتیاز در رده 
دوازدهم جدول رده بندی رقابت ها ایستاد.

 شــاگردان باغبان باشــی در آغاز دور برگشــت این دوره از مسابقات 
برابر دیگر تیم همشــهری تن به شکست سنگین ســه بر صفر دادند 
تا شرایط ســخت تر از قبل شــود. در آن سو تیم راگا شــرایط بهتری 
نسبت به سپاهان دارد، این تیم که با  یک بازی کمتر و کسب ۱5 امتیاز 
در رده نهم جدول رده بندی قرار گرفته اســت به دنبال کســب تمام 
 امتیازات این دیدار خانگی است تا شــرایطش در جدول رده بندی را

 بهبود ببخشد.
در دیگــر دیدارهــای روز جمعه تیم فــردوس قم از تیم فــوالد زرند 
ایرانیان پذیرایی می کند، تیم شهروند ساری به مصاف تیم زندی بتن 
کالردشت می رود، کراپ الوند مقابل تیم فرش آرا قرار می گیرد، تیم 
مس سونگون میزبان تیم سن ایچ ساوه اســت و تیم حفاری اهواز 
مقابل تیم چیپس کامل مشــهد صف آرایی خواهد کــرد.  در جدول 
رده بندی تیم های گیتی پسند، مس ســونگون و سن ایچ ساوه رده 

های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

خبر روز

 اردوی تیم زیر 23 سال در بهمن ماه برگزار نمی شود
تیم زیر ۲۳ سال ایران با موفقیت در بازی های مقدماتی در شــهر دوشنبه به دور نهایی مسابقات 
قهرمانی آسیا صعود کرده است. این مسابقات در سال ۲۰۲۲ در تاشکند برگزار می شود. با حضور ۱۶ 
تیم که میزبان هم یکی از تیم های شرکت کننده به شمار می رود. از آنجایی که بیشتر بازیکنان تیم 
زیر ۲۳ سال ایران بازیکنان باشگاه های لیگ برتر  هستند، تمرینات این تیم در جریان فصل باید 
در روزهای فیفا برگزار شود در غیر این صورت باشگاه ها به بازیکنان خود اجازه حضور در تمرینات 
تیم را نمی دهند و البته این در همه جای دنیا طبیعی اســت به این خاطر که از وجود این بازیکنان 
در مسابقات باشگاهی بهره می برند. در اروپا حتی مسابقات رده سنی زیر ۲۰ سال هم در روزهای 

فیفا برگزار می شود.
 جدید ترین فیفا دی از 4 بهمن آغاز می شود و تا ۱۲ بهمن ادامه خواهد داشت؛ اما فدراسیون فوتبال 
برای تدارک تیم امید در این زمان برنامه ریزی نداشته اســت و به نظر می رسد تیم زیر ۲۳ سال 
ایران این فرصت را از دست بدهد. این در حالی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان قرعه کشی 
بازی ها و هم چنین سید بندی بازی ها را اعالم کرده که بر این اساس تیم ایران در سید ۲ قرار گرفته 
است. دلیل هم عملکرد و نتایج تیم در دوره قبلی مسابقات بوده که ایران موفق به صعود به المپیک 
 نشد. مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال ایران هر دو سال یک بار برگزار می شود و هر چهار سال یک بار 

تیم های برگزیده راهی المپیک خواهند شد.
 

هاروت؛ رکوردار حضور در ایران بعد از  وینکو 
هاروت آبراهامیان، مربی دروازه بان های نساجی سه شنبه شب در اردوی نساجی، کریسمس را به 
همراه اعضای این تیم جشن گرفت و به استقبال سال نوی میالدی رفت. میزان حضور این مربی 
ارمنی در فوتبال ایران در حال نزدیک شدن به دو دهه است. او ۱۸ سال در تیم های ایرانی مشغول به 
کار  بوده و  رکورد حضور مربی خارجی در فوتبال ایران در دست وینکو است. او کمی بیشتر از دو دهه 
در فوتبال ایران حضور داشت و مربیگری در تیم های متعددی ازجمله فوالد – پرسپولیس – تیم 
زیر ۲۳ سال ایران و ... را تجربه کرد. در کارنامه مربیگری هاروت هم حضور در تیم های متعددی 
دیده می شود. از جمله استقالل خوزســتان – پیکان – ذوب آهن و ... هاروت دو سه فصلی است 
که در تیم نساجی، وظیفه تمرین دروازه بان ها را برعهده گرفته است. بیشتر دروازه بان های فوتبال 

ایران، شاگرد این مربی بوده اند.
 

آخرین تالش های زوریا برای جذب دوباره »الهیار« 
به نظر می رسد باشگاه ترکیه ای به دنبال فروش دائمی الهیار صیاد منش است به این خاطر 
که مبلغ فروش او را تعیین کرده است؛ ۳.5 میلیون یورو. این در حالی است که 
باشــگاه اوکراینی چنین توانی برای خرید دائمی الهیار صیادمنش را ندارد و به 
همین خاطر پیشــنهاد داده اســت تا پایان فصل 
قرارداد این بازیکن را به صــورت قرضی تمدید 
 »milligazete« کند.  البته به نوشــته ســایت
ترکیه باشگاه اوکراینی، پیشنهاد مالی خود را به باشگاه ترکیه ای 
افزایش داده اســت و بایــد منتظر ماند و دید که باشــگاه ترکیــه ای با این 
درخواست موافقت خواهد کرد یا نه. در صورتی که هیچ باشگاهی برای خرید 
الهیار صیادمنش با قیمت اعالم شده از ســوی باشگاه فنرباغچه پا پیش 
نگذارد چاره ای برای این باشــگاه باقی نمی ماند که با درخواســت زوریا 
موافقت کند یا در دور برگشت لیگ برتر ترکیه از وجود این بازیکن بهره ببرد. 
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در صحبت هایی که با باشــگاه داشته اعالم 

کرده دوست دارد در ادامه مسیر هم برای زوریا بازی کند. 

مستطیل سبز

مسئول کمیته ملی المپیک: 

 تالش مان جایگاهی بهتر
 از جاکارتاست

نشســت خبری رضا صالحی امیری با رسانه 
ها در کمیته ملی المپیک برگزار شد. صالحی 
امیری در خصــوص مشــکالت وزنه برداری 
و اینکه ورزشــکاران در زمان اردو حتی غذای 
خود را از خانه می بردند، گفت: من ســیدرضا 
صالحی امیری و مسئول کمیته ملی المپیک  
هستم. سواالت شــما مربوط به وزارت ورزش 
است . پنج سیاســت برای بازی های آسیایی 
تعریف شــد، اول اعزام کیفی،دوم توجه ویژه 
به بانوان است چون می توانند عالوه بر کسب 
سکو و مدال به ارتقای پرستیژ ایران کمک کنند. 
سیاست سوم تبادل فرهنگی، چهارم استفاده 
از ظرفیت های داخلی و سیاست پنجم ارتقای 
جایگاه ایران در بازی هاســت. در مورد اسم و 
شعار کاروان نیز در بازی های آسیایی در ستاد 
عالی تصمیم گیری می کنیــم.وی ادامه داد: 
همکاران من تالش می کنند که جایگاه ما بهتر 
از  بازی های آسیایی جاکارتا باشد و در هانگژو 
در بین 45 کشور حاضر تصویر فرهنگ و تمدن 
کشور و ایران زیبا را به نمایش خواهند گذاشت 
و در کنار دستاورد ورزشــی، دستاورد فرهنگی 
خواهیم داشــت.صالحی امیری در مورد وزنه 
برداری گفت: وزنه برداری جزو سه فدراسیون 
اول است و سیاســت حمایت از وزنه برداری 
قطعی است. کمیته ملی المپیک بودجه همه 
فدراسیون ها را به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص 
داده؛ اما تا االن آمار ما نشــان می دهد به طور 
میانگین ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد به فدراسیون ها کمک 
کرده ایم، به جز یک فدراسیون که آن هم دالیل 
خاص خود را دارد. در هر چهار ســال گذشــته 
بیش از بودجه ای که در تعهد ما بوده، پرداختی 
داشتیم.وی ادامه داد: به فدراسیون قایقرانی و 
هندبال ۳۰ هزار یورو برای جذب مربی خارجی 
و  به وزنه برداری عالوه بر تامین بلیت اعزام، ۲۰ 
هزار یورو کمک کردیم. البته این رشــته نیاز به 
کمک بیشتری دارد. به کاراته یک میلیارد تومان 
برای اعزام کمک کردیم و  کمک ها تا آخر  اسفند 
ادامه دارد. همه موارد هم به صورت شفاف در 

سایت کمیته ملی المپیک قرار می گیرند.

سپاهان دیگر نماینده اصفهان در این رقابت ها نیز روز 
جمعه از ساعت 16 به مصاف تیم راگا می رود. دیداری 
که مهدی طاهری، محمدتیموری، محمدعلی آقایی 
و بهنام نبی پور با نظارت عبدالکریم سیستانی کادر 

داوری آن را تشکیل می دهند

فوتبال جهان

وز عکس ر

رونمایی از تندیس 
کریستیانو رونالدو 

در هند
رونالــدو بــه شــدت در ایالت 
کواســتال محبوب اســت و به 
همین خاطر شــهرداری شــهر 
کاالنگوت تصمیم گرفته تا برای 
الهام بخشــیدن به جوانان این 
شــهر، از تندیس کریســتیانو 

رونالدو رونمایی کند.

نایب قهرمان المپیک توکیو درباره نظر خود نسبت 
به رقابت دسته فوق سنگین وزنه برداری قهرمانی 
جهان ازبکستان بیان کرد: خدا را شکر سطح رقابت 
در دسته فوق سنگین قهرمانی جهان باال بود و همه 
پیشرفت کرده بودند و خیلی وقت بود چنین سطح 
رقابتی را ندیده بودیم. از این بابت خدا را شــکر می 
کنم که تلنگری هم به من خورد و تالش می کنم در 
مسابقات بعدی پیشرفت داشــته باشم. البته در 
المپیک توانم بیشــتر از این بود و آمادگی بدنی ام 
خیلی باال بود حتی می شــد وزنه های پایانی ام، به 
عنوان حرکت های اولم انتخاب شــود اما شرایط 
رقابت به گونه ای بود که خواســتیم بــا احتیاط کار 
کنیم. مــن تمریناتم را جدی دنبال مــی کنم تا در 
بازی های آســیایی مدال طال را کسب کنم. سپس 

درقهرمانی جهانی حاضر شوم و نسخه جدیدی از 
خودم نشان دهم. علی داودی در مورد رکورد 49۲ 
کیلوگرمی تاالخادزه که کار را برای وزنه برداران دیگر 
سخت تر کرده است تا بتوانند به این رکورد برسند، 
تصریح کــرد: تاالخــادزه کاری کرد کــه همه برای 
مسابقات بعدی هم به گرفتن مدال نقره فکر کنند. 
داودی  در مورد اینکه رکورد دوضرب جوانان جهان 
در دست او بود اما توسط علیرضا یوسفی شکسته 
شد، گفت:  آیت شریفی و علیرضا یوسفی از دوستان 
خوب من هستند و واقعا خوشــحال می شوم که 
نتیجه بگیرند. از طرفی رکورد برای شکســته شدن 
است  و از صمیم قلب خوشــحال شدم که علیرضا 
یوسفی موفق به شکســتن کورد دوضرب جوانان 
جهان شد .داودی در مورد تغییر اوزان وزنه برداری 

برای المپیــک ۲۰۲4 پاریس، گفــت: تغییر اوزان 
برای ما وزنه برداران فوق ســنگین فرقی نداشــت 
چون این وزن در المپیک هست. بقیه اوزان همه به 
نفع ما شد و فکر می کنم در المپیک ۲۰۲4 پاریس 
اتفاقــات خوبی برای وزنــه برداری ایــران بیفتد. 
وزنه برداران دســته ۱۰9 کیلوگرم هم بعید می دانم 
بخواهند به دسته ۱۰۲+ کیلوگرم بیایند چون سطح 
رقابت در فوق سنگین باال رفته و از  طرفی تاالخادزه 

هم هست.

تلنگر  رقابت فوق سنگین ها به نایب قهرمان المپیک
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عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

دولت در حوزه حمل و نقل به عهد خود وفا نکرده است
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به یارانه حمل 
و نقل اظهار کرد: یک سوم هزینه های حمل و نقل عمومی از کمک های دولتی فراهم می شود؛ اما 

دولت در حوزه حمل و نقل به طور کامل 
به عهد خــود وفا نکرده و بار آن بیشــتر 
بر دوش شهرداری اســت و امیدواریم 
دولت در این زمینه کمک کند تا شرمنده 
مردم نباشیم.حجت االسالم مهروی پور 
با بیان اینکــه به موضوع آســیب های 
اجتماعی نگاه ویژه ای شده که به تبع آن 
اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است، 
گفت: در حال ســاماندهی مجموعه ای 
برای توانمندســازی افراد آسیب دیده 

اجتماعی هستیم. معتقدیم به این افراد باید فرصت بازگشت به زندگی داده شود و این مجموعه 
می تواند در همین راستا کمک کننده باشد.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان بیان کرد: در هفته مقاومت برنامه  های خوبی با تاکید بر استفاده از ظرفیت 
مجموعه های مردمی اجرا خواهد شد که برنامه ریزی های آن در حوزه فرهنگی صورت گرفته است.

 
عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

بافت های تاریخی؛ فرصت بالقوه رونق اقتصادی شهر
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان در یک برنامه زنده رادیویی، 
اظهار کرد: یک منطقه تاریخی که بناها و آثار تاریخی در آن وجود دارد، میراثی است که فرهنگ را نمایش 
می دهد و شهر ما از وجود این سرمایه ارزشمند بی نصیب نیست.رسول میرباقری با بیان اینکه بیشترین 
آثار تاریخی اصفهان در مناطق یک و سه شهرداری قرار دارد، افزود: رسیدگی به بافت تاریخی با توجه به 
شرایط خاص نیاز به بودجه های ملی و مساعدت های ویژه دارد و می طلبد میراث فرهنگی، شهرداری و 
شهرسازی به این موضوع ورود کنند.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: میراث فرهنگی بعضی از بافت های تاریخی را تملک و احیا می کند تا از آن حفاظت و 
نگهداری شود، البته با توجه به اینکه بودجه میراث فرهنگی به نحوی نیست که از همه بافت های تاریخی 
شهر حمایت کند، بر اساس اولویت و به تدریج احیای آن انجام می شود.وی با بیان اینکه بخش خصوصی 
و مدیریت شهری باید تالش خود را برای حفاظت از این آثار و بافت انجام دهند، ادامه داد: تالش شده 
است با برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر و اماکنی 
همچون عصارخانه جماله، بقعه تاریخی امامزاده اســماعیل و حسینیه پامنار، مسئوالن شهری در این 
ابنیه و آثار تاریخی تصمیمات جدی برای احیای این بافت ها بگیرند.میرباقری با تاکید بر اینکه بافت های 
تاریخی فرصت و تهدیدی است که مسائل آن باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: با استفاده درست از 
سرمایه هایی چون بافت تاریخی، پیوندی میان گذشته، حال و آینده برقرار و بستری برای احیای آداب و 
رسوم کهن فراهم می شود، همچنین این اقدام رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت.وی با بیان اینکه 
اگر بافت و ابنیه های تاریخی مورد توجه و حمایت قرار گیــرد، فرصت های بالقوه رونق اقتصادی را رقم 
می زند و در غیر این صورت محل بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد شد، خاطرنشان کرد: تسهیالت 
الزم در اختیار افرادی قرار می گیرد که با مرمت بافت تاریخی در صدد احیای گردشگری هستند یا قصد 
ساخت و ساز در این بافت ها را دارند.رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با تاکید بر لزوم مشارکت مردم و بخش خصوصی در احیای بافت تاریخی شهر، گفت: الزم 
است افراد شاخص و شناخته شده شهر، خیران بافت تاریخی و بخش خصوصی با ورود به این موضوع 
نسبت به احیا و حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند به کمک میراث فرهنگی و مدیریت شهری بیایند.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

حرکت به سوی »شهرداری پاک« طی یک برنامه 5 ساله

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به پیشنهاد شهرداری 
برای تشکیل صندوق توســعه انرژی های تجدیدپذیر در شهرداری به 
منظور توسعه انرژی پاک در مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: با توجه 
به اینکه انرژی های تجدیدپذیر رو به توســعه است، شهرداری اصفهان 
 در نظر دارد از انرژی های فســیلی اســتفاده کمتری کــرده و همزمان

 نیروگاه های خورشیدی را در این مجموعه افزایش دهد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مهدی بقایی ادامه 
داد: از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان و تابش خورشید در 
این شهر، فرصت خوبی را برای توسعه نیروگاه های خورشیدی فراهم 
کرده است که هم بخش های سازمانی و اداری و هم بخش خانگی می 
توانند برای درآمدزایی و همچنین استفاده کمتر از سوخت های فسیلی 

از این امکان استفاده کنند.

توسعه نیروگاه خورشیدی طی 5 ســال، با مزیت کاشت 40 هزار 
درخت برابری می کند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان بیان کرد: در کنار توسعه انرژی 
پاک، شهرداری اقدام به مدیریت مصرف زیرمجموعه های خود نیز کرده 
است به طوری که با نصب موتورهای پیشرفته، استفاده از سیستم کنترل 

هوشمند انشــعابات، المپ های کم مصرف و اقدامات مشابه، مصرف 
انرژی فسیلی در شهرداری کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه با تشکیل صندوق توسعه انرژی های تجدیدپذیر در 
شهرداری، طی برنامه ای 5 ساله شهرداری اصفهان یک شهرداری پاک 
به لحاظ انرژی خواهد شد، گفت: ساختمان های انرژی پاک، ساختمان 
هایی هســتند که بتوانند معادل کل مصرف انرژی خود، 20 درصد تولید 
انرژی تجدید پذیر داشــته باشند. ســاختمان های با انرژی صفر هم 
ساختمان هایی هستند که کل معادل مصرف خود را تولید انرژی تجدید 

پذیر داشته باشند.
بقایی با اشاره به اینکه تولید هر کیلووات انرژی فسیلی، 537 گرم دی 
اکسید کربن وارد هوا می کند، افزود: کاهش تولید انرژی های فسیلی و 
توسعه پنل های خورشیدی، به کاهش منابع آالینده هوا هم کمک می کند 
به طوری که یک درخت بالغ بر 118 کیلوگرم دی اکسید کربن را از هوا گرفته 
و به اکسیژن تبدیل می کند بنابراین توسعه نیروگاه های خورشیدی طی 5 

سال، با مزیت کاشت 40 هزار درخت در شهر برابری می کند.

کاهش نیاز به ساخت نیروگاه های فسیلی در بلندمدت
وی با بیان اینکه هدف شهرداری از تشکیل صندوق انرژی، توسعه نیروگاه 

های متوسط به باالست، تصریح کرد: این برنامه هم اکنون در شهرداری 
در حال اجراست که با تصویب پیشنهاد تشکیل صندوق از سوی شورای 
شهر، شهرداری معادل درآمد حاصل از تشکیل این صندوق، ملزم به ارائه 
کمک برای افزایش نیروگاه های خورشــیدی می شود.معاون خدمات 
شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: افزایش نیروگاه های خورشیدی 
 عالوه بر کاهش آالینده هــا در بلندمدت نیاز به ســاخت نیروگاه های

 فسیلی را کاهش می دهد و از ســوی دیگر در بخش پدافند غیرعامل 
 هم در زمان قطع جریــان برق، می تــوان از این ظرفیت بــرای تامین 

انرژی بهره برد.

شــرکت های داخلی؛ تامیــن کننــده تجهیزات نیــروگاه های
 خورشیدی شهرداری

وی بر استفاده از توان شرکت های داخلی برای تولید و نصب پنل های 
خورشیدی تاکید و تصریح کرد: در حال حاضر شهرداری با شرکت های 
داخلی برای احداث نیروگاه های خورشیدی همکاری می کند و تاکنون 
هم در بخش تعمیرات، نصب، تامین قطعات و نگهداری با مشکلی روبه 
رو نبوده ایم.بقایی به مصوبه شهر خورشیدی شورای شهر اشاره و اظهار 
کرد: براین اساس شهرداری در وهله نخست وظیفه دارد نسبت به تولید و 
توسعه نیروگاه های خورشیدی اقدام کند، قدم دوم اجرای سیاست های 
اجباری برای ساختمان های گروه »ج« و »د« مبنی بر تامین 5 درصد از 
انرژی براساس متراژ سازه است، در سومین گام هم شهرداری به افرادی 
که داوطلب تامین انرژی خورشیدی باشند مشاوره رایگان می دهد و از 

سیاست های تشویقی برای آنها استفاده می کند.

سیاســت های تشــویقی شــهرداری برای تولید انــرژی پاک از 
سوی شهروندان

وی با اشــاره به برخی از سیاســت های تشویقی شــهرداری در رابطه 
با شــهروندان افزود: در حوزه شهرســازی کمیته ای برای تسهیل امور 
شهروندان برای نصب پنل های خورشیدی تشکیل شده است به طوری 
که پیش از این اضافه کردن هرگونه سازه یا ساخت اضافه به ساختمان 
ها باعث جریمه مردم می شد؛ اما با اصالح قوانین در صورت نصب پنل 
های خورشیدی روی ساختمان ها، جریمه ای مشمول شهروندان نمی 
شود.معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان اضافه کرد: این کار از 
سوی شهروندان در مناطق ســه، دو و 15 رو به توسعه و افزایش است و 
شهروندان از این امکان برای فروش برق به شبکه سراسری و درآمدزایی 

خود استفاده می کنند.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران 
با اشــاره به برنامه معرفی مدیــرکل جدید میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، 
اظهار داشت: در واقع اصفهان قطب میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی اســت و ستادی برای 
پشــتیبانی میراث، گردشــگری و صنایع دســتی 
اصفهان تشکیل شده است.علی دارابی افزود: تصور 
ایران بزرگ بدون اصفهان و نقش جهان و عالی قاپو 
دشوار است. اگر بخواهیم سرزندگی و نشاط را در 
حوزه تمدنی ایران با ســابقه کهن را ببینیم باید یک 
نهضت بزرگ مردمی برای حفظ، احیا و مرمت آثار و 

صنایع دستی راه اندازی شود.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری بیان کرد: امیدوارم در دوره مدیریت آقای 
ایزدی بعد از دوران پسا کرونا شاهد رونق کسب و کار 
گسترده در این سه حوزه باشیم، ایشان برنامه هایی 
برای آموزش، حفظ و مرمت و گردشگری دارند و به 

تدریج جلسات با بخش هایی برگزار خواهند کرد.
وی تصریح کرد: در دولت ســیزدهم وظیفه داریم 
به همه نقاط ایران رســیدگی کنیم؛ اما برای بعضی 
از استان های خاص مانند اصفهان کارگروه ویژه ای 
در نظر گرفتیم و تا پایان ســال بودجه قابل توجهی 
بــرای کارهای فوری اســتان اصفهــان تخصیص 

خواهیم داد.
دارابی با اشاره به اینکه عزم ما این است که با تشکیل 
کارگروه هــای ضربتی عقب ماندگی های اســتان 

اصفهان را جبران کنیم، گفت: برنامه تفویض اختیار 
و تمرکززدایی در دوره آقای ضرغامی احصا شــده 
و تاکنون بیــش از 60 مورد اختیــارات در وزارتخانه 
احصا شــده که به مدیران کل در استان ها تفویض 
کنیم و این کار بسیار بزرگی است.وی افزود: برنامه 
عملیاتی زمان بندی را نیاز داریم که بدانیم زمان بندی 
ما تا چه میــزان پیش می رود و از رســانه ها تقاضا 
می کنــم به عنوان چشــمان بینــای جامعه کمک 
کنند هشــدارها و کارهای خوبی که انجام می شود 
را به خوبی منعکس کنند.قائم مقــام وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری خاطرنشان 
کرد: برخی فکــر می کنند میراث، مزاحم توســعه 

است در حالی که نادرست اســت بلکه باید توسعه 
بر مدار میــراث بچرخد.وی با بیــان اینکه برای 10 
سال آینده کارگروهی مرکب از نخبگان، سرآمدان 
میراث و مدیران ذی ربط تشکیل شده است، گفت: 
آنها این الویت ها را مشخص می کنند تا در کارگروه 
تصویب شود و بر اساس آن برای ثبت جهانی دولت 
خانه صفــوی  اقدام کنیم. وی افــزود: ایران بدون 
اصفهان و نقش جهان و عالی قاپو دشــوار اســت. 
اگر بخواهیم سرزندگی و نشــاط را در حوزه تمدنی 
ایران با سابقه کهن را ببینیم باید یک نهضت بزرگ 
مردمی برای حفظ، احیا و مرمت آثار و صنایع دستی 

راه اندازی شود.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی:

ستادی برای پشتیبانی میراث فرهنگی اصفهان تشکیل شده است
 اجتماع بزرگ هنرمندان اصفهانی
 به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی

معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج هنرمندان اســتان اصفهان از برگزاری همایش بزرگ ملک 
سلیمانی با حضور هنرمندان اصفهانی خبر داد و اظهار کرد: این همایش اجتماع هنرمندان برای ابراز 
ارادت و تجدید میثاق هنرمندان با آرمان ها و مکتب حاج قاسم سلیمانی به مناسبت گرامیداشت 

دومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می شود.
حجت ا... ســلطانی افزود: در این همایش موکب های هنری برپاشــده و هر کدام از هنرمندان 
براساس ارادتی که نسبت به سردار حاج قاسم سلیمانی دارند با موضوعات محوری شهدا و شهید 
سلیمانی و مکتب حاج قاسم سلیمانی یک ایســتگاه یا بازارچه ای در غرفه های این موکب ایجاد 
کرده و به عالقه مندان خدمات هنری ارائه خواهند داد به عنوان مثال هنرمندان خوشنویس ورکشاپ 
خوشنویسی برگزار و به عالقه مندان خوشنویسی آموزش می دهند و یا هنرمندان حوزه نقاشی و 

سایر هنرهای تجسمی نیز به همین ترتیب خدمات هنری به بازدیدکنندگان ارائه می دهند.
وی با بیان اینکه در این همایش حدود 28 نفر از هنرمندان نخبه و فرهیخته اصفهان دعوت شــده 
در 10 الی 12 غرفه فعالیت هنری انجام خواهند داد، خاطرنشــان کرد: سعی شده در این همایش 

حرکتی بزرگ در راستای ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی با استفاده از ابزار هنر رقم زده شود.
ســلطانی افزود: همزمان با برگزاری این همایش تلویزیون اینترنتی نیز فعال و این برنامه به طور 
مستقیم در فضای مجازی منتشر می شود البته گزیده همایش نیز از شبکه استانی سیما پخش 
خواهد شد.وی اضافه کرد: همایش ملک سلیمانی با همراهی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اصفهان امروز از ســاعت 14 تا اذان مغرب در سالن بزرگ 

گلستان شهدا برگزار می شود.
 

 نخستین کنگره بین المللی »به وقت حاج قاسم« 
در کاشان برگزار می شود

دبیر نخستین کنگره بین المللی »به وقت حاج قاسم« گفت: این کنگره با حضورنمایندگان جبهه های 
مقاومت به مناسبت دومین سالگرد سردار دل ها درکاشان برگزارمی شود.اصغر رجایی در نشست 
خبری با خبرنگاران که در شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کاشــان برگزار شد، اظهار کرد: این 
مراسم از ساعت 1۹ الی 21 با سخنرانی سردارحاج حسین اشــتری، فرمانده کل ناجا ازهمرزمان 
شهید حاج قاسم در تاالر شــهر، فرهنگسرای مهر برگزار می شــود.وی افزود: نخستین کنگره بین 
المللی »به وقت حاج قاســم« با حضور نمایندگان جبهه های مقاومت حزب ا...، حشد الشعبی، 
زینیون، فاطمیون حیدریون، انصارا... و نمایندگان ســپاه قدس برگزار می شود.رجایی با اشاره به 
این فرمایش رهبری که شهید حاج قاسم سلیمانی شهید بین المللی است، گفت: برهمین اساس 
دومین سالگرد شهادت سرداردل ها با عنوان »کنگره بین المللی به وقت حاج قاسم« ازسوی هیئات 
مذهبی محبان حضرت ابوالفضل )ع( کاشان و کامال مردمی برگزارمی شود.به گفته وی، رونمایی 
از سردیس 28 نفر از سرداران شهید شهرستان کاشان، نصب بیرق های گروه های جبهه مقاومت، 
اجرای سرود و شعرخوانی شعرای جبهه مقاومت ازجمله برنامه های نخستین کنگره بین المللی 
»به وقت حاج قاسم« اســت.دبیر نخســتین کنگره بین المللی »به وقت حاج قاسم« با اشاره به 
اینکه خداوند محبت شهید حاج قاسمی سلیمانی را در قلوب همه مسلمانان و حتی غیرمسلمانان 
جا داده اســت، گفت: رهبرمعظم انقالب در تعبیر خود از سردار دل ها می فرماید، شهید حاج قاسم 
سلیمانی تنها یک شــهید نیست، یک مکتب است و مکتب حاج قاســم مولد علم و تربیت کننده 
اخالق اســت و باالترین جهاد را انجام داده است.رجایی گفت: شــهید حاج قاسم سلیمانی جبهه 
مقاومت را تشکیل داد و 40 ســال گمنام برای رضای خدا مبارزه کرد و دشمن را به زانو درآورد و به 
 اسالم و نظام اسالمی ایران اقتدار داد به طوری که امروز دشمن حتی از نام این شهید، هراسان وگیج

 و متحیر است.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان در جشنواره 

پژوهش خوش درخشید
مدیر عامــل ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان گفت: کســب رتبه برتر 
بخش مقاله در جشنواره پژوهش در مدیریت 
پسماند شــهری یکی دیگر از افتخارات این 
ســازمان اســت. غالمرضا ســاکتی  اظهار 
کرد: ســیزدهمین دوره جشنواره پژوهش و 
نوآوری مدیریت شــهری، همانند دوره قبل 
با عنوان مجمع شــهری تهران در پنج قالب 
کتاب، پایان نامــه، مقاله، طــرح نوآورانه و 
طرح پژوهشی برگزار شد. وی گفت:در  این 
رویداد 202۹ اثر در سایت جشنواره ثبت نام 
کردند و طی فرآیند داوری، چهار اثر به عنوان 
رتبه برتر، 13 اثــر به عنوان رتبــه برگزیده و 
2۹ اثر شایســته تقدیر به عنوان آثار منتخب 
معرفی شدند.ســاکتی گفت: کارشناسان و 
پژوهشگران این سازمان با ارسال چندین اثر 
در قالب مقاله های علمی، طرح و فناوری در 
این رویداد شرکت کردند که یکی از مقاله های 
ارسالی از سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان در محور خدمات شــهری با عنوان 
آنالیز جامع ریجکت پســماند شــهری، به 
عنوان منبع تولید سوخت مشتق از پسماند در 
کشور های در حال توسعه توانست رتبه برتر 

را از آن خود کند.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری اصفهان گفــت: ایــن مقاله در 
جامع ترین رویداد علمی-تخصصی مدیریت 
شهری در کشــور حائز رتبه برتر شده است. 
مقاله به زبان انگلیسی بوده و در سال 2020 
در نشریه معتبر Renewable Energy با 
ضریب تاثیر 8 منتشر شده است.وی گفت: 
مقاله گفته شــده گزیده ای از اقدامات فنی 
این سازمان در راستای پروژه تولید RDF و 
مصرف آن به عنوان سوخت کمکی در صنایع 
سیمان بوده که  طی سالیان گذشته پیگیری 
شده و نشــان دهنده اقدامات دقیق علمی 
و فنی ســازمان در جهــت مدیریت اصولی 
پسماند شهری و تبدیل آن به انرژی در مسیر 

توسعه پایدار شهری است.

خانه تاریخی جواهری 
اصفهان

خانه جواهری از بناهای قاجاری و جاهای دیدنی 
اصفهان است و در یکی از قدیمی ترین خیابان های 
شهر قرار دارد. در سال 1386، خانه جواهری توسط 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان به کارگاه های هنرها وصنایع دستی 
تبدیل شد. فرم خانه جواهری مربعی شکل است 
و فضاهای معمــاری در چهار جبهه، حیــاط آن را 
احاطه کرده اند. با بنایی دو طبقــه، تزییناتی مانند 
گچبری، نقاشی، شیشه های رنگی و درهای ارسی از 

زیبایی های خانه جواهری به شمار می روند.

وز عکس ر

یمنا
س: ا

عک
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در این مطلب به ترفندهایی که درصورت گم شدن در طبیعت 
می تواند جان تان را نجات دهــد، می پردازیم. مردم مدرن 
به زندگی راحت بــا تکنولوژی عادت می کنند و شــروع به 
فراموش کردن معنای زنده ماندن در طبیعت بدون استفاده 

از گوشی و مسیریاب خواهند کرد.
 احتمال زیادی وجــود ندارد که ایــن اتفاق بیفتــد، اما با 
این حال، مثال هنگام کمپینگ با دوســتان خود می توانید 
گم شــوید. بنابراین خوب اســت که چند راهکار  ســاده را 
 بدانیــد که اگــر خــود را در طبیعت تنهــا دیدیــد، بتوانید 

از آن استفاده کنید.
  شــبنم صبحگاهی جمع کنید: برای زنــده ماندن، بیش

 از هر چیز به آب نیاز دارید و منبع خوب آن شبنم صبحگاهی 
 اســت. فقط آن را با یــک تکه پارچــه از درختــان و روی
  علف هــا جمــع کنید. وقتــی پارچــه خیس شــد، آب را
  داخل دهان خود بچکانیــد یا اگر هوا گرم اســت، پاهای
  خود را با یــک تکه پارچــه بپیچید و ســپس روی چمن

 راه بروید.
 از برگ ها برای گرم شــدن اســتفاده کنیــد: برگ ها عایق 
خوبی هستند. شــب ها می تواند بسیار سرد باشد، بنابراین 

 می توانید از آن ها برای گرم نگه داشتن خود استفاده کنید. 
 به عنوان مثــال،  ژاکت خود را با برگ پر کنیــد یا از آنها یک
  پتو بســازید. همچنیــن، آنهــا می توانند به عنــوان یک
  کیســه خواب، خوب باشــند. این خیلی بهتر از خوابیدن

 روی زمین است.
  فیلتــر آب بســازید: اگر یک بطــری پالســتیکی دارید، 
 می توانید فیلتــر آب بســازید. ابتدا یک ســوراخ در درب 
 بطری ایجاد کنید و قســمتی از آن را  ببرید. علف، ســنگ،

 زغال ســنگ و هر چیــز دیگری کــه برای یک سیســتم 
پاک سازی پیدا کردید داخل آن قرار دهید. اکنون فیلتر آب 

شما آماده است.
 اگر آب پیدا نکردید ادرار خود را ننوشید: به نظر می رسد که 
نوشــیدن ادرار خود در زمانی که نمی توانید آب پیدا کنید و 
ناامید می شوید ایده خوبی است، اما متخصصان می گویند 
که این کار باعث کم آبی بدن شــما می شود زیرا ادرار حاوی 
نمک های محلول، مواد معدنی و مقدار کمی از ســموم کبد 

شماست و به زبان ساده، خطرناک است.
 جمع آوری آب با استفاده از درختان و خورشید: اگر کیسه 
پالســتیکی دارید، آن را محکم به شــاخه ای که برگ دارد 

 ببندید. هیــچ هوایی نبایــد از آن عبور کنــد. بگذارید چند
 ســاعت بماند. فراموش نکنید که شــاخه ها بایــد زیر نور 
 خورشــید باشــند، این کار باعث میعان در برگ ها و تولید

 آب می شود.
 از لباس هایتان برای آتش زدن استفاده کنید: برای درست 
کردن آتش اگــر نمی توانید برگ های خشــک یا تکه های 
کوچک چوب پیدا کنید، فقط از لباس های خود اســتفاده 

کنید. این حتی می تواند یک نخ از جوراب شما باشد.
 دفع حشرات با برگ های کاج: اگر از پشه ها و حشرات مزاحم 
خسته شده اید، فقط یک درخت کاج پیدا کنید. روغن کاج 
یک دافع قوی است. شاخ و برگ های آن را خرد کرده و روی 

پوست خود بمالید.
 از ساعت به عنوان قطب  نما استفاده کنید: حتی یک ساعت 
آنالوگ نیز می تواند جهت را به شــما نشان دهد. ساعت را 
به صورت افقــی نگه دارید تا موازی با زمین باشــد. اکنون 
ســاعت خود را بچرخانید تا عقربه آن مســتقیما به سمت 
خورشــید قرار بگیرد. سپس نقطه وســط زاویه بین عقربه 
ســاعت و ســاعت 12 را پیدا کنید. آن نقطه قطب جنوبی را 

نشان می دهد.

آشپزی

نان سیر پیتزایی 
مواد الزم : نان تست4 عدد، سیر3 حبه، روغن زیتون2 قاشق 

غذاخوری، سس کچاب3 تا 4 قاشق غذاخوری، پنیر پیتزا یک پیمانه، ژامبون2 
ورق، قارچ3 عدد، یک دوم فلفل دلمه ای، نمک و فلفل سیاه به مقدار کافی

طرز تهیه : سیر را با دندانه های ریز، رنده کرده و سپس قارچ را به صورت ورقه ای خرد می کنیم. 
در ادامه ژامبون را به صورت مربعی و فلفل دلمه ای را به صورت نگینی ریز خرد می کنیم. درون 

یک کاسه کوچک سیر رنده شده را به همراه روغن زیتون، نمک و فلفل سیاه اضافه می کنیم و خوب 
مخلوط می کنیم تا مواد ترکیب و یکدست شود. در این مرحله روی  یک ظرف مناسب ، نان های تست 
را می چینیم. در ادامه فر را روی حرارت 180 دقیقه سانتی گراد قرار می دهیم تا کامال گرم شود. روی نان 
ها را مقداری از مخلوط سیر می ریزیم. حاال مخلوط سیر را به همه قسمت های نان تست می مالیم تا 
نان به سس آغشته شود. نان های تست را به مدت 10 دقیقه درون فر قرار می دهیم تا برشته شود. 

در این مرحله مقداری از سس کچاپ روی نان تست می ریزیم و با پشت قاشق آن را پخش 
می کنیم. در ادامه پنیر پیتزا روی نان تست می ریزیم، سپس ژامپون خرد شده را اضافه 

می کنیم و ورقه های قارچ را روی ژامبون قرار می دهیم. حاال مقداری از فلفل دلمه 
ای خرد شده را روی نان تست می ریزیم . در ادامه در الیه آخر مجددا 

پنیر پیتزا می ریزیم. در نهایت نان تست ها را به مدت 10 دقیقه 
درون فر قرار می دهیم تا پنیر پیتزا آب شود. 

ترفندهایی که در صورت گم شدن در طبیعت جان تان را نجات می دهد!

پژمان جمشیدی با »بی مادر« در جشنواره فجر رونمایی از تصویر جدید فیلم »بدون قرار قبلی«
همزمان با انجام مراحل پایانی فنی فیلم سینمایی »بی مادر« به کارگردانی 
سیدمرتضی فاطمی و تهیه کنندگی محمدرضا مصباح و علی اوجی، 
نخستین عکس از گریم متفاوت پژمان جمشیدی در این فیلم رونمایی 
شد.همچنین با اعالم اسامی آثار راه یافته به بخش مسابقه چهلمین 
جشنواره فیلم فجر، اولین ساخته سیدمرتضی فاطمی برای رونمایی در 
این جشنواره خود را آماده می کند. امیر آقایی، میترا حجار، پژمان جمشیدی، 
پردیس پورعابدینی، علی اوجی و... از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

با پایان یافتن تدوین توسط عطا مهراد، فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« 
به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی محمود بابایی ادامه مراحل 
فنی خود را از جمله صداگذاری توسط علیرضا علویان و آهنگ سازی 
توسط مسعود سخاوت دوست پیگیری می کند و رونمایی این اثر در 
چهلمین جشنواره فیلم فجر رقم خواهد خورد.پگاه آهنگرانی، مصطفی 
زمانی، الهام کردا و صابر ابر بازیگران اصلی این فیلم هستند.»بدون قرار 
قبلی«پنجمین فیلم سینمایی بهروز شعیبی محسوب می شود .

پنل تخصصی تامین پایــدار گاز در زنجیره فوالد )پشــتیبانی، مانع زدایی و 
سرمایه گذاری( با حضور محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، 
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان، حسن سید آبادی مشاور 
مدیرعامل شرکت ملی گاز، کسری غفوری مدیرعامل شرکت فوالد خراسان، 
امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 

و رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران برگزار شد.
در این پنل، دبیر انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران به عنوان مجری آن طی 
سخنانی اظهار داشت: چالش گاز مهم تر از چالش برق است زیرا برای تولید 

برق به گاز نیاز داریم و قطعی گاز می تواند به قطعی برق هم بینجامد.
وی افزود: فوالدســازان که متولی احداث 10 هزار مگاوات برق برای صنعت 
شده اند، با چالش گاز برای تامین برق مواجه هستند.خلیفه سلطان اذعان 
کرد: زنجیره معدن و صنایع معدنی برای چالــش آب توانایی خود را برای 

مقابله با کمبود در خط انتقال آب خلیج فارس نشان داد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشــان کرد: 10 سال قبل دولت 
اعالم کرد که میزان تولید گاز دو برابر شده اما از آن زمان تا کنون اتفاقی برای 

تولید گاز نیفتاده و به طور کامل در غفلت به سر بردیم.

هیچ برنامه ای برای تخصیص گاز وجود ندارد
امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزســتان دیگر سخنران پنل در 
خصوص چالش های تامین گاز بود و در این رابطه اظهار داشت: صنعت فوالد 
کشور با سه چالش بزرگ مواجه بوده که گاز یکی از آن هاست. طی سال های 
گذشته صنایع فوالد و پتروشــیمی هنگام کمبود گاز دچار قطعی می شدند.

وی افزود: ایران، دهمین مصرف کننده انرژی در دنیا معادل 268 میلیون تن 
نفت خام بوده و سومین تولیدکننده گاز در دنیاست. همچنین ایران چهارمین 

مصرف کننده گاز دنیا به شمار می رود.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: تولید گاز در کشور در سال 2020 به 234 میلیارد 
مترمکعب رسیده و مصرف نیروگاه ها 34 درصد، خانگی 27 درصد و صنعت 
17 درصد از گاز تولیدی را مصرف می کنند. در این میان، صنعت فوالد 5 درصد 

از گاز تولیدی کشور را مصرف می کند.
مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان تصریح کرد: در زمینه گاز دچار کمبود 
شــده ایم و میزان مصرف از میــزان تولید پیشــی گرفته اســت. با وجود 
ســرمایه گذاری 100 میلیارد دالر در میدان گاز پارس جنوبی، میزان مصرف 
رشد بسیار زیادی داشته است و سال گذشــته مصرف روزانه 850 میلیون 
متر مکعب بود که از میزان تولید پایدار روزانه فراتر رفت.وی بیان کرد: قطعی 
برق در صنعت فوالد در ســال جاری حدود هشــت میلیارد دالر زیان به این 
صنعت وارد کرد.ابراهیمی مطرح کــرد: در زنجیره فوالد حدود 19.2 میلیارد 
متر مکعب برای دســتیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد در افق 1404 نیاز 

خواهیم داشت.
مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان اذعان کرد: به دلیل کمبــود انرژی در 
فوالد خوزســتان 530 هزار تن از تولید را از دســت دادیم که معادل 12 هزار 
میلیارد تومان فروش و چهار هزار میلیارد تومان از فروش است.وی با بیان 
اینکه پیش  بینی می شود تا پایان ســال جاری 144 هزار تن از تولید معادل 

یک هزار میلیارد تومان از فروش را از دســت بدهیم، عنوان کرد: مهم ترین 
چالش فوالدســازان برای تامین انرژی نبود چشم انداز کوتاه مدت از سوی 
تولیدکنندگان انرژی است و محدودیت ها بدون زمان بندی به یکباره اعمال 
می شوند. در این رابطه الزم اســت متولیان تامین انرژی برنامه قطعی برق 
را به تولیدکنندگان فوالد بدهنــد تا آن ها بتواننــد برنامه های خود همچون 

تعمیرات اساسی را انجام دهند.

فوالدسازان به انرژی های تجدیدپذیر  روی آورند
در ادامه این پنل، حسن سید آبادی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
اظهار داشت: برای مشکل کمبود گاز با همه مسئوالن کشور جلساتی را برگزار 
کردیم و خوشبختانه همه مسئوالن برای حل این مشکل متفق القول هستند 

و به دنبال اعمال راهکارهایی برای تامین گاز هستیم.
وی افزود: مشابه تامین آب صنایع در مرکز کشور، فرصت های زیادی برای 
سرمایه گذاری در صنعت گاز وجود دارد که فوالدســازان می توانند از طریق 

قانونی به این حوزه وارد شوند.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: با سرمایه گذاری در 
میادین گازی ترکمن گاز شمال شرق کشــور می توان حدود 20 میلیون متر 

مکعب گاز تولید کرد.
ســید آبادی تصریح کرد: برخی آمارهــا همچون میزان ذخیــره گول زننده 
هستند زیرا تا زمانی که سرمایه گذاری صورت نگیرد، نمی توان از این ذخایر 

استفاده کرد.
وی بیان کرد: در زمینه تامیــن انرژی می توان به انرژی هــای تجدیدپذیر 
همچون انرژی خورشیدی روی آورد که با توجه به صرفه جویی در مصرف گاز 

نیروگاه ها، می توان گاز صرفه جویی شده را به فوالدسازان داد.

واردات گاز، مشکل فوالدسازان را حل می کند
کسری غفوری، مدیرعامل شرکت فوالد خراسان دیگر سخنران پنل تامین 
پایدار گاز در زنجیره فوالد )پشــتیبانی، مانع زدایی و سرمایه گذاری( بود که 
طی ســخنانی اظهار داشــت: چالش کمبود گاز در صنعت فوالد برای فوالد 
خراسان از همه زودتر شروع شد و از 20 آبان ماه امسال شرکت گاز استانی 
نامه قطعی گاز را به شرکت ما فرستاد؛ اما با رایزنی همچنان توانستیم تولید 
خود را تداوم ببخشیم.وی افزود: شرکت های بزرگ در انتقال آب با رقم های 
بسیار زیادی سرمایه گذاری کردند و حال باید هم در حوزه برق و هم در حوزه 
انرژی ســرمایه گذاری کنند.مدیرعامل شرکت فوالد خراســان تاکید کرد: 
فوالدسازانی که از آهن اسفنجی استفاده می کنند، هیچ سوخت جایگزینی 

نمی توانند استفاده کنند و گاز جزو خوراک اسفنجی محسوب می شود.
غفوری خاطرنشــان کرد: همواره اولویت قطعی گاز در کشــور فوالدسازان 
هســتند و عالوه بر اینکه میزان تولید کاهش خواهد یافت، درآمد و ســود 
نیز کم می شــود  و فوالدســازانی که صادرات انجام می دهند، به مشــکل 
خواهند خــورد.وی تصریح کرد: مهم تریــن راهکار کوتاه مــدت تامین گاز 

فوالدسازان، واردات گاز است و در انجمن فوالد این موضوع را پیگیری کردیم 
که متاســفانه بنا به دالیلی نتوانســتیم این موضوع را به نتیجه برسانیم. با 
این حال فوالدســازان می توانند متولی واردات گاز شوند.مدیرعامل شرکت 
فوالد خراسان عنوان کرد: در حوزه مصارف خانگی باید به سمت بهینه سازی 
مصرف برویــم و روش هــای دیگری بــرای تامین انرژی ایــن بخش در 
نظر بگیریم.غفوری بیان کرد: درســت است که شــرایط فوالد بهتر از سایر 
حوزه هاست؛ اما با اتفاقاتی که در این صنعت رخ داده، حتما این صنعت در 

سال های آتی با چالش مواجه خواهد شد.
وی اذعان کرد: قطع گاز برای صنعت جهت تامین حوزه خانگی اشتباه است و 

می توان سایر حوزه های مصرف کننده را نیز درگیر این موضوع کرد.
مدیرعامل شرکت فوالد خراسان مطرح کرد: بعد از واردات گاز برای تامین، 
می توان ذخیره سازی گاز را نیز در اولویت قرار داد. امروز 40 میلیارد دالر برای 
سرمایه گذاری در حوزه گاز نیاز داریم و در این رابطه به حداقل 20 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری جهت پایداری وضع موجود نیازمندیم.
غفوری اظهار کرد: 11 میلیارد متر مکعب از گاز استخراج شده  از طرق مختلف 
به هدر می رود و می توان با ســرمایه گذاری در این حــوزه، از هدررفت آن ها 

جلوگیری کرد.
وی گفت: قیمت گذاری گاز را برای مصرف کنندگان باید پلکانی کرد و کاربر می 
داند  که در صورت مصرف زیاد، هزینه آن را بیشتر خواهد پرداخت و در این 
زمینه، هوشمندســازی کنتورها نیز توصیه می شود. همچنین کارت سوخت 
انرژی را نیز می تــوان برای هر خانوار تعریف کرد تا میــزان مصرف را کنترل 
کرد.مدیرعامل شرکت فوالد خراسان خاطرنشــان کرد: قانون بیان می  کند 
هنگام خلل در  تامین انرژی، صنایع نبایــد در اولویت قرار گیرند؛ قانون می 
گوید دولت موظف است در صورت قطعی برق و گاز صنایع تولیدی، خسارات 

ناشی از این موضوع را جبران کند؛ اما این اتفاق نمی افتد.

سرمایه گذاری مشترک فوالدسازان برای تامین انرژی
امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
نیز به عنوان دیگر سخنران این پنل، اظهار داشت: در حوزه گاز به گلوگاه هایی 
رسیدیم که ناشی از عدم بهره وری مناسب است. هنوز جایگاه صنعت برای 
متولیان مشخص نیست و ممکن اســت انرژی بر و آب بر باشد؛ اما می توان 
برای تامین مایحتاج عمومی از صنعت اســتفاده کــرد.وی افزود: صنعت 
حوزه ای است که در شرایط تحریم و نابه ســامانی اقتصادی به کمک کشور 
آمده است. قیمت های عجیبی در حوزه صنعت فوالد پدید آمده که با صادرات 

می توان از این فرصت ها استفاده کرد.
نادری اذعان کرد: اگر صنعت برای تولید با انرژی در تنگنا باشــد، این حوزه 

نمی تواند تولید عادی خود را انجام دهد و صادرات کند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات خاطرنشان کرد: 
از متولیان حوزه انرژی کشور درخواست می شود چالش ها را مشخص کنند 
تا با سرمایه گذاری مشــترک بتوانیم گلوگاه ها را برطرف کنیم. به طور مثال 
روش  های تامین انرژی را می توان همچون انتقال آب خلیج فارس به صورت 

خالقانه انجام داد و در این حوزه نیز سرمایه گذاری کرد.

در پنل تخصصی تامین پایدار گاز در زنجیره فوالد چه گذشت؟

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