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۸ صفحه
اولین توصیه رهبر انقالب به دولت سیزدهم:قیمت: 2۰۰۰ تومان

از هر لحظه این چهارسال استفاده کنید

هرروز یک قصه تازه و ُپرغصه برایمان می خوانند؛  پریا پارسا
یک روز واکسن نیست، یک روز واکسن هست اما 
کم است، یک روز می گویند فقط برای ُدز دومی ها واکسن موجود است و روز 

دیگر اعالم می کنند فعال تنها ُدز اولی ها واکسن دریافت می کنند. 
از طرفی می گویند واکسن نیســت و به مراکز واکسیناسیون مراجعه نکنید، از 
سوی دیگر پشت سرهم ســامانه ثبت نام را باز می کنند و سن واکسیناسیون 
پایین می آید و شایعات و حواشــی و ضدو نقیض گویی ها درباره واکسن باال 

می رود! 
یک روز از فواید واکسن برکت و مضرات فایزر و مدرنا می گویند و می نویسند 
و روز دیگر خبر از ناتوانی در تولید انبوه برکت می دهند و از ورود فایزر و مدرنا از 

مبدا غیر از آمریکا و انگلیس توییت می زنند! و این قصه ادامه دارد...
روز گذشــته بازهم اخبار واکسن داغ بود. از تهران خبر رســید که یکی از مراکز 
مهم واکسیناسیون در شرق پایتخت )مرکز واکسیناسیون اورژانس تهران در 
ورزشگاه شهید سعیدی اتوبان محالتی( به علت نبود واکسن تعطیل شده است. 
آن هم درحالی که برای افراد واجد شرایط دریافت ُدز دوم واکسن پیامک ارسال 
شده بود که به این مرکز مراجعه کنند اما وقتی مراجعه کردند، با تابلویی روبرو 

شدند که روی آن نوشته شده بود : »واکسن نداریم. تعطیل است.«
در اصفهان اما شرایط گاهی از این هم وخیم تر می شود. قبل از تعطیالت 6 روزه 
قبل از تاسوعا و عاشورا، کمبود واکسن »ســینوفارم« در مراکز واکسیناسیون 
موجب اعتراض مردمی شد که برای تزریق ُدز اول یا دریافت ُدز دوم این واکسن 
به مراکز مربوطه مراجعه می کردند و با این جمله مواجه می شدند که »واکسن 

نیست.« آن هم بدون هیچگونه اطالع رسانی قبلی! 
 با حضور در چند مرکز واکسیناسیون متوجه شدیم تنها »برکت« موجود است 
و برخی مراکز هم اعالم کردند »آسترازنکا« هم تزریق می کنند اما مشاهدات 
میدانی نشــان می داد اکثر افرادی که برای دریافت واکسن مراجعه کرده اند، 
حداقل در ُدز دوم باید »ســینوفارم« می زدند، چون ُدز اول هم همین واکسن 

را تزریق کرده بودند.  
جالب اینکه حتی  نیروی خدماتی یکی از مراکز هم درباره اینکه چه واکســنی 
تزریق شود، به مردم پیشنهاد می داد بدون اینکه نظر او به لحاظ علمی تاییدشده 
باشد! مثال به کسی که ُدز اول سینوفارم دریافت کرده بود، پیشنهاد می داد در 
نبود این واکســن، می تواند »برکت« یا »آسترازنکا« بزند در حالی که مسئول 
فنی همان مرکز توصیه و تاکید می کرد این مساله تاییدشده نیست و بهتر است 
مردم هر واکسنی که در ُدز اول استفاده کرده اند، در ُدز دوم هم از همان واکسن 

استفاده کنند. 
اما عده ای از مردم بویژه پیرمردها و پیرزنانی که عصازنان و بعضا از راه دور خود 
را به مرکز واکسیناسیون رسانده بودند، شاید از سِر ناچاری ترجیح می دادند به 
هر واکسنی که در مرکز موجود است، قناعت کرده و رضایت دهند و فقط تزریق 

کنند که تمام شود این قصه ُپرغصه! 
یک نفر از کارمندان مرکز مــی گفت فقط »برکت« موجود اســت و همکارش 

مدعی بود »آستزازنکا« هم هست اما نفر سوم می گفت نه، آسترازنکا نیست. 
یکی سعی می کرد امیدواری بدهد و می گفت سینوفارم شاید فردا از راه برسد 
و همکار خانم که گویا عصبی هم به نظر می رسید، در پاسخ به سواالت مردم با 
بی تفاوتی شانه باال می انداخت و می گفت: »معلوم نیست کی میاد. شاید هم 

اصال حاال حاالها نیاد!«
و ما مانده بودیم و تماشــای مردمی که حیران، عصبانی و ناامید پس از کمی 
کلنجاررفتن و اعتراض کردن و سوال پرسیدن، سرشان را پایین می انداختند و 

می رفتند چون »واکسن نبود«... 
در اوج خبرهای کمبود و نبود واکسن، روز گذشته خبر رسید که محموله جدید 
واکسن کرونا وارد اصفهان شده اســت. محموله ای که فقط برای 2 روز کفایت 
می کند! به گفته رضا فدایی؛ مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان، در این مرحله ۱2۰ هزار ُدز واکســن جدید از نوع سینوفارم و برکت به 
استان اصفهان رسیده و این سهمیه دو روز واکسیناسیون واجدان شرایط تزریق 

در این استان است.
فدایی آماری هم درباره واکسیناســیون انجام شده در اســتان داده که بازهم 
ناامید کننده اســت: »حدود 2۳ درصد از مردم اســتان اصفهــان یک نوبت و 
حدود ۱۳ درصد دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند.« )فقط 2۳ درصد! 
و این درحالی اســت که وزیر بهداشــت دولت جدید وعــده داده تا دهه فجر 

واکسیناسیون در کشور به اتمام می رسد!(  

از سوی دیگر مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داده 
که در حال حاضر موجودی واکسن آسترازنکا در اصفهان نزدیک به صفر است. 
و این نگرانی تازه ای برای آنها که در نوبت اول این واکســن را دریافت کرده اند 
بوجود آورده بویــژه اینکه فدایی تاکید می کند »ُدز دوم واکســن باید به موقع 
تزریق شود و باید تدبیری برای  تامین واکسن در سطح ملی انجام می شد تا 

چنین مشکلی پیش نمی آمد.«
تاکید فدایی بر تزریق ُدز دوم واکســن در موعد مقرر، در حالی است که پیش 
از این برخی شاید برای توجیه کمبود واکسن و نگران نشدن مردم، مدعی می 
شدند تزریِق با تاخیِر ُدز دوم اشــکالی ندارد یا حتی مدعی می شدند می توان 
در ُدز اول از یک واکســن و در ُدز دوم از واکســن دیگری تزریق کرد و مشکلی 

پیش نمی آید! 
رسانه ملی و برخی رســانه های مکتوب و مجازی کشورمان در چنین شرایطی 
و در حالی که مردم کشورمان از کمبود یا نبود واکســن مطمئن و کافی شاکی 
هستند و هرروز در صف واکسیناسیون ساعتها معطل می شوند و گاهی بدون 
اینکه موفق به دریافت واکســن شــوند، به خانه برمی گردند، دغدغه تخریب 
یکی از واکســن های آمریکایی به نام »مدرنا« را دارند! آن هم به این بهانه که 
ژاپن تزریق یک میلیون و 6۰۳هزار ُدز واکســن مدرنــای آمریکایی را به دلیل 
آلودگی تعلیق کرده اســت. )شــرکت مدرنا خبر داده: » فقط ۳۹ عدد واکسن 
مدرنا آلوده بوده، و از نظر فنی امکان آلوده بودن این تعداد واکسن به ویروس 

وجود ندارد.« (
همزمان با انتشار خبر کشــف مواد خارجی )گفته می شــود فلز( در واکسن 
»مدرنا«؛ بحث هایی هــم درباره کم اثر بودن کیفیت و کارایی واکســن چینی 
»سینوفارم« مطرح شده است. واکسنی که ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان 
آن بوده است. و تازه پس از آن که ماههاست سینوفارم به عنوان واکسن اصلی در 
کنار »برکت« به مردم تزریق می شو، حاال رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی 
کرونا گفته الزم است مطالعه ای جامع درباره اثربخشی واکسن سینوفارم انجام 
شود و خبرداده که ممکن است تصمیماتی درباره برچیده شدن این واکسن از 
سبد واکسیناسیون کشور گرفته شود. این مقام مسئول گفته: »طبعا سودی که 
ما از پوشش باالی واکسیناسیون در کشور کسب می کنیم، بسیار بیشتر از ضرر 
احتمالی است که متوجه برخی بیماران می شــود. تا کنون هم هیچ مستندی 
درباره کم کیفیت بودن واکسن های سینوفارم واردشده به کشورمان وجود ندارد 
و این مساله در حال مطالعه است و اگر در نتایج این مطالعه مشخص شود که 
واکسن های سینوفارم استفاده شده کم کیفیت بوده، ممکن است تصمیماتی 

درباره برچیده شدن این واکسن از سبد واکسیناسیون کشور گرفته شود.« 
درباره »آسترازنکا« هم همچنان ضدونقیض گویی هایی وجود دارد. مهم ترین 
مساله مطرح شده درباره این واکسن، »محدودیت سنی« است. برخی کشورها 
برای تزریق این واکســن محدودیت ســنی اعمال کرده و افراد 5۰ یا 55 سال 
به باال را واجد دریافت این واکســن می دانند. آژانس داروهای اروپا اما تاکید 
می کند که این واکسن ایمن است و می تواند برای همه گروه های سنی ۱۸ سال 
به باال مورد استفاده قرار گیرد. با این حال رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی 
کرونا بدون اینکه درستی این مســاله را رد یا تایید کند، گفته: » همان طور که 
اکنون تزریق واکســن آســترازنکا برای برخی گروه های سنی در سطح جهان 
محدود شده است، ممکن است که تزریق واکسن سینوفارم نیز در آینده برای 

برخی افراد در ایران محدود شود.« 
و »برکت«؛ قرار بود تا شــهریورماه 5۰ میلیون ُدز از این واکسن تولید شود که 
نشد.) بنیاد برکت وعده داده بود که تا آخر شــهریور، 5۰ میلیون واکسن تولید 
می کند اما آمارهای تولید نشــان می دهد تا 25مرداد فقط ۷ میلیون دز برکت 
تولید شد( این روزها دیگر کمتر درباره »برکت« حرف می زنند و بیشتر صحبت 
از واردات واکســن های خارجی )حتی فایــزر و مدرنا( به کشــورمان مطرح 

است.25 هزار ُدز واکسن هم از صربستان هدیه گرفتیم. 
همه وعده های محقق نشــده از جمله تبدیل شدن به قطب واکسن دنیا باعث 
شده تا این روزها وعده های مسئوالن را کمتر باور کنیم و در انتظار معجزه برای 
رهایی و خالصی از ویروسی باشیم که در یک زمســتان نه چندان سرد ناگهان 
از ناکجاآبادی که هنوز هم نمی دانیم دقیقا کجاست)شــاید آزمایشــگاه های 
ووهان و یا شاید هرجای دیگری( سر و کله اش پیدا شد و روز و شب هایمان را 
خزان کرد. ویروسی که یک روز باالخره می رود اما رد خاطرات تلخی که برایمان 
به جا گذاشــت، تا ابد می ماند؛ برای ما و همه مردم دنیا که این درد مشترک را 

تجربه کردیم. 
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طالبان قول داد:

 از پرتره ملکه محافظت می  کنیم
مقام های طالبان اعالم کرده اند از تصویر )پرتره( ملکه در داخل سفارت بریتانیا در کابل، پایتخت 
افغانستان، تا زمانی که لندن این گروه را به عنوان رهبران این کشور به رسمیت بشناسد، مراقبت 
خواهند کرد.  به نقل از ایندیپندنت، کارکنان ســفارت انگلیس پــس از ورود طالبان به کابل و در 
دست گرفتن قدرت در افغانستان از این کشــور گریختند و اموال زیادی را آنجا باقی گذاشتند؛ از 
جمله تصویر ملکه و فهرستی از شهروندان افغان که با نیروهای غربی همکاری کرده اند.به گزارش 
نشــریه ســان و به نقل از تایمز، طالبان وعده داده اند از عکس ملکه که از هجوم غارتگران سالم 
مانده است، محافظت کنند. یکی از فرماندهان طالبان که مسئول تامین امنیت سفارت بریتانیا 
است این وعده را داده و گفته است: »ما تحت فرمان های سخت گیرانه ای هستیم و شان امارت 

اسالمی به توانایی ما در مراقبت از اماکن دیپلماتیک از جمله سفارت بریتانیا وابسته است.«

حمله موشکی به پایگاه آمریکا در مرز عراق و کویت
یک منبــع آگاه اعالم کرد، پایگاه نظامــی آمریکا در مرزهای عراق و کویت مورد حمله موشــکی 
قرار گرفته است.به نقل از خبرگزاری نووستی روســیه، این منبع گفت، طرف های ناشناس سه 
موشک به سمت این پایگاه در نزدیکی گذرگاه مرزی جریشان شلیک کردند. به گفته منبع مذکور، 
اطالعات اولیه نشان می دهد که موشک ها اطراف پایگاه سقوط کرده اند و این حمله خسارت جانی 
نداشت. پیش از این هم سه موشک به شهرستان ســفوان واقع در مرزهای کویت شلیک شده 
بود. اما ریاست ستاد کل ارتش کویت خبر حمله موشــکی به این پایگاه نظامی آمریکا را تکذیب 
و تاکید کرد، مرزهای کویت باثبات و ایمن اســت و هیچ حادثه ای رخ نداده اســت.این نهاد از 
ارتش خواست در برخورد با اخبار این چنینی که امنیت و ثبات کشور را برهم می زند، نهایت دقت 

و توجه را داشته باشند.

پنتاگون:

از فرودگاه کابل محافظت می کنیم
پنتاگون اعالم کرد فرودگاه بیــن المللی حامد کرزای کابل همچنان تحــت کنترل ارتش آمریکا 
است.سی ان ان به نقل از ســخنگوی پنتاگون اعالم کردکه دروازه ها و عملیات در فرودگاه کابل 
همچنان تحت کنترل آمریکا قرار دارد. ســخنگوی کاخ ســفید روز جمعه اعالم کرد که مشاوران 

امنیت ملی بایدن به او گفته اند که احتمال دارد یک حمله تروریستی دیگر در کابل انجام شود.
وی با بیان اینکه روزهای آینده در افغانســتان خطرناک ترین روزها خواهد بود، اظهار داشــت 
فرماندهان نظامی در مورد برنامه های هدف قرار دادن داعش در افغانستان به رییس جمهوری 
اطالع دادند.سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد که فرماندهان نظامی به بایدن گفتند که آنها توانایی 
انجام یک عملیات خارجی موثر را دارند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز 
این اظهار داشت که ماموریت آمریکا برای تخلیه از فرودگاه کابل تا روز ۳۱ اوت ادامه خواهد یافت.

آمریکا انتقام گرفت؛ حمله به داعش در شرق افغانستان
ارتش آمریکا از حمله پهپادی در شرق افغانســتان علیه یکی از اعضای داعش خبر داد.به نقل از 
اسکای نیوز، در بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا آمده است که عملیات انجام شده در والیت 
ننگرهار براساس نشــانه های اولیه منجر به کشته شــدن این عضو داعش شد که گفته می شود 
مسئول برنامه ریزی حمالت داعش بوده اســت. در این بیانیه آمده است: از تلفات غیرنظامی 
حمالت اطالعاتی در دست نیست. پیش از این وزارت دفاع امریکا اعالم کرده بود که حمله کابل 

توسط تنها یک عامل انتحاری صورت گرفته است.

اولین توصیه رهبر انقالب به دولت سیزدهم:

از هر لحظه این چهارسال استفاده کنید

به مناسبت هفته دولت، رییس جمهور و اعضاء هیئت دولت سیزدهم، 
صبح دیروز با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند.

در ادامه گزیده ای از بیانات رهبر انقالب در این دیدار را می خوانید:
هفته  دولت مزین به اسم شهید رجایی و شهید باهنر است. یعنی 
به یاد شهادت و نام شهدا مزین است. رحمت خدا بر این دو مرد بزرگ، 
بزرگوار، فعال و سعادتمند به شهادت. حقیقتًا قصد خدمت داشتند، 
اگرچه زمانشــان کوتاه بود، لکن نشــان دادند که با اخالص وارد این 
میدان شدند و قصد خدمت دارند و روششان روش اسالمی و مردمی 
و مجاهدت آمیز بود. این درســی اســت برای همــه  عناصری که در 

مسئولیت ها هستند.
 من یک توصیه ای به همه  مسئولین در دوره های مختلف داشتم، 
این توصیه را به شما هم عرض می کنم؛ زمان شــتابان میگذرد. این 
چهار سال زود تمام می شود و لذا از هر ساعتی، از هر فرصتی استفاده 
کنید. نگذارید این وقتی که متعلق به مردم و متعلق به اسالم هست، 
تضییع بشود و از همه  امکانات، از همه  امکانات زمانی و وقتی استفاده 

کنید.
 در مدت خدمت و مســئولیت، همت تان را بر اینکه یک بازسازی 
انقالبی و البته عقالنی و فکورانه در همه  عرصه های مدیریتی ان شاء ا... 

بوجود بیاید، متمرکز کنید.

انقالبی بودن حتمًا بایســتی با عقالنیت همراه باشــدکه این شــیوه  
صحیح جمهوری اسالمی از اول کار تا امروز این بوده که حرکت انقالبی 

با حرکت اندیشه ورزانه و عقالنی همراه باشد.
 یک جلوه  دیگر مردمی بودن مســئله  اتخاذ سبک زندگی مردمی 
اســت. بی تکلف بودن در مسائل، در ممشــا و منش، دوری کردن از 
منش های اشرافیگری و از موضع باال به مردم نگاه کردن و مانند اینها. 
این هم یک جلوه  دیگری از مردمی بودن اســت که از این منش های 
اشــرافیگری که معمول اســت در دنیا همه  دولت ها و مسئولیت ها و 
مســئولین مبتال هســتند به این جور نگاه به مردم به این جور روش 

زندگی، باید اجتناب کرد.
مســائل تان را با مردم مطرح کنید. یک وقت مســئله ای مشکلی 
وجود دارد یا راه حلی وجود دارد، البته ســعی کنید حرف زدن شــما 
موجب یأس مردم نشود که بعضی بی توجهی می کنند به این نکته و 
حرف نامناســب و خالف واقع می زنند که موجب ناامیدی مردم می 

شود، نه، هر مشکلی راه حلی هم دارد، با مردم در میان بگذارید.
 دولت بایستی نشــان بدهد که می تواند آن کاری که اراده کرده و 
تصمیم گیری کرده، آن را انجام بدهد و پیش ببرد و این جوری نباشد 

که حالت رهاشدگی احساس بشود.
 یکی از کارهای مهم در دولت جوان سازی دولت است. شما در بدنه  

دولت و مدیریت میانی از جوانهای زبده که الحمدلّله کم نداریم هر چه 
می خواهید استفاده کنید. این کار هم احساس انسداد را در کشور از 

بین می برد. 
آمریکایی ها مدتها مذاکره را زیر پا گذاشــتند و عمل نکردند. دولت 
کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی ندارد. مطالبه اینها همان 
مطالبه ترامپ است و هیچ تفاوتی نکرده است. انصافًا در پشت صحنه 
سیاست خارجی آمریکا یک گرگ درنده است که برخی مواقع به یک 
روباه حیله گر تغییر می کنــد. نمونه اش وضعیت امروز افغانســتان 

است.
 افغانستان برادر همزبان همدین و هم فرهنگ ماست. مصیبتهای 
افغانستان انسان را به شــدت متأثر می کند. اینها کار آمریکاست. این 
ســختی هایی هم که می کشــند، این حوادثی کــه دارد پیش می آید 
پی درپی، پی درپی این حادثه  روز پنجشنبه، این کشتارها، همه اش کار 

آمریکاست.
۲۰ سال این کشور را اشــغال کردند و انواع و اقسام ظلم ها را به اینها 
کردند. مجلس عروسی و عزا را بمباران کردند. عناصری را زندانی کردند. 
تولید مواد مخدر را دهها برابر افزایش دادند. یک قدم هم برای پیشرفت 
مدنی و اقتصادی افغانستان برنداشتند. افغانستان از آن زمان عقب تر 

نباشد جلوتر نیست. به هرحال ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. 

مهدی مطهرنیا اســتاد دانشگاه و کارشناس مسائل 
بین الملل در نقد سیاســت توازن دیپلماتیک گفت: 
بافت های در هم تنیده بحران در عرصه های گوناگون 
امروزه پیش روی ایران قرار گرفته اســت. در عرصه 
سیاســت داخلی می توان به لغزش های مدیریتی 
و عدم وجود ســپهر پارادایمی مشخص برای تنظیم 
سیاست های کالن اشاره کرد.آنچه که بیشتر در قالب 
اصطالحات بیان می شــود جنبه تبلیغاتی داشته و 
بیشتر درچارچوب پروپاگاندای سیاسی به نظر می 
رسد.  وی در ادامه به ضروت وحدت و انسجام داخلی 
درموضوع سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: درحوزه 
سیاست نمی توان به صورت سطحی نگرانه به مفاهیم 
نگاه کرد؛ تــوازن درعرصه منطقــه ای و بین المللی، 

نیازمند مناســبت درونی و تناســب بیرونی است.
محیط درون باید مناسب باشد بدین معنا که قدرت در 
درون دچار چندپارگی نباشد و در عین حال که تکثرها 
پذیرفته و به آن احترام گذاشــته می شود از وحدت 
رویه نیز برخوردار باشد . این استاد دانشگاه با تاکید 
بر اینکه کشورهای منطقه به دنبال تامین منافع خود 
و رابطه با قدرت های بزرگ هستند گفت: اینکه توازن 
تنها در روابط با کشــورهای همسایه تفسیر شود باید 
 پرسید کدام یک از مسائل ایران را کشورهای منطقه 
کشــورهای  کنند؟آیــا  حــل  تواننــد  مــی 
منطقــه بیــش ازآنکــه همــکاری بــا ایــران 
 داشــته باشــند در وضعیــت فعلــی بــا ایــران 
رقابتی ندارند؟!  ترکیه،عربستان،اســرائیل و اکنون 

نیز پاکســتان آرام آرام خود را به نمایش می گذارند.  
همکاری با این کشورها در قالب های گوناگونی آزموده 
شــده  اما در نهایت این رقابت بوده کــه بر همکاری 
استیال یافته اســت. هر کدام از این کشــورها نیز با 
شگردهای گوناگون ارتباطی با کشورهای فرامنطقه ای 
همواره تالش داشته اند تا منافع خود را تحقق بخشند 
و بیش از اینکه با تهران همکاری کنند، با کشــورهای 

قدرتمند بین المللی همکاری کرده اند.

استاد دانشگاه و آینده پژوه سیاسی: 

کدام یک از مسائل ایران را کشورهای منطقه می توانند حل کنند؟

هشدارهای روزنامه جمهوری اسالمی به رییسی 

عکس گرفتن با کارکنان غسالخانه اقدام نمایشی بود 
روزنامه جمهوری اسالمی در بخشی از سرمقاله دیروز خود به دولت جدید و رییس دولت توصیه ها و هشدارهایی داد و نوشت: اقدامات تشریفاتی و نمایشی از 
قبیل حضور یافتن در حرم امام خمینی، عکس گرفتن با کارکنان غسالخانه بهشت  زهرا، نیمه شب به وزارتخانه رفتن وزرا و روز پنجشنبه جلسه دولت را تشکیل 
دادن، فقط در صورتی جواب می دهند که در ســفره مردم اثر بگذارند، قیمت ها را کاهش بدهند و مرگ و میرهای کرونایی را به طرف صفر شــدن ببرند. در غیر 
اینصورت دولت سیزدهم هم می شود مثل دولت های دیگر مخصوصًا دولت های نهم و دهم که محور اصلی آن ها نمایش بود. الش کنید دولتتان دولت »انجام 
شد« باشد نه دولت »باید انجام شود«. تا حاال دولتمردان در ادبیاتشان به کلمه »باید« عالقه زیادی نشان داده اند و عمومًا از اصحاب فعل مضارع بودند. شما 
تالش کنید کلمه »باید« را از ادبیات خود و وزرایتان حذف کنید و هر وقت کاری را انجام دادید خبرش را به مردم بدهید. مردم از وعده شنیدن ها خسته شده اند و 
می خواهند دولتمردان از اصحاب فعل ماضی باشند.اکنون یکدست ترین حاکمیت را برای مدیریت کشور در اختیار دارید و هیچ بهانه ای برای عدم توانایی جهت 
حل مشکالت معیشتی مردم، مقابله جدی با کرونا و سروسامان دادن به اقتصاد بحران زده کشور ندارید. اگر خطری وجود دارد، نگرش یکسویه به مسائل است 

که واقعًا خطرناک است. برای دور شدن از این خطر، مشاورانی از نگرش های دیگر هم برگزینید. 

چهره روز

وز عکس ر

توزیع پرچم 
طالبان در نزدیکی 

سفارت تخلیه 
شده آمریکا

سید حسن نصرا...: 

سالح و امکانات حزب ا... به لطف ایران است
ســید حســن نصرا... با تاکید به مبارزه با تروریســت و داعش تصریح کرد مبارزات ما در شرق 
لبنان و سوریه به لطف امکانات و اسلحه ایران بوده اســت. دبیرکل حزب ا... لبنان گفت: »همه 
مبارزه ما چه در شــرق لبنان چه در سوریه، ســالح و امکانات ما، در درجه اول به لطف جمهوری 
اسالمی ایران بود... به همه تکفیری ها و تروریست ها و به اسرائیلی ها می گوییم که اگر بازگردید 
بازمی گردیم«. نصرا... با اشاره اینکه نبرد ارتفاعات تجربه جدیدی به وجود آورد که معادله ارتش- 
ملت- مقاومت را پایه گذاری کرد، درباره افغانستان نیز گفت: »آمریکا برخی سران داعش را به 

افغانستان منتقل کرده است«.

پاکستان از حصارکشی مرزهایش با ایران خبر داد
سخنگوی ارتش پاکســتان با تاکید بر عزم این کشــور برای مراقبت از مرزهای بین المللی خود 
با همســایگان همزمان با تحوالت افغانســتان، از تکمیل ۵۸ درصدی طرح حصارکشی مرزهای 

پاکستان با جمهوری اسالمی ایران خبر داد.  
سرلشــکر »بابر افتخار« گفت: اوضاع در مرزهای غربی این کشور با افغانستان آرام است هرچند 
شکی نیست که هرگونه وضعیت در افغانستان به طور مســتقیم بر پاکستان تاثیر گذار است، اما 
نیروهای مسلح پاکستان برای تمامی شرایط در آمادگی بسر می برند.سرلشکر بابر افتخار گفت: 
۵۸ درصد طرح حصارکشــی مرزهای مشترک پاکســتان با ایران به اتمام رسیده و ساخت ده ها 

برجک مرزی نیز ادامه دارد.

انتقادی از بایکوت خبری سید حسن خمینی در صدا و سیما
جواد امام دبیرکل حزب مجمــع ایثارگران در پیامی توییتری نوشــت: »علــت بایکوت خبری 
سیدحسن خمینی و قطع سخنان وی در پخش زنده یک مراسم رسمی با حضور رییس جمهور 
و اعضای دولت ســیزدهم در مرقد مطهر حضرت امام )ره(، چیســت؟ معاونت سیاسی صدا و 

سیما پاسخگو باشد! 
چرا کشور ما باید از داشتن یک رسانه ملی محروم باشد!؟«گفتنی است که صدا و سیما در رفتاری 
عجیب سخنان حجت االسالم و المسلمین سیدحسن خمینی در مراسم تجدید میثاق دولت با 
آرمان های امام خمینی )ره( که اتفاقا فقط در توصیه به وحدت و ضرورت حمایت از دولت جدید 
بود را بایکوت کرد و نه تنها پخش زنده این مراســم را هنگام ایراد سخنرانی یادگار امام قطع کرد، 

بلکه در بخش های خبری خود نیز هیچ اشاره ای به این سخنان نداشت.

واکنش مفتی لبنان به کمک های ایران
مفتی جعفری لبنان گفت که آمریکا نسبت به این کشور و مردم آن، کینه دارد و این سیاست کثیف 
و جنایتکارانه ای است که علیه مردم لبنان اعمال می شــود. شیخ »احمد قبالن« مفتی جعفری 
لبنان تأکید کرد که جنگ امروز علیه لبنان، »یک جنگ آمریکایی است که بر اساس اصل سرزمین 

سوخته صورت می گیرد«. 
قبــالن در پایان خاطرنشــان کــرد، آمریــکا بــا هماهنگی مافیــا و باندهــای لبنانــی، در پی 
تحمیل هزینه بیشــتر به مردم لبنان اســت، ولی غافل از این اســت که »گروه هــای ملی گرا، 
جنگ مســتقیم و بــدون محدودیتی را بــرای حمایــت و نجات کشــور آغاز کرده انــد؛ بدون 
دولــت یا با دولــت. لــذا کلید نجات شــاید با ]ارســال[ شــجاعانه یک کشــتی آغاز شــود تا 
بدین ترتیــب چندین دهه ســیطره راهبردی واشــنگتن بــر لبنان بــه پایان برســد« مقصود 
 وی از این کشــتی، کشــتی حامل ســوختی اســت که جمهوری اســالمی ایران اخیرا به لبنان

 فرستاد.

کافه سیاست

 رضایی باالخره به 
پاستور رفت

سرانجام به آرزویش رسید و وارد پاستور شد؛ 
اما نه به عنــوان رییس جمهور بلکه در قامت 
معــاون رییس جمهور؛ »محســن رضایی 
میرقائد«.از ســال ۷۶ رخــت نظامی خود 
را به دیوار آویخــت و دیگر کت و شــلواری 
شــد. او در این ۲۴ ســال چندین بار سعی 
کرد تا جایگاهی انتخابی داشــته باشــد و 
مــردم انتخابش کنند؛ اما نشــد که نشــد.

ســال ۷۸ یعنی دو ســال از پس از دبیری 
مجمع، هوای نمایندگی مجلس به ســرش 
زد؛ اما در انتخابات مجلس ششــم با توجه 
به اقبال گسترده مردم از گفتمان اصالحات، 
دیگر جایی برای این فرمانده ســابق نبود. ۶ 
سال بعد یعنی ســال ۱۳۸۴، باز هم دلش 
خواســت که از ســوی مردم انتخاب شود؛ 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد. در آن 
انتخابات اصولگرایــان نامزدهای متعددی 
داشــتند. محســن رضایی که این وضعیت 
را دید، بــرای کمک به محافظــه کاران چند 
روز مانــده با رای گیــری خــود را از گردونه 
رقابت ها خارج کرد و گوشه ای نشست.پس 
از انتخابات ۸۸ زاویه او با احمدی نژاد بیش 
از پیش شد و کشــمکش هایی را این دو با 
یکدیگر تجربه کردند. اما رضایی ناامید نشد؛ 
۴ سال بعد هم در انتخابات ریاست جمهوری 
۹۲ نامزد شــد؛ این بار هم محافظه کاران از 
تعدد نامــزد رنج می بردند کــه البته این بار 
آنهایی که قرار بود کنار بکشــند نکشــیدند؛ 
رضایی هم کــه تجربه ۸۴ را داشــت تا آخر 
ماند و باز هم رای نیاورد. ســال ۹۶ با حضور 
قالیباف و رییســی در انتخابات او دیگر عزم 
پاستور نکرد.  در انتخابات ۱۴۰۰ رضایی برای 
بار چهارم در انتخابات ثبت نام کرد؛ این بار هم 
تا پایان ماند؛ در ابتــدا برخی می گفتند که او 
نامزد پوششــی ابراهیم رییسی خواهد بود 
اما اینطور نشد ولی در عین حال در مقاطعی 
برای زدن دو نامزد غیر اصولگرا با رییســی 
همسو می شد یا از او حمایت می کرد.و شاید 
حاال مزد همان حمایت ها را گرفته اســت و 

با جایگاه معاونت راهی پاستور شده است. 

مسائل تان را با مردم مطرح کنید. یک وقت مسئله ای 
لبته  مشکلی وجود دارد یا راه حلی وجود دارد، ا
سعی کنید حرف زدن شما موجب یأس مردم نشود 
که بعضی بی توجهی می کنند به این نکته و حرف 
نامناسب و خالف واقع می زنند که موجب ناامیدی 

مردم می شود

بین الملل
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سخنگوی صنعت برق استان:

کم آبی هزار و ۵00 مگاوات از تولید برق استان اصفهان کاست
ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان گفت: کم آبی و محدودیت های آن ســبب شد تا هزار و 
۵۰۰ مگاوات از تولید برق این منطقه در فصل گرم ســال کاسته شــود.محمدرضا نوحی گفت که 

برق تولیدی اســتان اصفهان ۶ هزار و 
۵۰۰ مگاوات درحالــت مطلوب و بدون 
محدودیت  اســت که در نیــروگاه های 
بخــاری، ذوب آهن و فــوالد مبارکه و 
اســتفاده کامل از ظرفیت نیروگاه های 
برق آبی در اختیار شرکت برق منطقه ای 
تولید می شود.وی ادامه داد: تابستان 
امســال نیروگاه ســد زاینــده رود که 
ظرفیت اسمی آن  ۵۵.۵ مگاوات است 
به طور میانگین بیشــتر از ۳۰ مگاوات 

برق تولید نکرد و نیروگاه کارون ۴ در بیشــتر روزهای تابستان امســال تنها ۲۵۰ مگاوات تولید 
برق داشت.

نوحی گفت: در چند روز اخیر تولید برق نیروگاه کارون ۴ به صفر رسید در صورتی که ظرفیت واقعی 
آن در صورت کارکرد کامل هزار مگاوات است.

وی یادآور شد: در کنار نیروگاه های برق آبی یاد شده، نیروگاه برق آبی کوهرنگ که ظرفیت آن ۳۹ 
مگاوات است از مدار تولید خارج است.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تصریح کرد: نیروگاه 
ُبخاری اصفهان واقع در ُدرچه با ظرفیت ۸۳۵ مگاوات نیازمند آب است که به علت محدودیت آبی 

تنها ۳۹۹ مگاوات برق تولید می کند.
شرکت برق منطقه اصفهان، متولی تامین و توزیع برق این استان و چهارمحال و بختیاری است.

ارزانی های قریب الوقوع در راه است؟
نایب رییس اتاق بازرگانی ایــران تاکید کرد: وعده های نســنجیده و غیرواقعی، اولین گام برای 
فرورفتن مسئوالن به چاه حکمرانی بد است.حســین سالح ورزی در توییتی عنوان کرد: تکذیب 
سریع و قاطع خبر مربوط به ارزانی های قریب الوقوع از سوی دفتر معاون اول رییس جمهور، جای 
خوشحالی و امیدواری داشت.وی تصریح کرد: وعده های نسنجیده و غیرواقعی، اولین گام برای 

فرورفتن مسئوالن به چاه حکمرانی بد است. چاهی که انتها ندارد.

دالر ریخت
شاخص دالر با وجود ســخنان مثبت رییس بانک مرکزی آمریکا ریزش کرد. به گزارش رویترز، 
ســرانجام پس از مدت ها گمانه زنی، جروم پاول- رییس بانک مرکــزی آمریکا- تایید کرد که 
سیاست های حمایتی این نهاد در حال نزدیک شدن به پایان خود است. پاول با بیان اینکه قرار 
نیســت نرخ بهره خیلی ســریع افزایش پیدا کند، از برنامه ریزی برای مدیریت تورم خبر داد و 
افزود: آن طور که ارزیابی های ما نشــان می دهد، نرخ تورم در ماه های پیش رو از مقدار فعلی 
کمتر خواهد بود و یا دستکم ثابت می شود.  ســازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارشی با 
اشاره به شیوع کرونا در جهان نوشت: ویروس کرونا تقریبا به مدت ۱.۵ سال جلوی حرکت رو به 
جلوی ماشین اقتصاد را گرفت اما اکنون با وجود آنکه کووید-۱۹ به طور کامل ریشه کن نشده، روند 
احیای اقتصادی آغاز شده است.  انتظار می رود تا پایان امسال هم اقتصاد آمریکا و هم اقتصاد 
اروپا از رکود کرونایی خارج شوند. همچنین چین و ترکیه تنها کشورهایی بوده اند که در سال ۲۰۲۰ 

به سطح پیش از آغاز همه گیری بازگشته اند.

چرا خودرو دوباره گران شد؟

اسب سرکشی که آرام نمی گیرد!

چند وقتی اســت که شــاهد افزایش قیمــت در بازار خودرو هســتیم که 
کارشناسان دلیل آن را عدم عرضه خودرو می دانند. قیمت خودرو چند روزی 
است مانند اسب سرکشی شده است که آرام نمی گیرد! کاالیی که این روزها 
سرمایه به حساب می آید و سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کرده است. 
طبق مشاهدات میدانی قیمت خودروهای داخلی از حدود دو هفته پیش به 
صورت نجومی افزایش یافته است به طوری که قیمت  ۲۰7 دستی حدود ۶۰ 
میلیون تومان افزایش یافته و به  ۳۵۵ میلیون تومان رسیده است همچنین 

خودروی کوییک هم با قیمت حدود ۱7۰ میلیون تومان معامله می شود.
نکته جالب اینجاست که همین آشفته بازار باعث شده مردم هم برای خرید 
خودرو به دردسر بیفتند تا جایی که قیمت خودروهای دست دوم نیز نسبت 
به گذشته چند برابر شده است.به طور مثال طبق مشاهدات میدانی قیمت 
خودروی تیبایی که در گذشته صفر آن ۱۰۰ میلیون تومان بود، اکنون دست 
دوم این خودرو را باید به این قیمت خرید!اما سوالی که در این شرایط پیش 
می آید این است که علت این آشفته بازار چیست؟ چرا هیچ نهادی نظارت 

روی این قیمت ها ندارد و خبری از سازمان حمایت و تنظیم بازار نیست؟
یکی از فعاالن بازار خودرو در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با بیان 
اینکه طی دو هفته اخیر همزمان با تغییر دولت و همچنین افزایش نرخ ارز 
شاهد اوج گیری قیمت ها در بازار خودرو بوده ایم گفت: حدود ۱۴ روز است 
که قیمت دالر رشد داشته است و تاثیراتی در صنعت خودرو گذاشته است، 
اکنون دالر از ۲۴ هزار تومان به بیش از ۲7 هزار تومان رسیده و قیمت خودرو 

نیز همپای آن باال رفته است.این فعال بازار با بیان اینکه در این شرایط عرضه 
خودرو نیز به اندازه تقاضا صورت نمی گیرد، ادامه داد: در حال حاضر با انباشت 
خودرو های ناقص در پارکینگ خودروسازان مواجه هستیم که به باالرفتن 
قیمت ها دامن زده است.برخی از کارشناسان عرضه نشدن خودرو را عاملی در 
گران شدن خودرو می دانند، چرا که با کاهش عرضه، قیمت این کاال افزایش 

می یابد و بر عکس اگر عرضه افزایش یابد قیمت آن کاهش می یابد.
افزایش نجومی قیمت خودرو در بازار  ادامه دارد؟

مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در خصوص افزایش نجومی قیمت 
خودرو در بازار به ویژه خودرو هایی که جــزو خودرو های ارزان قیمت بازار به 
حساب می آیند، گفت: کارشناسان معتقدند که بخش قابل توجهی از نوسانات 
قیمت خودرو بر اساس نوســان نرخ ارز در بازار هاست. به عبارتی تغییرات 
نرخ دالر در بازار های عراق و هرات به صورت مستقیم و غیر مستقیم می تواند 
نرخ ارز و به تبع آن قیمت خودرو های داخلی و خارجــی در بازار ایران را هم 
تغییر دهد.این کارشناس صنعت خودروگفت: همین امر را می توان یکی از 
علت های افزایش قیمت خودرو دانست؛ اکنون همانطور که در بازار مشاهده 
می کنیم، قیمت خودرو طی ۲ هفته گذشته افزایش یافته است به طور مثال 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ اکنون به قیمت حدود ۲۵۰ میلیون تومان و پراید نزدیک به ۱۵۰ 
میلیون تومان شده است.این کارشناس صنعت خودرو معتقد است زمانی 
که نقدینگی در بازار افزایش پیدا می کند، سبب تورم می شود که این تورم هم 
بر افزایش قیمت ها تاثیر گذار است.فرزانه با بیان اینکه دالیل زیادی باعث 

افزایش قیمت خودرو می شــود، گفت: یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت 
خودرو، عدم عرضه خودرو های صفر به داخل بازار از سوی خودروسازان بوده 
و برخی از خودرو هایی که به تعداد زیاد ناقص هستند و در انبار خودروسازان 
مانده است و طبیعتا اگر ورود پیدا کند می تواند قیمت را تعدیل کند.گفتنی 
است، چندی پیش آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه سازان خودرو کشــور گفت: قریب به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص کف 
پارکینگ های خودروسازان وجود دارد که بســیاری از آن ها به دلیل نقصی 
قطعات و به ویژه بحث بحران است که شاید نصفی از آن به دلیل بحران ریز 
تراشه ها باشد که تجاری نمی شود.برخی دیگر نیز معتقد هستند که کارخانه 
ها در افزایش قیمت خودرو دست دارند، چرا که وقتی خبری مبنی بر توقف 
تولید خودرویی منتشر می شود، قیمت همان کاال در بازار افزایش می یابد، 
به طور مثال چندی پیش خبری از توقف تولید پژو ۲۰۶ منتشــر شد که به 
گفته فعاالن بازار همین عامل باعث افزایش قیمت خودرو شــد.حجت ا... 
فیروزی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی، با اشاره به 
آخرین وضعیت طرح ساماندهی بازار خودرو در این کمیسیون گفت: چندین 
جلسه درباره قیمت گذاری خودرو با مسئوالن وزارت صمت و خودروسازان 
در کمیسیون برگزار کرده ایم.وی افزود: به دنبال کانالیزه قیمت تمام شده 
خودرو و نحوه قیمت گذاری بر روی آن هستیم، در شرایط فعلی خودروسازان 
و مردم نسبت به قیمت خودرو ها گالیه مند هستند در حالی که خودروسازان 
اعالم می کنند که قیمت تمام شده با قیمت هایی که عرضه می شود تفاوت 
دارد و باعث زیان دهی آن ها شده است.نماینده فسا در مجلس با اعالم اینکه 
پیشنهادات مختلفی برای نحوه قیمت گذاری خودرو ها ارائه شده است، بیان 
کرد: یکی از پیشنهادات این بود که خودرو های پر تیراژ بر اساس قیمت تمام 
شده به عالوه حداکثر ۵ درصد سود به بازار عرضه شود و خودرو های خاص 
نیز با پیشنهاد هیئت مدیره خودروسازان و با تصویب وزارت صمت به فروش 
برسد و در این راه متولی وزارت صمت باشد که هنوز جمع بندی در این زمینه 
انجام نشده است.دبیر انجمن قطعه سازان کشور در پاسخ به چرایی افزایش 
قیمت خودرو طی چند روزه گذشته، گفت: افزایش قیمت ها اکنون در بازار 
رخ داده است. زمانی که  قیمت ارز افزایشی است، قیمت اقالم و مواد اولیه 
افزایش پیدا می کند.بیگلو گفت: اکنون عرضه خودروسازان افزایش یافته 
است و این منطقی نیست که افزایش عرضه داشته باشیم و از طرفی افزایش 
قیمت خودرو هم داشته باشیم. اکنون بحث سوداگری مطرح است که همان 
اختالف قیمت بین حاشــیه بازار و کارخانه را ایجاد کرده است.دبیر انجمن 
قطعه سازان کشور گفت: اولین عامل در اقتصاد آزاد، این است که دولت باید از 
قیمت گذاری دستوری کناره بکشد، وقتی قیمت گذاری دستوری باشد روند 
عرضه کاهش و تقاضا افزایش پیدا می کند.این مقام مسئول گفت: قطعات 
نیمه هادی و آی سی افزایش قیمت ۴ برابری داشته اند، گفتنی است که این 

قطعات ساخت داخل نیستند.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان از افتتاح 
۲۰۹ پروژه برق رسانی در هفته دولت با اعتباری 
بالغ بــر 7۴ میلیــارد و ۴۳۰ میلیــون تومان در 

شهرستان اصفهان خبر داد .
مهنــدس  حمید رضــا  پیرپیران افــزود: ایجاد 
ظرفیــت بــرای انشــعابات جدید در شــهرها 
و روســتاهای شهرســتان های کوهپایه، هرند، 
ورزنه و جرقویه، تبدیل شــبکه هــای هوایی به 
زمینی،کاهــش تلفات بــرق و در نهایت کاهش 
خاموشــی ها در هفته دولت اجرایی و عملیاتی 

می شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۸۶نقطه شبکه به 
تجهیزات اتوماسیون ونزدیک به ۳۰ هزار انشعاب 
نیز به کنتورهای فهام مجهز شد که تمام رفتارهای 

فنی شبکه را پایش و مدیریت می کنند.
وی افــزود: فراینــد تنظیم بار، متعادل ســازی 
بار شــبکه های شرکت براســاس نرم افزارهای 
منطبق با GISتا حدود ۹۰ درصد به صورت خودکار 
و اتوماتیک انجام می شــود و تنهــا ۱۰ درصد به 

عملیات میدانی متکی است. 
مهندس پیرپیران با اشاره به احداث ۱7۸ کیلومتر 
شبکه جدید و نصب و تجهیز۲۵۵ دستگاه پست 
هوایی و زمینی تاکید کرد: ظرفیت  ســازی برای 
انشعابات برق برای سال آینده و پایداری شبکه  
در پیک تابســتان از اهداف پروژه های یاد شده 

است .
وی بــه مهمترین پروژه های عملیاتی شــده در 
هفته دولت اشــاره کرد و گفت: ۱۸ کیلومتر بهينه 
سازي شبکه فشار ضعيف هوايي ) تبديل شبکه 
مســي به کابل خودنگهــدار(- خیابانهای جهاد 

-کاشانی شمالی-شــمس آبادی- سروش- 
صمدیه  که کاهش خاموشــی ها و رفع حریم و 
ایجاد تعادل بار را میسر نموده است ، ۵ کیلومتر 
اصالح و بهسازي ساختار شبکه درخیابان آپادانا 
دوم کوچه باغ توت)فاز ۱ و  ۲(، ۳ کیلومتر احداث 
روشنایی بلوار ، ۵ کیلومتر احداث شبکه روشنايي 
معابر با پايه فلزي جنــب کارخانه قند تقاطع غير 
 همسطح شهيد ســردار ســليماني نمونه ای از 
پروژه های صورت گرفته است و در کل نزدیک به 
۲۰۰ کیلومتر احداث شبکه روشنایی، تجهیز پست 
وترانس، بهینه سازی شبکه های فرسوده،کابل 
کشی فشار متوســط و ضعیف زمینی و هوایی، 
 رفع حریــم شــبکه و... در این ایام مبــارک به 

بهره برداری می رسد.
وی ابراز داشت:کاهش خاموشی های ناشی از 
خطاهای گذرا و دائم در شبکه های توزیع،کاهش 
خطر آتش سوزی در مناطق مشجر و جلوگیری 
از تخریب محیط زیســت از مزایــای کابل های 
 خود نگهدار اســت؛ به عبارتی توجه به گسترش 
کیفیت های زیست محیطی و توسعه مدیریت 

ســبز و کاهش خطرات ناشــی از چالش های 
حریم خطوط با استفاده از کابل های خود نگهدار 

ارتقا می یابد.
وی به افزایش تعداد مشــترکین اشــاره کرد و 
گفت: تعداد ۲۲۳۵7 نفرمشترک خانگی ،۱۱۹7 
نفرمشــترک عمومی مشترک کشــاورزی،۴7 
مشترک صنعتی و 7۵7۵ مشترک سایرمصارف 
ازهفته دولت سال گذشــته تا کنون اضافه شده 
است و به عبارتی ۳۱۴۴۰ جذب انشعاب در مدت 
یک سال صورت گرفته اســت و تا کنون نزدیک 
به ۹۵ درصد از خدمات به مشــترکین به صورت 

غیرحضوری ارائه شده است.
این مقام مســئول گفت : روشنایی معابراز دیگر 
شاخصه های توسعه صنعت برق است و در این 
راستا شرکت توزیع برق اصفهان به منظور تامین 
مناسب و مطلوب روشنایی معابر ۴۳۹۸ دستگاه 
چراغ پربازده کم مصرف و ۱۵۸۹ پایه و نزدیک به 

7۰ کیلومتر شبکه را احداث نمود. 
وی در ادامه گفت: این روشــنایی از دیدگاههای 
مختلف مهندســی، اقتصــادی و معماری مورد 
توجه قرار گرفته و کاهش جرم و ناهنجاری های 
اجتماعی از دیگر مزایای آن می باشد که موجب 
می شود عابرین با آسودگی خاطر بیشتر در شب 

تردد کنند .
 وی ابراز داشــت: در راســتای هوشــمند سازی 
شــبکه های توزیع بــرق، رضایتمنــدی مردم و 
 تســهیل در ارائه خدمات بهتر به مشــترکین از 
فن آوری های روز دنیا مانند تجهیزات اتوماسیون 
شبکه، خط گرم ، سیستم قرائت از راه دور و طرح 

فهام استفاده شده است .

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان خبرداد

آغاز بهره برداری از  209 پروژه بزرگ برق رسانی در هفته دولت 

هویج اصفهان در راه بازار

خبر روز

 خزانه دار اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ  اصفهان از رکود حاکم بر بازار
 قهوه می گوید

ارز کم شد، بازار قهوه سرد!
خزانه دار اتحادیه آبمیوه، بســتنی و کافی شــاپ  اصفهان گفت: اختصاص نیافتن ارز الزم برای 

واردات قهوه سبب شده  راه ورود محصوالت قاچاق به کشور هموارتر شود.
لریس ناواســارتیان خزانه دار اتحادیه 
آبمیوه، بســتنی و کافی شاپ  اصفهان، 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: به هیــچ عنوان قیمــت گذاری 
توســط اتحادیه انجام نمی شود، بلکه 
بازار به صورت رقابتی فعالیت می کند. 
در واقع با توجه به کشت نشدن قهوه در 
کشور، انواع قهوه از خارج وارد می شود؛ 
قیمت گــذاری اصلــی بازار قهــوه، به 
شرکت های وارد کننده و فرآوری کننده 

قهوه محدود شده است.
او افزود: اختالف اجاره بها از منطقه ای 
به منطقه  ای دیگــر و همچنین تفاوت 
در نوع محصول و خدماتی که کافه ها ارائه می دهند، ســبب شــده قیمت واحدی، در صنف قهوه 

وجود نداشته باشد.
خزانه دار اتحادیه آبمیوه، بســتنی و کافی شــاپ  اصفهان، درباره  عوامل اصلی قیمت گذاری در 
صنف قهوه اظهار کرد: افرادی که خودشان قهوه را عصاره گیری می کنند، براساس نوع دانه قهوه 

و همچنین دستگاه عصاره گیر قیمت را مشخص می کنند.
ناواســارتیان اضافه کرد: درحال حاضر در بازار قهوه از کیلویی ۲۰۰هزارتومان تا کیلویی ۳میلیون 
تومان وجود دارد، بر این اساس یک شات اسپرسو نمی تواند قیمت مشخصی در کل شهر داشته 
باشد؛ اتحادیه زمانی قیمت قهوه فروخته شده را بررسی می کند که شکایتی از واحد صنفی ثبت 

شود.
او درباره  تفاوت قیمت در فروش نوشــیدنی های پلمب شده خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه 
نوشیدنی های پلمب شده مثل قهوه ســرد و انرژی زاها به صورت قاچاق وارد می شود، نمی توان 

قیمت گذاری کرد ، چون هیچگونه مبنای قیمتی برای این نوع محصول، وجود ندارد.
خزانه دار اتحادیه آبمیوه، بســتنی و کافی شاپ  اصفهان زمانی بیشتر مشــتریان کافی شاپ ها 
دانشــجویان بودند، اما با توجه به افزایش هزینه ها، مشــتریان کمتر شــده و فقط قشر خاصی 
از جامعه مشــتری صنف قهوه اند، با این شــرایط، یک کافی شــاپ معمولی در خیابان جلفا با 
درنظرگرفتن هزینه کارگر، اجاره مغازه و دیگر هزینه هــا، فقط باید روزانه 7۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان را 

برای اجاره بها در نظر گرفته بگیرد.
ناواسارتیان بیان کرد: تا دو ســال پیش، قهوه های خارجی از طریق شرکت های مختلف به ایران 
وارد می شد، اما دوسالی است، واردات قهوه را با مشکل روبرو کرده است، بنابراین از وزارت صنعت 
و معدن انتظار می رود، مصوبه ای برای کنترل واردات قهوه قراردهد. اگر واردات قهوه به ایران آزاد 
شده و به صورت قانونی وارد شــود و همچنین ارز الزم برای این محصول پرسود اختصاص یابد 

شاهد ثبات و حتی کاهش قیمت در بازار قهوه هستیم.
او در پایان تاکیــد کرد: همه   عوامل داخلــی و خارجی از جمله عدم اختصاص ارز الزم درکشــور 
و همچنین کاهــش تولیــد در آمریــکای جنوبی به علــت خشکســالی و درنهایــت افزایش 
 ناگهانی قیمت قهوه دســت به دســت هم داده اند تا بــازار قهوه افزایش قیمت هــای زیادی را

 تجربه کند.

کافه اقتصاد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:ذره بین

سامانه دوم آبرسانی اصفهان در انتظار واریز 1۵0 میلیارد تومانی خزانه است
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: تکمیل سامانه دوم آبرسانی اصفهان در انتظار واریز ۱۵۰ میلیارد تومانی از سوی خزانه است.نعمت ا... اکبری 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: ۱۵۰ میلیارد تومان امسال برای اتمام سامانه دوم آبرسانی اصفهان  تخصیص شده، اما هنوز در اختیار استان 
قرار داده نشده است.وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از این رقم نقدی و 7۰ درصد به صورت اسناد خزانه است اضافه کرد: بر همین اساس استاندار اصفهان در روز های 
گذشته برای واریز این مبلغ کوشید اما هنوز محقق نشده است.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با بیان اینکه اینکه نصب فیلتر های تخصصی برای 
این پروژه پایان کار آن خواهد بود ادامه داد: پیمانکار اجرای این مرحله را به پس از دریافت پول موکول کرده است.اکبری تصریح کرد: طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
پیشرفت خوبی داشته است و نصب فیلتر ها همواره از تاکیدات و الزامات شرکت آب و فاضالب، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت به شمار می رود.وی خاطرنشان 
کرد: این طرح قرار بود تا پایان تیر امسال به بهره برداری برسد، اما به دلیل واریز نشدن مبلغ، کرونا و مشکل خود پیمانکار در آن زمان محقق نشد اما تا هفته های آینده 
به بهره برداری خواهد رسید.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تصریح کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب پارسال پروژه سال قبل واریز و هزینه شد.

 مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان گفــت: ۶7۵۰ تن هویج 
از ۱۵۰ هکتار زمین زیر کشــت در استان 

اصفهان برداشت می شود.
پیمــان فیروزنیا بــا بیان اینکه پارســال 
۱7۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان 
اصفهان زیر کشت هویج قرار داشت، اظهار 
کرد: این در حالیســت که امسال به دلیل 
مشکالت ناشی از خشکسالی، سطح زیر 

کشت این محصول به ۱۵۰ هکتار رسید.
وی با بیان اینکه دو عامل افزایش تقاضا 
و خشکسالی منجر به کمبود هویج در بازار 
اصفهان شده است، افزود: هویج قیمت 
تضمینی ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا 

قیمت آن تعیین می شود.
مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: در حال حاضر هویج 
مورد نیاز در بازار اصفهان از دیگر استان ها 

تأمین می شود.
به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان، وی با اشــاره به اینکه برداشت 
محصول هویــج در اصفهان ۴۵ تن در هر 
هکتار است، افزود: بیشترین کشت هویج 

در شهرستان فالورجان است.
فیروزنیا بــا بیــان اینکه برداشــت این 
محصول تا یک هفته دیگر آغاز می شود، 
گفت: در مناطق سردسیر هم اوایل پاییز 

برداشت می شود.
با توجه بــه از بین رفتن هویج شــیراز به 
دلیل سیل و برهم خوردن تعادل عرضه و 
تقاضا، قیمت هویج طی یک ماه اخیر سیر 
صعودی به خود گرفتــه و در بازار اصفهان 
حتی با قیمتی باالتر از ۳۲ هزار تومان نیز 

عرضه می شود.
به گفته فعاالن بازار میوه و سبزیجات نیز 
دالالن نیز در برهم خوردن بازار و افزایش 
قیمت هویج نقش موثری داشــته اند تا 
جایی که این محصول بــه دلیل افزایش 
نرخ دالر به برخی کشــورهای همسایه از 

جمله عراق قاچاق می شود.
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مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد

ایجاد مشاغل ُخرد، روزنه ای برای کاهش بیکاری
قطعا ایجاد کســب و کارهای کوچک و احیای مشــاغل سنتی می تواند 
گامی موثر در بهبود معیشت روستاییان باشد، اما قطعا این تحول نیازمند 
یکسری امکانات و زیرساخت ها اســت، اگر این مشاغل مورد حمایت 
جدی مسئوالن قرار نگیرد، نمی تواند پایداری خود را حفظ کند و در مدت 
کوتاه با شکست مواجه می شــود. در تمامی استان ها و مناطق مختلف 
کشور براساس فرهنگ بومی در گذشته مشاغلی برای تامین معیشت 
وجود داشــته و بســیاری از افراد از این طریق هزینه های زندگی خود را 
تامین می کردند، اما با گذر زمان و تغییر شیوه زندگی این مشاغل به ورطه 
فراموشی سپرده شــدند و در برخی مناطق به صورت خیلی محدود این 

مشاغل وجود دارد.

ایجاد مشاغل ُخرد با هزینه چند میلیونی
حفیــظ ا... فاضلی- مدیرکل تعــاون کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و 
بختیاری در خصوص مزایای راه اندازی مشاغل خرد در راستای کاهش 
بیکاری، اظهار کرد: اگر می خواهیم گامی اساسی در راستای بهبود معشیت 
مردم در جامعه برداریم باید به دنبال تقویت روحیه کارآفرینی باشیم. وی 
افزود: امروزه تولید و صادرات در کشــور با چالش های بسیاری مواجه 
است، بسیاری از کارخانجات نمی توانند پس از تامین نیازهای کشور مازاد 
محصوالت تولیدی خود را به خارج از کشــور صادر کنند، همچنین برای 
تامین مواد اولیه با مشکالت بسیاری روبرو می شــوند. فاضلی با بیان 
اینکه برای ایجاد مشاغل پایدار باید از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود 
در هر منطقه استفاده کنیم، عنوان کرد: در بحث کارآفرینی به واسطه ایجاد 
اشتغال ُخرد به ویژه در مناطق روســتایی و عشایری باید از ظرفیت های 
موجود بهره  ببریم، امروز در روستاها اراضی کشاورزی رها شده و جوانان 
تحصیلکرده بیکار برای یافتن شغل راهی شــهرها شده اند، این موضوع 
باعث افزایش آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی در شهرها شده است. 
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اگر 
بتوانیم از ظرفیت های دامداری و کشاورزی در روستاها در راستای ایجاد 
مشاغلی مانند صنایع تبدیلی، بسته بندی و ... بهره ببریم، می توان برای 
افراد اشتغال پایدار ایجاد کرد، ســرمایه گذاری کالن برای ایجاد اشتغال 
پایدار ریسک باالیی در این شرایط دارد. وی با تاکید بر اینکه برای استقرار 
صنایع بزرگ در مناطق باید زیرســاخت ها و مزیت های بسیاری وجود 
داشته باشد، تصریح کرد: استقرار صنایع بزرگی مانند فوالد و پتروشیمی 
نیازمند سرمایه گذاری کالن است، اگر این سرمایه گذاری انجام شود آن 
زمان می تواند شاهد اشتغالزایی بود. فاضلی یادآور شد: استقرار صنایع 
بزرگ در یک منطقه می تواند مزیت های بســیاری داشته باشد، مثال با 

راه اندازی صنایع پایین دســتی می توان در آن منطقه صنایع خرد را نیز 
تعریف کرد، اما متاسفانه به این مســئله در چهارمحال و بختیاری توجه 
جدی صورت نگرفته است. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری با اشاره به اینکه این استان می تواند به قطب گردشگری تبدیل 
شــود، توضیح داد: می توان با هزینه چند میلیونی در این حوزه برای فرد 
شغل ایجاد کرد، اما زیرساخت های الزم برای جذب گردشگر در این استان 
فراهم نشده است، اگر بتوانیم این صنعت را در استان رونق بدهیم، قطعا 
هیچ نیروی بیکاری در استان نخواهیم داشت. فاضلی با بیان اینکه بحث 
آموزش در راه اندازی مشاغل ُخرد از اهمیت باالیی برخوردار است، بیان 
کرد: طبق تفاهم نامه ای با جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری در بحث 
ایجاد مشاغل خانگی برای آموزش متقاضیان سهمیه ۲۰۰۰ نفری معین 
شــد، اما باتوجه به اســتقبال صورت گرفته حدود ۲۴۰۰ نفر در این طرح 
آموزش های الزم را دیدند. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری اضافه کرد: پس از ارائه آموزش حــدود ۶۰ درصد متقاضیان 
برای ایجاد شغل خانگی نیاز به تسهیالت نداشتند، اگر آموزش متقاضیان 
مشاغل ُخرد به درستی انجام شود، قطعا پرداخت تسهیالت برای ایجاد 
شغل نیز اثربخش خواهد بود. محمدکاظم منزوی- معاون صنایع سازمان 
صمت چهارمحــال و بختیاری- در خصوص اثربخشــی احداث صنایع 

بزرگ در ایجاد اشــتغال، اظهار کرد: در هرجایی که زیرساخت و شرایط 
برای استقرار صنایع بزرگ وجود دارد باید به سمت ایجاد آن حرکت کنیم. 
وی افزود: سیاست مشــاغل ُخرد باید در مناطقی اعمال شود که امکان 
استقرار صنایع بزرگ بنا بر دالیل گوناگون وجود ندارد، عموما مشاغل ُخرد 
در بخش های کشاورزی و گردشگری تعریف می شود و در همین راستا 
نیز اقدامات خوبی در استان توسط نهادهای متولی صورت گرفته است. 
منزوی با بیان اینکه صنایع بزرگ باید در شــهرک های صنعتی مستقر 
شوند، گفت: عمده شهرهای صنعتی چهارمحال و بختیاری در محور بن به 
بروجن متمرکز هستند، اصوال مشاغل ُخرد ارتباط چندانی با صنایع بزرگ 
ندارند، این مشاغل عموما مبتنی بر زندگی روزمره و مواداولیه موجود در 
محل هستند و مردم بر اســاس فن و مواد اولیه موجود دست به تولید 
می زنند. معاون صنایع سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه صنایع بزرگ پیشران تولید و اشتغال هستند، گفت: برای مثال اگر 
صنعتی مانند فوالد در منطقه ای مســتقر شود، می توان با توسعه صنایع  
پایین دستی نیز شغل ایجاد کرد، ناپایداری مشاغل تنها مختص مشاغل 
ُخرد نیست و این موضوع می تواند باتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی 
گریبانگیر صنایع بزرگ نیز شود، بنابراین مسئله ناپایداری در مشاغل ُخرد 

باید آسیب شناشی شود.

توزیع سه هزار و 700 دستگاه کولر آبی میان مددجویان
مهرداد شریف پور معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: سه 
هزار و ۷۰۰ دستگاه کولر آبی میان خانواده مددجویان فاقد هرگونه تجهیزات سرمایشی توزیع شد.

او افزود: از اواخر فصل بهار، توزیع کولر های آبی در ۳ مرحله در تمامی شهرستان های استان با هدف 
رفع بخشی از مشکالت اقتصادی و بهبود سطح زندگی مددجویان آغاز شده است.

شریف پور اضافه کرد: در مرحله نخست هزار دســتگاه همزمان با دهه کرامت در مناطق محروم و 
گرمسیر استان توزیع و در دو مرحله بعد نیز دو هزار و ۷۰۰ دستگاه دیگر میان مددجویان توزیع شد.

او با اشاره به توزیع تجهیزات گرمایشی شامل آبگرمکن و بخاری گازسوز میان مددجویان در فصول 
سرد ادامه داد: پارسال در ۳ مرحله، ۱۴۰۰ دستگاه بخاری گازســوز و ۵۵۰ دستگاه آبگرمکن میان 

خانواده های نیازمند و فاقد این لوازم توزیع شده است.
شریف پور گفت: همچنین در مرحله چهارم نیز ۲۲۰ دستگاه آبگرمکن و بخاری گازسوز با هدف رفع 

بخشی از مشکالت اقتصادی و بهبود سطح زندگی برای مددجویان تهیه شده است.
او در پایان گفت: کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* برای پرداخت غیرحضوری کمک های نقدی مردم 
نیکوکار و خیر استان در نظر گرفته شده اســت. همچنین مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد در 

سراسر استان آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی هستند.

افتتاح بزرگترین مجتمع سرپوشیده تفریحی و سرگرمی 
چهارمحال و بختیاری

قلعه سفیدی مدیر داخلی مجتمع سرپوشیده تفریحی و سرگرمی بروجن گفت: این مجموعه برای 
تفریح و سرگرمی کودکان و خردساالن در زمینی به مساحت ۵ هزار مترمربع با همکاری شهرداری 

در پارک جنگلی محله کوی امام تأسیس شده است.
او خاطر نشان کرد: برای تکمیل و راه اندازی این مجموعه شامل مجموعه بازی سرپوشیده، رستوران، 
کافی شاپ و... افزون بر ۱۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی هزینه شده و زمینه اشتغال ۴۰ 

نفر را فراهم نموده است.

اجرای 1۸0 کیلومتر فیبرنوری در شهرستان کوهرنگ
مرتضی زمانپور فرماندار کوهرنگ از انجام عملیات فیبرنوری به طول ۱۸۰ کیلومتر در این شهرستان 
خبر داد و اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح بســیاری از مناطق شهرستان به اینترنت پرسرعت 

مجهز می شود.
او افزود: یکی از مهمترین مطالبات مردم شهرســتان به ویژه مردم مناطق ســخت گذر، اتصال به 
اینترنت پرسرعت است که اگر چه در ســال های گذشته از طریق ســایت های هوایی بسیاری از 
روستا ها از جمله سرآقاسید به اینترنت متصل شده، اما تالش می شود اینترنت ثابت و پرسرعت 

نیز در این مناطق ایجاد شود.
زمانپور اضافه کرد: عالوه بر اجرای ۱۸۰ کیلومتر فیبرنوری که شــامل هر سه بخش مرکزی، بازفت 
و دوآب صمصامی می شــود بلکه ۶۰ کیلومتر فیبرنوری برای اتصال اینترنت پرســرعت روستای 

سرآقاسید در مرحله مطالعات است و به زودی وارد فاز اجرا می شود.
او ادامه داد: در حال حاضر به جز نقاط ســخت گذر، تمامی مدارس شهرســتان مجهز به اینترنت 

هستند و قابلیت اتصال به شبکه شاد را دارند.
زمانپور با اشاره به وجود ۲۲۳ روستا در این شهرستان، خاطر نشان کرد: بسیاری از این روستا ها در 
حال حاضر از امکان اتصال به اینترنت پرسرعت محروم هســتند که با بهره برداری از طرح های در 

دست اجرا می توان این امکان را در تعدادی از این روستا ها ایجاد کرد.
او گفت: تاکنون ۲۰ ایستگاه دیجیتال در شهرســتان کوهرنگ بهره برداری شده و امسال نیز چهار 

سایت مخابراتی در مناطقی از جمله بیرگان و دوآب صمصامی راه اندازی شده است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
6/48 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.

1- راي شــماره 1440- تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي خشــایار 
عبدالحمیدي فرزند حمیدرضا بشماره شناسنامه 0014484706 صادره از تهران در 
ششدانگ زمین محصور و انباری به مساحت 359.66 مترمربع مجزی شده از پالك 
11 فرعي از 878 اصلي   واقع در بخش1خریداري از مالك رسمي خانم زهرا منتظری 

محرز گردیده است.
2- رای شماره 1452- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهره جهانگیري 
فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 4586 صادره ازگلپایگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 270.75 مترمربع مجزی شده از پالك شماره 1624فرعي از 3 اصلي واقع 

دربخش 1  محرز گردیده است.
3- رای شماره 1364- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي  خانم شهربانو خصالي 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 869 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 130.20 مجزی شده از پالك  4219 اصلي واقع دربخش1 محرز گردیده 

است.
4- راي شماره  1369- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي مهدوي 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 6092 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 323.91 مترمربع مجزی شده از پالك 191  فرعي از5  اصلي واقع دربخش4   

محرز گردیده است.
5- راي شماره 1363و1362- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سیده فاطمه 
میرمحمدي فرزند سید محمدرضا بشماره شناسنامه 6 صادره ازگلپایگان در سه دانگ 
مشاع و آقاي محسن نامداري فرزند علیجان بشماره شناسنامه 6 صادره از گلپایگان در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان مرغداری و زمین متصل به مساحت 4513.55 
مترمربع  مجزی شده از پالك شــماره 44فرعي از 44 اصلي واقع دربخش3  محرز 

گردیده است.
6- رای شماره 1365- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهیم فتاحي فرزند 
عباس قلي بشماره شناسنامه 14 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان آهن فروشی 
به مساحت 7401.50 مترمربع مجزی شده از پالك شماره 2فرعي از 303 اصلي و 

پالك 303 اصلی  واقع دربخش1 محرز گردیده است.
7- راي شماره 1368- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدمحمد صفوي 
تهراني فرزند سیدمحمدرضا بشماره شناسنامه 6536 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 351.29 مترمربع مجزی شده از پالك545  فرعي از 6  اصلي 

واقع دربخش4 محرز گردیده است.
8- رای شــماره 1370- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي محمد تقي 
محمودي فرزند حسن بشــماره شناســنامه 393 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
خانــه بــه مســاحت 768.59 مترمربع مجزی شــده از پــالك1 فرعــي از 10 
 و 11 اصلي واقــع دربخش3خریداري از مالك رســمي آقاي علی گوشــه محرز

 گردیده است.
9- راي شماره 980- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فروغ قایدي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 239 صادره از گلپایگان در سه هشتم دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین مزروعی به مســاحت 7082 مترمربع پالك شــماره 4 فرعی از 3 اصلي واقع 

دربخش 3 خریداری سهم االرث از محمد علی صیادی محرز گردیده است.
10- راي شماره 1127- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا بیاتي 
فرزند مسیب بشماره شناسنامه 6 صادره ازخوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت 
757.26 مترمربع مجزی شده از پالك 37 فرعي از 1870 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.

11- رای شماره1168- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي توسلي 
فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 260 صادره ازگلپایگان در ششدانگ یك قطعه 
زمین محصور مشتمل بر اعیان به مساحت 156.79 مترمربع مجزی شده از پالك 
2436 اصلي واقع دربخش1 خریداری ســهم االرث از فاطمه توسلی و محمد جواد 

توسلی محرز گردیده است.
12- رای شماره1371- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علیرضا محمد 
كریمي فرزند حسین بشماره شناسنامه 787 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 569.74 مترمربع مجزی شــده از  پالك شماره 3310 فرعي از 6 اصلي 
واقع دربخش 4خریداري از مالك رسمي آقایان حسین محمد كریمی و مجتبی محمد 

كریمی محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1400/06/07

م الف: 1175857 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
مفاد آراء

6/49 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4419 مورخ 1400/04/08 هیات سوم آقای فخراله عبدالهی 
به شناســنامه شــماره 4 كدملي 1249686636 صادره نائین فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 90/30 متر مربع 
 پــالك 1052 فرعــی از 36 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملك

 غرب اصفهان 
ردیف 2- راي شماره 4420 مورخ 1400/04/08 هیات سوم آقای حمید عبدالهی به 
شناسنامه شماره 2 كدملي 1249711193 صادره نائین فرزند حسین نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/30 متر مربع پالك 1052 

فرعی از 36 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176679  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/50 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 4621 مورخ 1400/04/10 هیات دوم آقای محسن ابراهیمی به 
شناسنامه شماره 58212 كدملي 1281008605 صادره اصفهان فرزند محمد ابراهیم 
در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 180/04 متر مربع قسمتی از پالك شماره 
427 فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 

مورد ثبت دفتر امالك با شماره یکتای 139820302025017909
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176854  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان

مفاد آراء
6/51 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 1993 مورخ 1400/02/22 هیات سوم آقای شکراله جوانی 
جاوانی به شناسنامه شماره 1 كدملي 1289906556 صادره اصفهان فرزند رضا در 
ششدانگ یکباب كارگاه به مساحت 243/63 متر مربع پالك 743 فرعی از 19 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان بموجب سند انتقالی شماره 
های 29842 مورخ 1356/04/08 دفترخانه 26 اصفهان و 59350 مورخ 1360/07/29 
دفترخانه 103 اصفهان بنام متقاضی و ســند انتقالی 3136 مــورخ 1316/12/09 

دفترخانه 22 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176013  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/52 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 4143 مورخ 1400/04/02 هیات دوم آقای امیر هوشــنگ 
نصری نصرآبادی به شناســنامه شــماره 9 كدملي 1290349983 صادره اصفهان 
فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 145/78 
متر مربع قسمتی از پالك شــماره 434 فرعی از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملك غــرب اصفهان از مورد ثبت صفحــات 311 و 358 دفترهای 887 

و 390 امالك
ردیف 2- راي شماره 4144 مورخ 1400/04/02 هیات دوم خانم طاهره نجات بخش 
به شناسنامه شماره 111 كدملي 1141714795 صادره خمینی شهر فرزند عباس در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 145/78 متر مربع قسمتی 
از پالك شماره 434 فرعی از 7 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 311 و 358 دفترهای 887 و 390 امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176261  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
مفاد آراء

6/53 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 

اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 

ردیف 1- راي شــماره 3469 مورخ 1400/03/25 هیات سوم آقای حمید ماهرانی 
برزانی به شناســنامه شــماره 5112 كدملي 1293177512 صادره اصفهان فرزند 
اسماعیل در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 203/65 متر مربع پالك 294 
فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان طبق سند 

انتقالی 26355 مورخ 1398/10/02 دفترخانه 160 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176976  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/54 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1638 14006030200700 مورخ  06 / 05 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
رحیم نصر اصفهانی فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 1440 وكدملی 1283360004 
صادره از اصفهان درششــدانگ یك باب خانه به مساحت 12 / 254 مترمربع پالك  
104 فرعی از 1 اصلی واقع در كارالدان اصفهان خریداری رســمی ازمالك رسمی  
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/07

م الف: 1176169 حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالك فالورجان
مفاد آراء

6/55 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
 مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 5791 مورخ 1400/05/05 هیات دوم آقای محمدرضا زمانی 
به شناسنامه شماره 224 كدملي 1091911738 صادره نجف آباد فرزند اسدا... در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 153/17 متر مربع قسمتی از 
پالك شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملك غرب اصفهان از 
مالکیت محمد مارانی برزانی از سند شماره 36328 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 

86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالك
ردیف 2- راي شــماره 5790 مورخ 1400/05/05 هیات دوم خانم نرجس شفیعی 
علویجه به شناسنامه شــماره 1056 كدملي 1285669207 صادره اصفهان فرزند 
حسین در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یك باب ســاختمان به مساحت 153/17 
متر مربع قسمتی از پالك شــماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملك غرب اصفهان از مالکیت محمد مارانی برزانی از ســند شــماره 36328 مورخ 
 1347/8/20 دفترخانه شــماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحــات 268 الی 271 

دفتر 54 امالك
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/07
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/22

م الف: 1181711  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
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محموله جدید واکسن به اصفهان رسید
با ورود محموله جدید واکسن کرونا مراکز تجمیعی واکسیناسیون استان اصفهان در چرخه تزریق 
فعال شد.مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفت: در این مرحله ۱۲۰ هزار ُدز 
واکسن جدید از نوع سینوفارم و برکت به استان اصفهان رسیده و این سهمیه دو روز واکسیناسیون 

واجدان شرایط تزریق در این استان است.
دکتر رضا فدایی افزود: روزانه در استان اصفهان ۴۵ هزار ُدز واکسن کرونا به واجدان شرایط تزریق 
می شود.وی از مردم خواست از طریق فراخوان و پیامک ارسال شده به افراد برای تزریق واکسن 
به مراکز واکسیناسیون در استان مراجعه تا از شلوغی وازدحام جمعیت پرهیز شود تا عوامل روند 
واکسیناسیون را با سرعت بخشی بیشــتر پیش ببرند.تاکنون در استان اصفهان بیش از ۳۰ مرکز 

تجمیعی تزریق واکسن راه اندازی شده که به واجدان شرایط خدمات ارائه می دهند.
مسؤول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به اینکه این تعداد واکسن به بیش 
از ۷۱ هزار نفر زن و بیش از ۷۷ هزار نفر مرد تزریق شده است، گفت: حدود ۲۳ درصد از مردم استان 

اصفهان یک نوبت و حدود ۱۳ درصد دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
وی افزود: مردم خارج از نوبت برای تزریق واکسن مراجعه نکنند، فقط کسانی که نوبت دوم واکسن 
چینی و ایرانی آن ها رسیده مراجعه کنند، تا نوبت جدید دریافت دوز اول واکسن را اطالع  رسانی کنیم. 
پیگیری های جمعی از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی به ثمر نشست و محموله 

جدید واکسن به اصفهان وارد شد.

 تزریق دوز دوم واکسن کرونا برای معلمان از دوشنبه 
شروع می شود

معاون  تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان در خصوص آخرین جزئیات 
واکسینه شدن معلمان در استان اصفهان، اظهار کرد: برای تزریق دوز اول واکسن کرونا ۷۵ درصد 
از معلمان و فرهنگیان در این مرحله واکسینه شدند و سه نوع واکسن آسترازنکا کره ای، سینوفارم 
چینی و کوبرکت ایرانی برای این مرحله وجود داشت و معلمان می توانستند یکی از واکسن ها را به 

صورت انتخابی برای تزریق انتخاب کنند.  
آذرکیوان امیرپور اضافه کرد: واکسیناســیون برای گروهی از فرهنگیان کــه به دلیل بیماری های 

زمینه ای، رده سنی و بحث انتخابات هنوز موفق به دریافت واکسن کرونا نشدند انجام می شود.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، تصریح کرد: از این هفته 
برنامه ریزی برای تزریق واکسن دوز اول این گروه از جاماندگان در پایگاه ها واکسیناسیون معلمان 
صورت می گیرد، واکســینه کردن معلمان برای دوز اول در شهرســتان ها انجام شده و جاماندگان 

مربوط به شهر اصفهان است.
امیرپور، خاطرنشان کرد: از دوشــنبه همین هفته هم تزریق دوز دوم واکسن کرونا برای معلمان 
شروع می شود و مطابق برنامه ریزی ها تالش بر این است که حداقل طی ۱۰ روز آینده واکسیناسیون 

معلمان و فرهنگیان را انجام دهیم.
وی با بیان تعداد مراکز واکسیناسیون معلمان در استان اصفهان، گفت: در هر شهرستان به صورت 
مجزا مرکز واکسیناسیون برای معلمان فعال بوده است و در شهر اصفهان دو پایگاه شامل کانون امام 
خمینی در سه راه سیمین و بلوار کشاورز منطقه ۱۳ و یک پایگاه در ورزشگاه شهید خرازی چهارراه 

پیروزی برای واکسینه کردن معلمان در نظر گرفته شدند.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، در خصوص کمبود واکسن 
در اصفهان، اظهار کرد: برای واکسینه شدن معلمان دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت اصفهان 
همکاری الزم را با آموزش و پرورش اســتان اصفهان داشتند، خوشــبختانه برای تزریق دوز دوم 
واکسن معلمان هم در استان مشــکلی نداریم و مطابق پیش بینی های صورت گرفته مرحله دوم 

واکسیناسیون معلمان از این هفته انجام می شود

یک متخصص فارماکوویجیلنس مطرح کرد؛

انتقال کرونای دلتا در کمتر از ۱۰ ثانیه

بیش از یک ســال و ۹ مــاه از آغاز پاندمی 
طاهره شفیعی

ویروس کرونــا در جهان می گــذرد و حاال 
ویروس کرونا با جهش هایی که پیداکرده موج تازه ای از نگرانی را در مردم 
دنیا به وجود آورده است، گرچه این ویروس باوجود قدرت سرایت باالتر و 
بیماری زایی بیشتر همچنان با همان روش های اولیه قابل پیشگیری است 
و واکسن های معتبر جهانی نیز در پیشگیری از ابتال به نوع شدید بیماری 
و مرگ ومیر مؤثــر بوده اند.دکتر ســارا میرانی- داروســاز و متخصص 
فارماکوویجیلنس در مجارستان  با اشاره به فراگیر شدن واریانت دلتا در 
دنیا، اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۱۳۰ کشور دنیا درگیر کرونای دلتا شده اند 
و دلتا تبدیل به واریانت غالب جهان شده است، البته جهش های دیگر 
ویروس مثل دلتا پالس و  المبدا نیز شناسایی شده اما اطالعاتی که در حال 
حاضر داریم بیشــتر مربــوط به واریانت دلتا اســت.وی بــا بیان اینکه 
ویروس ها همواره از طریق جهش تغییر می کننــد و با هر جهش انتظار 
می رود انواع جدیدی از ویروس در همان خانواده شناسایی شوند، گفت: 
گاهی برخــی جهش ها ظاهر می شــوند و ناپدید می شــوند، اما گاهی 
جهش ها به شکل قدرتمندتر اتفاق می افتند و باعث می شوند ویروس با 
شکل جدید و پایدارتر باقی بماند.این متخصص فارماکوویجیلنس با ذکر 
یک مثال توضیح داد:  اگر به یک ویروس مانند درختی که در حال رشد و 

انشعاب پیدا کردن است نگاه کنیم، هر شاخه درخت است ممکن است 
متفاوت از بقیه باشد و می توان این شــاخه ها را با یکدیگر مقایسه کرد. 
دانشــمندان نیز از طریق مقایســه می توانند به تفاوت هایی که در انواع 
شاخه های ویروس وجود دارد پی ببرند و آن ها را در دسته های مجزایی 
شناســایی، طبقه بندی و نام گذاری کنند. وی با اشــاره به اینکه در مورد 
ویروس کرونا، از ابتدای پاندمی این تفاوت ها مورد مطالعه و شناسایی 
قرار گرفت، گفت: برخی از تغییرات به گونه  جدید ویروس اجازه می دهند 
راحت تر گسترش یابد و حتی گاهی در برابر درمان و یا واکسن مقاوم شود 
که این واریانت )جهش و یا موتاسیونی( که باعث مقاوم تر شدن ویروس 
می شود باید بیشتر کنترل شود. این متخصص داروسازی با اشاره به اینکه 
در پاندمی ها مثل سارس-کوو-۲ یا کرونا، ویروس با چرخش گسترده در 
جمعیت کشــورها فرصت های جدیدی برای تغییر و موتاســیون دارد و 
درنتیجه متوقف شدن آن نیز دشوارتر می شود، توضیح داد: این تغییرات 
را می توان با مقایسه تفاوت در ویژگی های فیزیکی مثل مقاومت در برابر 
درمان یا تغییرات در کد ژنتیکی که همان جهش ها است شناسایی کرد و 
بامطالعه هر یک از انواع جهش های ویروس و درک تفاوت هایی که بین 
آن هاست دانشمندان می توانند پاندمی را پیش بینی کنند که آیا یک نوع از 
این موتاسیون هایی که در ویروس به وجود آمده خطرناک تر از انواع دیگر 

است یا خیر، همچنین می توان از اطالعاتی که از هر موتاسیون یا جهش به 
دســت می آید برای ردیابی و امکان به وجود آمدن و چگونگی گسترش 
گونه ی  بعدی ویروس استفاده کرد.  میرانی با اشاره به اینکه در پاندمی 
ویروس ســارس-کوو-۲ مواردی از جهش های ویروس سارس کوو یا 
کرونا را داشتیم که بر بقیه غالب بود، گفت: در ابتدا این جهش ها را با نام 
کشورهایی که در اصل مبدأ پیدایش این جهش ها بودند نام گذاری کردند، 
اما پس ازآن سازمان بهداشــت جهانی تصمیم گرفت به جای این که از 
اسامی کشورها استفاده کند مثل جهش انگلیسی، آفریقایی، برزیلی و 
هندی با نام های التین آن ها را نام گذاری کند که به ترتیب آلفا، بتا، گاما و 

دلتا هستند. 

تأثیر واکسیناسیون بر واریانت دلتا
میرانی به تأثیر واکسیناســیون بر گونه ی فراگیر دلتا که هم اکنون شیوع 
جهانی پیداکرده اشاره و تصریح کرد: به عنوان مثال در هفته اول ماه جاری 
میالدی )اگوست( در کشور انگلیس آمار شناسایی بیماران جدید کووید 
در یک روز حدود ۲۷ هزار نفر بوده ولی فقط ۴۰ مورد مرگ در بیماران ثبت 
شد، این در حالی است که در آن زمان حدودًا ۵۰ درصد از مردم این کشور 
واکسینه شده بودند و آنالیز داده ها حاکی از این بود که بیش از ۹۵ درصد 
مرگ ومیر در افراد  واکسینه نشده بود. مثال دیگر کشور چین با جمعیت 
۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر و با پوشش واکسیناسیون کامل در بیش از ۷۰ 
درصد جمعیت  فقط ۱۰۰ نفر بیمار جدید مبتال در روز شناسایی و هیچ مورد 
مرگ ومیر هم گزارش نشد. وی ادامه داد: این مثال ها همه نشان می دهد 
واکسیناسیون با درصد باال در جمعیت تا چه اندازه می تواند در پیش گیری 
از ابتال به ویژه به نوع شــدید بیماری و مرگ ومیر مؤثر باشــد.متخصص 
فارماکوویجیلنس واکسیناسیون را یکی از ابزارهای مؤثر در پیشگیری از 
بیماری کووید برشمرد و افزود: نکته بسیار حائز اهمیت این است که حتی 
پس از تزریق دو دوز واکسن کرونا، ضرورت توجه و رعایت پروتکل ها به 
خصوص استفاده صحیح از ماسک و فاصله فیزیکی همچنان باید ادامه 

داشته باشد.
 ابزار دیگری کــه هم در کنترل همه گیری و هــم در نجات بیماران نقش 
مهمی دارد، قرنطینه و درمان زودرس اســت.این دکتر داروساز یکی از 
عوامل بسیار مهم در پیشگیری از بیماری را ســبک زندگی سالم عنوان 
کرد و گفت: سبک زندگی ســالم باعث تقویت سیســتم ایمنی شده و 
درنتیجه ریســک ابتال به عفونت ها و بیماری های ویروســی را کاهش 
داده، عملکرد آنتی بادی ها را افزایش می دهد و مانع شدت گرفتن عالئم 

بیماری می شود.

با مسئولان جامعه

 جلسه شورای برنامه ریزی ســازمان دانش آموزی 
اســتان اصفهان با حضور محمد اعتدادی، مدیرکل 
آموزش وپرورش، مهدی اسماعیلی،  معاون پرورشی 
و فرهنگی , ســید محمــد میرپور ، معاون توســعه 
مدیریت و پشــتیبانی اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان، عباس زهیری، ریاســت سازمان 
دانش آموزی استان اصفهان و محمدرضا ناظم زاده، 
معاون آموزش متوسطه اداره کل استان اصفهان در 
ساختمان جلسات اداره کل آموزش و پروش استان 
اصفهان برگزار شد.مدیرکل آموزش و پرورش استان 
در این جلسه گفت: جلسات شــورای برنامه ریزی 
ســازمان دانش آموزی باید به صورت فصلی برگزار 

شود. این جلسات مغز متفکر سازمان دانش آموزی 
اســت و در آن تصمیمات خوبی گرفته می شود.وی 
اضافه کرد: آموزش و پرورش نقش تربیت عمومی 
دانش آموزان را برعهده دارد، سند تحول هم بر نقش 
تربیت اجتماعی تاکید دارد و تربیت اجتماعی مکمل 
تربیت عمومی است و ما برای انجام تربیت عمومی 
دانش آموزان مســئولیت داریم و در حوزه سازمان 
دانش آموزی هدف تربیت اجتماعی دانش آموزان 
است. محمد اعتدادی افزود: به دلیل شیوع ویروس 
کرونا وظیفه اصلی سازمان دانش آموزی مسدود شده 
و امیدوارم هر چه سریع تر بتوانیم به شرایط گذشته 
بازگردیم تا شــاهد فعالیت های تأثیرگذار ســازمان 
دانش آموزی باشیم و این سازمان با قدرت و قوت به 
کار خود ادامه دهد. در ادامه مهدی اسماعیلی، معاون 
پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در حوزه تشکل های دانش آموزی قرار 

بر این شد که بیشــتر و بهتر و با کیفیتی مناسب تر از 
ظرفیت تشکل های دانش آموزی، هالل احمر، بسیج 
دانش آموزی و سازمان دانش آموزی استفاده شود 
که اتفاقــات خیلی خوبی در این زمینه انجام شــده 
اســت.وی ادامه داد: یکی از کارهای انجام گرفته در 
این زمینه ایجاد مراکز نیکــوکاری با همکاری کمیته 
امداد است که حدود بیست مرکز نیکوکاری در مناطق 
استان تشکیل شده است و این حرکت باعث شده در 
اســتان اصفهان ۵ میلیارد کمک برای دانش آموزان 
نیازمند جمــع آوری شود.اســماعیلی تصریح کرد: 
انشالله بتوانیم هرچه بهتر از ظرفیت این تشکل دانش 
آموزی استفاده کنیم. عباس زهیری ریاست سازمان 
دانش آموزی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: 
بسته تحولی که سال گذشته از طرف وزارت آموزش 

و پرورش ارسال شده بود، بسته بسیار جامعی بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

مهم ترین نقش سازمان دانش آموزی، تربیت اجتماعی دانش آموزان است

 جمع آوری بیش از
2 هزار متر دام صیادی از 
سطح دریاچه زاینده رود

ماموران اجرایــی اداره حفاظت محیط 
زیست شهرســتان چادگان طی گشت 
وکنترل، نورکشی و قالب کشی از تمام 
قســمت های دریاچه ســدزاینده رود 
)منطقه حفاظت شــده داالنکوه و سد 
زاینده رود( با قایق موتوری ســازمانی 
بیش از ۲۰۰۰ متر دام از قســمت های 
مختلف دریاچه جمع آوری و به پاسگاه 

محیط زیست چادگان منتقل کردند.

با موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان انجام شد؛

 صدور مجوز معدن خاک صنعتی در قلب پناهگاه
حیات وحش یخاب

مجوز بهره برداری معدن خاک صنعتی در پناهگاه حیات وحش یخاب با موافقت اداره کل حفاظت 
محیط زیست اصفهان صادر شــد.با موافقت اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان به 
تازگی مجــوز اکتشــاف و بهره برداری 
معــدن خاک صنعتــی به وســعت ۱۰ 
هکتــار در قلب پناهــگاه حیات وحش 
»یخاب« صادر شده اســت.بر اساس 
مستنداتی که در اختیار مهر قرار گرفته، 
این معدن در بهترین موقعیت پناهگاه 
حیات وحش یخاب، در فاصله بیســت 
متری چشمه »ازگو« و فاصله صد متری 
برکه و زیستگاه »کوشکو« قرار دارد و با 
فعالیت این معدن، دو منبع آبی پناهگاه 
که زیســتگاه پرندگان کنارآبزی زیســتگاه مانند »حواصیل«، »دودوک«، »کشیم«، »اگرت«، 
»بوتیمار«، »کبک« و دوزیســتانی مانند »وزغ رنگارنگ« و گربه سانانی کمیاب مثل »کاراکال« 
است. عمال ً از دســترس خارج می شود.درخواست صدور مجوز اکتشــاف این معدن به زمستان 
۱۳۹۷ برمی گردد با این حال در متن موافقت با بهره برداری این معدن آمده است: فعالیت معدن 
فلدسپات در یخاب، مسبوق به سابقه و مربوط به قبل از آگهی روزنامه رسمی پناهگاه حیات وحش 
یخاب بوده و صدور پروانه بهره برداری برای این معدن در محدوده مورد نظر اداره کل حفاظت محیط 

اصفهان صرفا در مساحت ۱۰ هکتار مورد موافقت قرار گرفته است.
با این حال گفته می شود درخواســت صدور مجوز اکتشاف این معدن مربوط به قبل از ارتقا منطقه 
شــکار ممنوع یخاب به پناهگاه حیات وحش بوده و اقدامات اولیه بــرای صدور مجوز این منطقه 
پیشتر پیگیری شده بود و از این رو اداره محیط زیســت با صدور مجوز موافقت کرده است.منطقه 
شکار ممنوع یخاب آران و بیدگل ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ با هماهنگی های قانونی و مطالعات انجام شده و 

با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت.
پناهگاه حیات وحش یخاب با وسعت ۲۷۰ هزار هکتار دارای تنوع اقلیمی کم نظیر و پوشش گیاهی 
و جانوری بسیار غنی در شمال شرق استان اصفهان گسترده شــده است. پناهگاه حیات وحش 
یخاب به دلیل هم مرز بودن با پارک ملی کویر می تواند مسیر مهاجرتی مهمی برای گونه های جانوری 

ارزشمند مانند یوزپلنگ آسیایی باشد.
یخاب در شمال شرقی شــهر ابوزیدآباد و بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل واقع است، دارای 
اقلیمی کوهستانی، دشت های آبرفتی، تپه ماهوری و در قسمت غربی به صورت اجتماع شن های 
روان است.پوشش گیاهی بسیار مناســب، منابع آبی فراوان و وجود چشم اندازهای بسیار زیبا و 
منحصر به فرد از جمله ویژگی های پناهگاه حیات وحش یخاب اســت که سبب شده این منطقه 
زیســتگاه گونه های جانوری مانند کل و بز، قوچ و میش، جبیر، گرگ، کفتار، گربه شنی، کاراکال، 
خرگوش و… باشــد.این منطقه زیســتگاه ۱۱۰ گونه پرنده از جمله پرندگانی مانند عقاب طالیی، 
ســارگپه، باالبان، دلیجه، هوبره، کبک، تیهو، باقرقره و دودوک و خزندگانی همچون افعی شاخدار 
ایرانی، مار جعفری، تیر مار، شــتر مار شــیرازی، مار قیطانی، بزمجه، جکوی دم پهن کایزرلینگ، 
آگامای استپی، آگامای ســروزغی دم سیاه و … است.فلدســپات از مهم ترین کانی های سنگی 
آذرین بشمار می آیند که در صنایع شیشه مانند ظروف شیشــه ای، فایبرگالس، صنایع سرامیک 
)بدنه سرامیک، کاشی، چینی بهداشــتی( لعاب، پرکننده ها، ساینده ها و الکترودهای جوشکاری 
استفاده می شود. فلدسپات های پتاسیم در اثر هوازدگی به مواد معدنی رس و سنگ معدن های 
آلومینیوم تجزیه شده و این کانه های آلومینیوم در مجموع به عنوان »بوکسیت« شناخته می شوند.

وز عکس ر

خبر

تالش برای راه اندازی 
 دانشکده گردشگری 

در  اصفهان

خبر روز

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه 
اصفهان از تالش این دانشگاه برای راه اندازی 
نخســتین دانشکده گردشــگری در اصفهان 
خبر داد.کمیل طیبی به ایسنا گفت: مهم ترین 
دلیلی که وجود دانشکده گردشگری در اصفهان 
را به یک ضرورت تبدیل می کند، این اســت 
که اصفهان شهری توریســتی با جاذبه های 
تاریخی و هنری بسیار است و شایسته است 
که به بحث گردشگری در آن، به صورت جدی  
و علمی پرداخته شــود.وی ادامه داد: زمانی، 
پرفســور جعفری، که به حق او را می توان پدر 
علم گردشــگری دنیا دانســت، با همکاری 
دانشگاه اصفهان قصد داشت بنیاد گردشگری 
را راه اندازی کند؛ بنیادی که در یکی از بندهای 
اساسنامه آن از همکاری با دانشگاه اصفهان 
برای کمک به توسعه علمی فضای گردشگری 
در اصفهــان و جنبه های علمی، آموزشــی و 
تحقیقاتی سخن به میان آمده و حتی مسئله 
بورســیه نیز مطرح شده اســت.عضو هیئت 
علمی گروه اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان 
تصریح کرد: قرار است که این بنیاد گردشگری 
با همکاری و حمایت شــهرداری، دانشــگاه 
اصفهان و نهادهایــی چون اتــاق بازرگانی و 
... در خانه تاریخی آیت الله شــفتی که منزل 
پدری پرفســور جعفری بوده راه اندازی شود. 
مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه 
اصفهان یادآور شــد: طی یکی دو سال اخیر، 
دانشــگاه اصفهان با چند دانشــگاه اروپایی 
قرارداد بسته و در مفاد توافق نامه این قراردادها 
به برگــزاری دوره هــای مشــترک در زمینه 
گردشگری نیز اشاره شده که باید آن را به فال 

نیک گرفت.
طیبــی خاطر نشــان کــرد: بــا وجــود این 
ظرفیت های موجود، اگــر بخش های دولتی 
و خصوصــی که احیــا و گســترش صنعت 
گردشگری را مدنظر دارند دست به دست هم 
بدهند، اراده ای که برای تشــکیل دانشــکده 
گردشگری در دانشــگاه اصفهان شکل گرفته 
عملیاتی می شــود و شــاهد اتفاقات خوبی 

خواهیم بود.

از ابتدای سال تاکنون؛

۸7 امدادخواه از کوه صفه نجات یافتند
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: حوادث در کوه صفه به ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
اطالع رسانی می شود و امدادخواهان با کمک آتش نشانان به نقاط امن منتقل می شوند و توصیه های ایمنی در این خصوص را دریافت می کنند.فرهاد کاوه آهنگران 
افزود: از ابتدای سال تاکنون ۶۵ مورد اعزام به کوه صفه برای امدادرسانی توسط آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان انجام گرفته است.  سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: ۸۷ نفر از افرادی که در کوه صفه، دچار حادثه شده بودند نجات یافتند و ۶ نفر هم فوت شدند.

وی توصیه کرد: شهروندان بدون آگاهی از فنون کوهنوردی و آشنایی با مسیر پیمایش و داشتن تجهیزات الزم هرگز اقدام به صعود نکنند و از مسیرهای اصلی خارج 
نشوند. به عالئم و تابلوهای راهنما توجه الزم را داشته باشند تا مشکلی ایجاد نشود.

سنا
 ای

س:
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 ویدا ظاهری، سرپرست تیم و مربی رشته مچ اندازی اصفهان گفت: بر خالف شهر اصفهان که حمایت خوبی از رشته ورزشی مچ اندازی صورت می گیرد و ورزشکاران فعال 
متعددی وجود دارد، اما در شهرستان ها اینگونه نیست.وی ادامه داد: کمبود حمایت و همکاری سبب می شود که چهره های مستعد نتوانند فعالیت خود را آغاز کنند و یا ادامه 
دهند و این برای ورزش استان مطلوب نیست.سرپرست تیم و مربی رشته مچ اندازی اصفهان اضافه کرد: خرید تنها یک میز مخصوص مچ اندازی و افزودن آن به باشگاه 
می تواند جمعیت قابل توجهی از عالقه مندان را به این رشته مهیج سوق دهد و پس از استعدادیابی و تمرینات مستمر، نفراتی جدید را به استان و یا در سطح ملی معرفی کند.
ظاهری با بیان اینکه مچ اندازی قابلیت فراگیری بین اعضای خانواده را دارد گفت: این رشته در منازل قابل انجام است و می تواند به عنوان ورزشی خانوادگی نیز تلقی شود.

سرپرست تیم و مربی رشته مچ اندازی بانوان اصفهان:

توسعهرشتهمچاندازیدراصفهانمستلزمحمایتباشگاههاست
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بایرنمونیخخاطراتبدیبرایبارسلونارقمزد
سرمربی بارسلونا به مناسبت هم گروهی این تیم با بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا به شکست ۸ بر 
۲ تیمش مقابل باواریایی ها اشاره کرد.رونالد کومان درباره هم گروهی بارسلونا با بایرن مونیخ، بنفیکا و 
دیناموکیف در گروه E لیگ قهرمانان اروپا اظهار داشت: در گروه قدرتمندی هستیم اما گروه های قوی 
دیگری مانند ما وجود دارد. ما درباره نام هایی با پیشینه بایرن مونیخ و بنفیکا صحبت می کنیم. بایرن دو 
سال پیش خاطرات بدی برای ما رقم زد. آنها بازیکنانی بزرگ دارند و به دنبال قهرمانی لیگ قهرمانان 
هستند. رقابت صدرنشینی میان ما، بنفیکا و بایرن است.وی پیش تر در فصل 06-۲005 لیگ قهرمانان 
اروپا، هدایت بنفیکا را بر عهده داشت که تیمش توسط بارسلونا حذف شد. کومان درخصوص رویارویی 
با نماینده پرتغال گفت: من دیدار بنفیکا مقابل آیندهوون را دیدم که یک بازیکن شان اخراج شد. آنها تیم 
خوبی هستند و خوب دفاع کردند. بنفیکا یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین باشگاه های دنیاست و 
بازی با آنها به خاطر دیدن بازیکنانی چون لوییزائو که با او کار کرده ام، اتفاقی خوشــایند است. چون اگر 
همه بازیکنان مانند او حرفه ای باشند، کار زیادی به عنوان مربی ندارید.سرمربی بارسلونا در مورد تقابل با 
دیناموکیف تصریح کرد: می دانیم باید چه انتظاری از این تیم داشته باشیم. اکنون اطالعات زیادی درباره 
دیناموکیف ندارم، اما باید رقبا را آنالیز کنیم. به یاد می آورم این تیم سال گذشته، بازیکنان جوانی در ترکیب 

داشت و فکر می کنم باید انتظاری همانند سال گذشته از آنها داشته باشیم.

سودبزرگمنچستریونایتدازبازگشترونالدو
حضور دوباره رونالدو در تئاتر رویاها منجر به رشــد چشمگیر ارزش سهام باشگاه منچستریونایتد شده 
است.با اعالم پیوستن رونالدو به منچستر یونایتد، سهام یونایتد تا ۸٪ افزایش یافته است، به این معنی 
که با حضور رونالدو حدود ۲50 میلیون دالر در  بازار به ســهام تیم اضافه شده است.طبق اعالم رسانه ها 
باشگاه منچستریونایتد برای جذب رونالدو به یوونتوس تنها ۱5 میلیون یورویی به عالوه ۸ میلیون یورو 

آپشن پرداخت کرده است.

یوونتوساینستارهرانمیخواهد
 ستاره خط حمله آرســنال در این تیم ماندنی اســت.پیر امریک اوبامیانگ جزو گزینه های جانشینی 
کریستیانو رونالدو در یوونتوس نیست.به نقل از فابریتزیو رومانو، یوونتوس تمایلی به جذب مهاجم گابنی 
آرسنال ندارد و هیچ تماس و مذاکره ای در این خصوص صورت نگرفته است. مذاکرات بیانکونری ها با 
اورتون در جریان است و مویزه کین اولویت آنها محسوب می شود و انتظار می رود که  این توافقات صورت 

بگیرد.کین هم از بازگشت مجدد به یوونتوس استقبال می کند و راضی است.

اینزاگی: 

کورهآاینترراکاملخواهدکرد
اینتر، جمعه شب با درخشش ستاره جدید حود خواکین کوره آ و  ورود این بازیکن در نیمه دوم به میدان 
موفق به کسب پیروزی در دومین دیدار برابر ورونا شده و در دومین هفته فصل شش امتیازی شد. سیمونه 
اینزاگی پس از برگزاری دیدار برابر ورونا به اسکای اسپرت ایتالیا گفت: » ما به خوبی برای این بازی آماده 
شده بودیم و با این که ورونا در اولین دیدار فصل شکست خورد اما آنها شایسته نتیجه متفاوتی بودند و 
این برای ما دشوار خواهد بود. ما زمان زیادی برای تمرین ژکو و مارتینز در کنار هم نداشتیم اما مارتینز 
به خوبی ریکاوری کرد و عملکرد خوبی دارد.« کوره آ، خرید جدید این تیم، این هفته با مبلغ 3۱ میلیون 
یورو از التزیو به خدمت گرفته شد و در بازی  جمعه شب روی نیمکت قرار داشت. اینزاگی درباره بازیکن 
جدیدش گفت:»کوره آ، ماریانو ساتریانو و استفانو سنســی همگی آماده هستند تا از روی نیمکت وارد 
زمین شوند. من واقعا کوره آ را دوست دارم و به خوبی او را می شناسم، او باعث تکمیل تیم ما خواهد شد 

و کیفیت بسیاری را به اینتر اضافه می کند.«

وقتی حال تیم ملی مساعد نیست؛

ما و یک دنیا دلواپسی
تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی کمتر از چند روز دیگر در اولین دیدار خود در  سمیهمصور
جریان مرحله نهایی رقابت های انتخابی جــام جهانی ۲0۲۲ قطر مقابل تیم 
ملی سوریه قرار می گیرد که تمرینات این تیم در این روزهای پایانی منتهی به برگزاری این دیدار حساس 

بدون حضور سرمربی و دستیار او پیگیری می شود.
 دراگان اســکوچیچ و وحید شمســایی به دلیل ابتال به بیماری کرونا  و رعایت پروتکل های بهداشتی در 
قرنطینه به سر می برند و هنوز مشخص نیســت که آنها می توانند ملی پوشان کشورمان را در دیدار مقابل 
تیم ملی ســوریه همراهی کنند یانه. شــرایط تیم ملی فوتبال ایران ســوای عدم همراهی اسکوچیچ و 

هاشمیان در تمرینات اخیر ملی پوشان نیز وضعیت عادی ندارد.  
فقط هفت پنج روز مانده به مالقات با ســربازان شام نه خبری 

از اردوی تدارکاتی است و نه بازی دوستانه 
و همه چیز بر مدار سکون ســیر می کند. 
تعجب آور اینکه مرد شــماره یک نیمکت 

ایران به جــای اعتــراض و انتقاد 
از وضع موجود، زبــان در کام 

گرفتــه و با دل ســپردن به 
قضا و قدر چندان تالشی 
بــرای پایــان دادن بــه 
ایــن جمــود و جنــون 
خــود خواســته بروز 
نمی دهــد. راســتی 
دراگان ایــن روز ها 
کجاســت و چکار 
می کند؟ او قصد 
دارد از چه کسی 
نتقــام بگیــرد  ا
ز  که شمشــیر ا
نیام بر نمی کشد 

خوشــامد  جهــت  در  و 

فدراسیون نشینان گام بر می دارد.
آیا غریبه کروات می داند در صورت فضاحت و ناکامی همه چیز به نام او نوشته خواهد شد و هیچ کس جز 

خودش متهم ردیف اول لقب نخواهد گرفت. 
در حالی که به نظر می رســید تیم ملی و ســکاندارش از تراژدی تیم ســیه بخت ویلموتس در مسیر جام 
جهان نما درس گرفته باشند، این روز ها آب از آب تکان نمی خورد تا باور کنیم اگر کار از کار بگذرد و قشون 
خاموش موســیو در بن بست گرفتار شــود دیگر هیچ کاری از دســت دیگران برنمی آید و ما می مانیم و 
حسرت تلخ نرسیدن به دوحه و بیتوته پشت دیوار بلند جام جهانی. همه این ها در حالی است که به واسطه 
تعطیلی لیگ ایران و اســتارت لیگ های اروپایی قاعدتا مردان مورد نظر اسکوچیچ از آمادگی ششدانگ 
برخوردار نیســتند و این می تواند خواب آشــفته فرمانده ای به غایت خونسرد و خواب زده را به 

کابوسی هولناک بدل کند.
شــاید ســرمربی تیم ملی با وجود یک فوج لژیونر این گونه فکر کند که در هر 
شرایطی با دســت پر به مالقات رقیبان خواهد رفت و غزل خداحافظی را زیر 

گوش تیم هایی که سایه فوتبال ما را با تیر می زنند، نجوا خواهد کرد.
شاید او با تکیه بر اســتدالل های خود به انقراض مدعیان در مخمل سبز 
بیندیشــد. اما کروات کم توقع البد می داند که برای خوشــبختی زیر 
شلیک نور خورشید به تفنگی پر از فشنگ نیاز دارد و اگر در کارزار خلع 
سالح شود دیگر قادر نخواهد بود ورق را برگرداند و چاره ای بیندیشد 

تا آب از سر تیمش نگذرد.
پنج روز تا جدال با ســوری ها مانده و تیم ناهماهنگ و ناآماده ای که 
معلوم نیست با تکیه بر کدام پلن، قصد دارد به هارمونی الزم دست 
یابد تا زبان مان الل صدای خرد شــدن استخوان هایش در همین 

خاکریز اول به گوش ها نرسد.
 تقویم، انتظار، دیــدار و این همــه یعنی یک بغل دلواپســی 
برای ارتشی که دوســتش داریم و دل مان می خواهد نفس 
تفنگدارانش از جای گرم بلند شــود. دل مان می خواهد با 
خیال راحت پا به میدان مسابقات این مرحله از رقابت های 
انتخابی بگذاریم  و با خیال راحت تر همراه با آرامش بلیت 

قطر را در جیبمان قرار دهیم.

خبر روز

تمدیدقراردادمرزبانباسپاهاناصفهان
علیرضا مرزبان، مربی تیم فوتبال فوالد مبارکه ســپاهان قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد.

با درخواســت محرم نویدکیا برای تداوم حضور علیرضا مرزبان در کادر فنی تیم فوتبال ســپاهان 
این مربی فوتبال قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با این باشــگاه تمدید کرد.علیرضا مرزبان در 
عرصه مربیگری فوتبال عناوین دســتیار و سرمربی در تیم های اشــبورن یک آلمان، پرسپولیس 
تهران، دونایسکا استردا اسلواکی، اســتیل آذین تهران، تیم ملی مونته نگرو، پدیده مشهد، پیکان، 
خونه به خونه، سیاه جامگان، نفت مسجد سلیمان، سپاهان و عضویت در انجمن مدرسان فوتبال 
آلمان را در کارنامه خود دارد.وی دوره اول حضور در اصفهان در کنار زنده یاد زالتکو کرانچار در فصل 
خاطره انگیزی که به»هت تریک قهرمانی ســپاهان« منجر شد عضو کادر فنی بودو پیشتر از آن به 
عنوان دستیار این مربی به همراه تیم ملی مونته نگرو در رقابت های مقدماتی جام ملت های اروپا 

حضور داشت.

آشتیکناندواستقاللیدردفترپلیس
کدورت های پیش آمده میان پیشکسوت استقالل و رشید مظاهری از بین رفت.رشید مظاهری و 
سعید عزیزیان سال گذشته در استقالل با یکدیگر کار می کردند. عزیزیان مربی گلرهای استقالل در 
زمان سرمربیگری محمود فکری بود و مظاهری زیر نظر او بود. در اواسط فصل گذشته اما اختالف 
شدیدی میان مظاهری و عزیزیان پیش آمد که در آن مقطع جدایی محمود فکری از آبی ها باعث 
شد ماجرا فقط در کمیته اخالق پیگیری شــود.عزیزیان اعتقاد داشت که مظاهری در حضور سایر 
اعضای استقالل به اوتوهین کرده و به همین خاطردر کمیته اخالق شکایتش را مطرح کرد. حاال اما 

با گذشت چند ماه از آن ماجرا دو طرف با هم آشتی کردند.
در مراسمی که با وساطت یکی از دوستان مشترک عزیزیان و مظاهری در دفتر سردار تیمور حسینی، 
جانشین کل فرماندهی پلیس راهور برگزار شــد، دو طرف کدورت ها را کنار گذاشتند وبا هم آشتی 
کردند.عزیزیان که همچنان از مظاهری دلخور بود، صحبت هایی را خطاب به او گفت و مظاهری نیز 
در  نهایت بابت رفتار گذشته اش از پیشکسوت اســتقالل عذرخواهی کرد تا ماجرا خاتمه پیدا کند.

گفتنی است؛ قرار شده عزیزیان با حضور در کمیته اخالق و رضایت بابت شکایتش، آن را پس بگیرد 
و این موضوع به طور کلی خاتمه پیدا کند.

رستمی:دوبارهمیخواهمآقایگلشوم
آقای گل لیگ یک، ذوب آهن را برای ادامه مســیر فوتبالی اش انتخاب کرد و امیدوار اســت که در 
لیگ برتر هم عنوان آقای گلی را کسب کند.عارف رستمی که در فصل اخیر ۱۷ گل در لیگ یک به ثمر 
رســاند، درباره بازی در خیبر خرم آباد عنوان کرد: خیبر سال گذشته خوب کار کرد و امسال هم دارد 
تیم قلدری می بندد که برایشان آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم سال بعد در لیگ برتر آنها را ببینم 
چون واقعا این شهر پتانسیل داشتن یک تیم در لیگ برتری را دارد و از آنجایی که تیم شهر من هم 
هست، دو برابر دوست دارم که این تیم به سطح اول فوتبال ایران بیاید. آقای عبدی واقعا زحمت 
می کشد و یک تنه هزینه ها را تقبل می کند؛ سال گذشته هم هیچ کس کمک نمی کرد و مسؤوالن 

آنجا نمی دانستند ما داریم در چه لیگی بازی می کنیم. 
خیبر در حال بســتن یک تیم با شخصیت اســت و امیدوارم که به هدفش برســد. مهاجم جدید 
ذوب آهن در مورد پیوستن به این تیم عنوان کرد: برای این انتخاب خیلی مشورت کردم؛ ذوب آهن 
از بهترین باشگاه های فوتبال ایران است و از نظم و ساختار خوبی برخوردار است. اولویتم این بود 
مربی ای را انتخاب کنم که به من اعتقاد دارد؛ باالخره سال اولی است که به لیگ برتر می آیم و مربی 
باید روی من شناختی داشته باشد. آقای تارتار هم شــناخت خیلی خوبی نسبت به من داشت و 
تصمیم گرفتم در کنار ایشان کار کنم و چیزهای جدیدی یاد بگیرم؛ امیدوارم امسال هم آمار فصل 

قبل را تکرارم کنم. 

مستطیل سبز

کادرفنیذوبیها،جوان
ولیبادانش

 ذوب آهــن از جملــه باشــگاه های فوتبال 
ایران اســت که با ســاختاری حرفه ای و با 
برنامه ریزی خوب اقــدام به حضور تیم های 
ورزشی خود در رقابت های کشوری می کند 
که در بخش بانوان نیــز در فصل جدید لیگ 
برتر بانوان خانم چین سری از مدیران کاربلد 
این باشگاه در صدد بروز توانمندی بانوان این 
باشگاه می باشد و قصد دارد تیمی قدرتمند 
و در حد نام ذوب آهن به عنوان مدعی روانه 

رقابت ها کند. 
ذوبی هــا در اولین اقدام خانــم مینا امینی 
از مربیان جوان و دارای علــم فوتبالی باال را 
برای نفر اول نیمکت تیمشــان در لیگ برتر 
انتخاب کردند. مربی که تجــارب زیادی در 
این خصوص در کنار بزرگان فوتبال کشورمان 
کسب کرده و قصد دارد برای پیشرفت فوتبال 
بانوان در اختیار بازیکنان ذوب آهن قرار دهد. 
امینی برای شــروع زود هنگام خود فرزانه 
نصر را به عنوان دستیار اول خود انتخاب کرد. 
مربی که در سال گذشــته در کسوت بازیکن 
مربی در تیم ذوب آهن نشان داد توانمندی 
باالیی در ایــن کار دارد و در زمانــی که برای 
ذوبی ها هم توپ می زد از بازیکنان با هوش و 
توانمند تیمش بود و حاال می خواهد در نقش 
مربی برای گاندوها نقش آفرینی کند. سهیال 
کریمی مربی بدنسازی که در فوتبال بانوان 
زبانزد است و همواره تجارب خوب خود را در 
اختیار فوتبالیســت های اصفهانی قرار داده 
و از جمله مربیان کاربلد و با دانشــی اســت 
که امسال شاهد حضورش در روی نیمکت 

ذوب آهن خواهیم بود.
مهســا بزرگی نیز که در فوتبال پایه از جمله 
مربیان بازیکن ساز محســوب می شود در 
این فصل در کادر فنی ذوب آهن در کنار خانم 
امینی در صدد تشــکیل یک کادر فنی جوان 
ولی با دانش هستند و سبزپوشان اصفهانی 
قصد دارند در فصــل جدید تیمی متفاوت با 
سال های قبل را روانه رقابت های لیگ برتر 
کنند. طبق شــنیدها قرار است به زودی یک 
مربی دروازبان ها نیز به این کادر اضافه شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

عکاسنابینادر
پارالمپیک

حضور یک عکاس برزیلی نابینا در 
مســابقات دوومیدانــی بازی های 
پارالمپیــک توکیو توجــه حاضران 
در ورزشــگاه ملی المپیک توکیو را 
به خود جلب کرد. ژائــو مایا که 46 
ساله و اهل برزیل است با همراهی 
یک خانــم عکاس در کنار پیســت 
دوومیدانی حاضر شده بود و عکاسی 

می کرد. 

 نشسته اند و تشکیل جلسه داده اند تا به این نتیجه 
برســند که دالیل ناکامی تیم ملی در توکیو چه بوده 
اســت،جالب اینکه پس ازمدت ها تحقیق و مطالعه 
تنها کسی که هیچ نقشی در ناکامی ها نداشته است 
فدراسیون و شخص پوالدگر بوده است.دالیل ناکامی 

از نگاه فدراسیون تکواندو را ببینید:
کرونا: انگار که کرونا فقط یقه ایران را گرفته بوده و 
سایر کشــورهای جهان با آن درگیر نبوده اند.چطور 
کرونا روی ورزشکاران سایر کشورها تاثیر نگذاشته و 
چطور آنها توانســتند به مدال هــای طال،نقره و برنز 

برسند؟ 
تمریناتانفرادیآرمینهادیپور،مصدومیتاین
ورزشکارواشــتباهفدراسیونپزشــکی–ورزشی:
مصدومیت جزو جدانشدنی از ورزش است و ممکن 
اســت در هر زمانی و هر مکانی رخ بدهد.آیا مطمئن 
هســتید که اگر هادی پور در اردوهــای تیم ملی بود 
مصدوم نمی شد؟این چه استدالل اشتباهی است که 

چون او تنهایی تمرین کرده مصدوم شده است؟دلیل 
دیگر شــما تشــخیص اشــتباه کمیتــه تخصصی 
فدراسیون پزشکی - ورزشی است که بدون شک آنها 

از خودشان دفاع خواهند کرد.
اضافهوزن،ضعفجســمانیوروانیهادیپور: 
دیواری کوتاه تر از آرمین هادی پــور گیر نیاورده اید.

ضعف جســمانی و روانی او در روز مســابقه را دلیل 
ناکامی اش عنوان کرده اید.البته ابتدا عنوان کرده اید 
اضافه وزن!اگر اضافه وزن داشــته و سر وزن نبوده 
چطور در روز وزن کشی مجوز مسابقه را دریافت کرده 
است؟می گویید آرمین ضعف جسمانی و روانی در 
روز مسابقه داشته است.این وظیفه چه کسی است 
که ورزشکارش را در این شرایط و از هر لحاظی آماده 

نگه دارد؟
ضعفتاکتیکیورزشــکارانونبودنظارتفنی:
می خواهید ورزشکار و ســرمربی را خراب کنید هیچ 
اشکالی ندارد اما نیایید از ضعف تاکتیکی ورزشکاران 

و نبود نظــارت فنی بگویید.این نفــرات همان هایی 
بوده اند که در دوره های قبلی برای ایران افتخار آفرینی 
کرده اند.جالب اینجاست که در این بین همه کاسه و 
کوسه ها سر ورزشکار شکسته است و انگشت اتهام به 

سمت آنها نشانه رفته است.
شماخوبهستیدآقایپوالدگرومامقصر!: نکته 
جالب اینجاست که در بین همه دالیلی که برای ناکامی 
در توکیو آورده اید همه مقصر هســتند غیر از رییس 
فدراسیون.بدون شک می آیید و از این می گویید که 
رییس دیگر باید چه کار کند؟اگر این را بگویید لبخند 
ملیحی می زنیم و می گوییم باشد،باشد شما بهترین 
هســتید و شــما هیچ نقشــی در این همه ناکامی 

نداشتید.حتی ما هم مقصر هستیم اما شما نه!

بهانه های واهی فدراسیون تکواندو برای فرار از ناکامی در توکیو؛

حتیماهممقصرهستیمآقایپوالدگر!
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شهرهای خالق الهام بخش جهان
بر اساس گزارشاتی که از یونسکو منتشر شده است، اقتصاد خالقانه در سال ۲۰۱۳ به اشتغال بیش از ۳۰ 
میلیون نفر در سراسر جهان، کسب درآمدی برابر با دو میلیارد و ۲۵۰ میلیون دالر و افزایش سه درصدی 

تولید ناخالص داخلی در جهان منجر شد. 
از آن زمان به بعد، صنایع خالق جهان رو 
به افزایش نهاده و رشــد اقتصاد و بهبود 
کیفیت زندگی را در نقاط مختلف جهان 
در پی داشــته اســت. این اتفاق به ویژه 
برای طراحان شهری از اهمیت بسزایی 
برخوردار بوده و تغییرات زیادی را در آن ها 
به وجود آورده اســت با این حال بعضی 
از شهرهای جهان در مقایسه با سایرین 
بسیار موفق عمل کرده اند و می توانند به 

عنوان الگویی برای بهبود طراحی شهری در سایر نقاط دنیا عمل کنند.
مکزیکوسیتی، مکزیک: مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک یکی از ۵۰ شهر زیبای جهان به شمار می رود که 
در سال ۲۰۱۸ نیز به جایگاه ششم شهرهای جهان با بهترین شیوه های طراحی نائل شد. مدیران پایتخت 
مکزیک از طراحی شهری به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره گرفته 
و آن را به الگویی بسیار ارزشمند برای طراحی سایر شهرهای جهان تبدیل کرده اند.مکزیکوسیتی میزبان 
شرکت های معماری معروف دنیا نظیر آناگراما اســت که با طراحی های منحصر به فرد خود، هویتی 
غنی برای پایتخت مکزیک به ارمغان آورده اند. تقریبًا تمام شرکت های آمریکایی نظیر اپل و آمازون در 
قدیمی ترین پایتخت آمریکای شمالی حضور داشته و نقش مهمی در اقتصاد آن ایفا کرده اند این در 
حالی است که بخش خالق شهر در سال ۲۰۱۴، بیش از هفت درصد تولید ناخالص داخلی آن را به عهده 
داشت.اگرچه هزینه مسکن در مکزیکوسیتی نسبت به سایر شهرهای کشور باالتر است با این حال، 
میانگین نرخ طراحی ها در آن نیز از سایر نقاط مکزیک باالتر است. این شهر مهد فرهنگ و تمدن کشور 

به شمار می رود و آثار بیشماری از میراث فرهنگی یونسکو را در خود جای داده است.
برلین، آلمان: خالقیت مهم ترین ویژگی پایتخت آلمان به حساب می آید که آن را از سایر نقاط کشور 
متمایز کرده است. در حال حاضر بیش از ۱۹۵ هزار نفر از جمعیت این شهر در صنایع خالق مشغول 
به کار هســتند که این تعداد ۱۰ درصد از کل کارکنان شهر را تشــکیل داده است همچنین در مجموع 
۳۰ هزار شرکت خالق در شهر وجود دارد که هر ساله به کســب درآمد بیش از ۱۸ میلیارد یورو کمک 
می کند که این میزان درآمد بیانگر آن است که فعالیت کمپانی های طراحی، ارائه دهندگان خدمات، 
فروشگاه های کاال و نمایشــگاه ها طی یک دهه اخیر به طور قابل توجهی شکوفا شده است.کیفیت 
زندگی، مسکن مقرون به صرفه، هزینه معقول زندگی، فرهنگ غنی، فضاهای سبز بیشمار، جو پرشور 
و امکانات پیشرفته تحصیلی از مهم ترین ویژگی هایی محسوب می شود که پایتخت آلمان را در لیست 
زیست پذیرترین شهرهای دنیا قرار داده و محبوبیت آن را به طور قابل توجهی در میان مقامات سایر 
نقاط دنیا در زمینه طراحی شهری افزایش داده است. جالب است بدانید که حقوق ساالنه طراحان 
گرافیک برلین مبلغی حدود ۳۶ هزار یورو است که در مقایســه با درآمد طراحان در سایر شهرهای 

پایتخت جهان ناچیز به شمار می رود.
نیویورک، ایاالت متحده آمریکا: بر اساس گزارشات متعدد، نیویورک مرکز خالقیت جهان به حساب می آید 
که در میان بسیاری از خالقان و طراحان سراسر جهان به محبوبیتی به مراتب بیشتر از سایر شهرهای جهان 
دست یافته اســت. مکان های فرهنگی نیویورک، محیط هایی سرشار از جهان بینی و آینده نگری را در بر 
گرفته و به نظر برای فعاالن عرصه خالقیت بسیار جالب توجه است.از سوی دیگر نیویورک پایتخت مالی 
و حقوقی آمریکا محسوب می شود که هر پیشرفت مالی در آن، فرصتی برای طراحی بهتر شهر محسوب 
می شود. امروزه این کالنشهر زیست پذیر میزبان شرکت های معماری و طراحی بیشماری است و همین 

امر جوی بسیار رقابتی بین آنان برای طراحی هر چه باکیفیت تر شهر به وجود آورده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری  از مزایای سامانه »شهر با چند کلیک« می گوید؛

»اصفهان نما« در خدمت شهرسازی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرها به 
طور ذاتی با چالش های پیچیده و گسترده ای مواجه هستند که تنها از 

طریق یک رویکرد سیستماتیک و مکانیزه قابل حل است.
سید احمد حسینی نیا با بیان اینکه فناوری اطالعات یکی از مهم ترین 
ابزارهای رویکرد سیســتماتیک در مدیریت و اداره صحیح شــهرها 
در عصر حاضر اســت، افزود: فناوری اطالعات در فرآیندهای توسعه 
شهری و ارتقای جایگاه مدیریت شهری، استقرار نظام کاهش فساد 
و حداکثر سازی شــفافیت از بخش های پیشران به حساب می آید؛ 
رویکردی که مبتنی بر توسعه شهری دانش بینان بوده و می تواند در 
تسریع توسعه شهری و ایجاد تحوالت شهری در آینده مؤثر واقع شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: استقرار 
شهرسازی الکترونیک و تحقق شهر هوشــمند می تواند در دستیابی 
به اهدافی از جمله دسترســی آسان و لحظه ای شــهروندان به انواع 
خدمات شهرسازی و ارائه خدمات ارزان تر و با کیفیت بهتر، مدیریت 
شــهری را یاری کند.وی با بیان اینکه با توسعه شــهر نشینی و حاکم 
بودن دیوان ســاالری در شــهرداری ها، اتالف وقت زیــادی صورت 
می گیرد، گفت: بر همین اســاس در شــهرداری اصفهان در بســتر 
فناوری شهری و با رویکرد شهر هوشــمند، سیستمی را طرح ریزی و 

اجرایی کرده که در فاز اول الکترونیکی کــردن اقدامات و در فاز دوم 
هوشمندسازی فرآیندها محقق می شود.

حســینی نیا ادامــه داد: مکانیزه کــردن فرآیندهای شهرســازی در 
شهرداری اصفهان از سال ۹۴ با خرید سیســتم سرای هشت جهت 
پیاده ســازی فرآیندهای صدور پروانه تک برگی، پایان کار، استعالم 
با هدف دسترسی آسان شهروندان شــهر جهانی اصفهان به خدمات 
شهرسازی آغاز شد که در سال های ۹۵ و ۹۶ عملیاتی سازی سیستم 
ســرای هشــت در مناطق پانزده گانه انجام گرفت و در ســال ۱۳۹۷ 
برنامه ریزی جهــت واگذاری خدمات به شــهروندان، مهندســان و 
هوشمندسازی سیستم سرا، تکمیل فرآیندهای داخلی شهرسازی، 
ارتباط سیستم ســرا با سایر دســتگاه های اجرایی و اصالح سیستم 

موجود، با ورژن جدید به نام اصفهان نما مدنظر قرار گرفت.
وی افــزود: در ســال ۱۳۹۸ برنامه ریــزی جهت تولید زیرسیســتم 
اصفهان نما جهت شهروندان، تولید زیرسیســتم امور اداره کل طرح 
توسعه شهری و منطقه ای، تولید زیر سیستم آتش نشانی و… انجام 
گرفت و در سال گذشته با توجه به تصمیم کالن مدیریت شهری پروژه 
سرای هشت به سازمان فاوا واگذار شد.معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه ایــن معاونت از طریــق راه اندازی 

سیستم های شهرسازی الکترونیک به صورت شهروند سپاری، زمینه 
شفاف سازی را فراهم کرد که می تواند خدمات شهرسازی را به صورت 
غیرحضوری و الکترونیکی ارائه کند، اظهار کرد: ســامانه »شهر با چند 
کلیک« یا سایت اصفهان نما، شــکل و نحوه خدمات از حالت سنتی 
به صورت کاماًل هوشمند و یا ساده ترین شکل ممکن بدون واسطه در 

اختیار خود شهروند به عنوان ذی نفع و بهره بردار نهایی قرار می دهد.
وی تاکیــد کــرد: ســامانه اصفهان نمــا قابلیت انجــام ۳۴ خدمت 
شهرسازی را دارد و مردم را از مراجعه حضوری متعدد به شهرداری و 

بخش های مرتبط دیگر بی نیاز می کند.
حسینی نیا گفت: خدمات محاسبه زیربنای ساخت در طبقات، سابقه 
پرداختی ملک، پیگیری درخواست های پیشین، دانشنامه شهرسازی، 
امور مهندسان طراح و ناظر و سوابق پرداختی نوسازی در فرم محاسبه 
عوارض تراکم صدور پروانه ساختمانی، ضوابط شهرسازی موجود در 
شهر اصفهان از پتانسیل تعداد طبقات و ســطح اشغال ملک خود به 
صورت تقریبی، پرداخت عوارض نوسازی و کسب و پیشه، از نقشه ها 
و الیه های کاربری شــهر، میزان عقب نشــینی، تعــداد طبقات قابل 
ساخت، کاربری ملک، شبکه معابر، ارتفاعات، محدوده بافت فرسوده 
و بسیاری از الیه های نقشــه ای، انتخاب دفتر پیشخوان، زمان بازدید 
و پرداخت تمامی هزینه هــای مربوطه بدون مراجعه حضوری گواهی 
معتبر و رسمی مورد تأیید دفترخانه، قابلیت دریافت گواهی پایان کار 
و پایان سفت کاری )بدون مراجعه به شهرداری( و غیره از طریق این 

سامانه به صورت هوشمند در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
با هدف فرهنگ ســازی و تســری ســامانه اصفهان نما که می تواند 
به ترویــج خدمات الکترونیکی منجر شــود، اقداماتــی همچون راه 
اندازی کمپین یک شــهر با چند کلیک در شــهر اصفهان، راه اندازی 
سامانه چت و پاســخگویی آنالین مســتقر در معاونت شهرسازی و 
معماری، تدوین و بارگذاری ۲۳ عنوان فیلم آموزشــی مناسب جهت 
کاربران و مهندسان در سامانه، تهیه و توزیع بروشور آموزشی خدمات 
ســامانه اصفهان نما در مناطــق ۱۵ گانه، ارســال اس ام اس جهت 
اطالع رسانی مناســب به شهروندان در قســمت های مختلف فرآیند 
انجام کار، برگزاری دوره آموزشــی جهت آموزش پرســنل شهرداری 
مناطــق ۱۵ گانه و پیگیری آمــوزش عامالن بانک هــا، کافی نت ها و 
دفاتر اسناد رسمی شهر جهت سهولت شهروندان را در یکسال گذشته 
 انجام داده تــا شــهروندان و متخصصان با نحوه ارائــه این خدمات

 آشنا شوند.

محمد مجیری مدیرعامل ســازمان میادین میوه 
و تره بار و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهــان از اجرای پروژه تــاالر ۲۴ میدان مرکزی 
میوه و تره بــار در متراژ چهار هــزار و ۸۰۰ مترمربع 
خبــر داد و گفت: این پــروژه در حــال حاضر ۵۸ 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد.او اظهار کرد: تاالر 
شــماره ۲۴ با اعتباری معــادل ۲۲ میلیارد تومان 
در حال احداث اســت که با ســاخت آن ۲۸ غرفه 
دیگر به میدان اضافه خواهد شــد.محمد مجیری 
با بیان اینکه تا پایان ســال جاری نیز تاالر شماره 
۲۴ مورد بهره برداری قــرار می گیرد، ادامه داد: در 
سال های اخیر تاالر شــماره ۲۶ در میدان مرکزی 

میــوه و تره بار ایجــاد و اخیرًا نیز تاالر شــماره ۲۵ 
افتتاح شد.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره 
بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: با افزوده شــدن تاالر های ۲۴، ۲۵ و 
۲۶ درواقع ســه تاالر ۲۸ غرفه ای به ظرفیت های 
میدان مرکزی میوه و تره بــار اضافه می کند.او از 
افتتاح اتاق مانیتورینگ سازمان میادین در میدان 
مرکزی میوه و تره بار خبر داد و گفت: این پروژه در 
مدت زمان کمتر از شش ماه با اعتباری بالغ بر ۱۵ 
میلیارد ریال احداث شده است.مجیری اظهار کرد: 
با توجه به گستردگی فضا های زیر نظر این سازمان 
در سطح شــهر اصفهان و همچنین لزوم یکپارچه 
سازی نظارت بر کلیه تصاویر تمامی اماکن متعلق 
به ســازمان در یک واحد متمرکز و به صورت تمام 
وقت و اجرای حدود هفــت کیلومتر فیبر نوری در 
آن محل که شــرایط بهتری را برای انتقال تصاویر 

فراهم می ســازد، راه انــدازی اتــاق مانیتورینگ 
سازمان در اواسط سال ۹۹ مطرح شد و در دستور 
کار قرار گرفت.او خاطرنشــان کــرد: با وجود تردد 
بیش از ۱۰ هزار نفر و عبور و مرور هشت هزار خودرو 
در طول شــبانه روز در محل میــدان مرکزی میوه 
و تره بار و لزوم کنترل به منظــور جلوگیری از بروز 
سرقت و دیگر جرایم احتمالی پروژه احداث اتاق 
مانیتورینگ با تکیه بر دانش فنی داخلی سازمان 
و اســتفاده از تجهیزات تولید داخل در مدت زمان 
کمتر از شش ماه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال 
به بار نشست.مدیر عامل ســازمان میادین میوه 
و تره بار و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان افــزود: مراحل طراحی، بــرآورد، خرید و 
راه اندازی پروژه مذکور با اســتفاده از دانش فنی 
داخلی سازمان و با همکاری واحد انفورماتیک به 

سرانجام رسید.

 پیشرفت ۵۸ درصدی احداث تاالر میدان مرکزی 
میوه و تره بار

2 نمایشگاه فرهنگی هنری در اصفهان گشایش یافت
 نمایشــگاه مجازی عکس »آبی کمرنگ« با محوریت حاشیه نشــینی در کالنشهرها و نمایشگاه 
گروهی پوستر »اپیدمی و اخالق« روز جمعه در اصفهان گشایش یافت.مسئول برگزاری نمایشگاه 
آبی کمرنگ اظهارداشت: آگاهی بخشی درباره آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی هدف اصلی 

برپایی این نمایشگاه مجازی است.
مریم صاحبی ادامه داد: ۷۰ عکس و ۱۷ فیلم از هنرمندان چهار استان در قالب این رخداد فرهنگی 
هنری به نمایش گذاشته شده است.وی با اشــاره به اینکه نمایشگاه با همکاری سازمان فرهنگی 
اجتماعی شهرداری اصفهان دســتکم تا یک ماه آینده برپاست ادامه داد: عالقه مندان برای دیدن 
آثار می توانند بدون محدودیت زمانی به نشــانی اینترنتی www.ima-ngo.com مراجعه کنند.
عضو انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما خاطرنشان کرد: این تشکل مردمی در راستای کاهش 
آســیب های مختلف اجتماعی تالش می کند، در واقع حاشــیه نشــینی یکی از مواردی است که 
مردم درباره آن بســیار شنیدند ولی بیشــتر تصویری دور و نامناســب از این مناطق دارند، با این 
رویداد سعی شده تصویری کامل تر شامل آسیب ها و توانایی ها ارائه و احساس نزدیکی بیشتری 
بین مردم این مناطق و سایر بخش های شهر ایجاد شــود.صاحبی با تاکید بر اینکه حل معضالت 
مرتبط با حاشیه نشــینی مســتلزم همکاری صاحبنظران و تحلیلگران مسائل فرهنگی اجتماعی 
اســت اظهارداشــت: از این رو از تمامی هنرمندان و فعاالن فرهنگی درخواســت داریم که ما را در 
این عرصه یاری کنند.همچنین نمایشــگاه گروهی پوســتر »اپیدمی و اخالق« در ادبیات پارسی 
متشــکل از ۲۵ پوســتر از ۲۵ هنرمند از اصفهان و تهران در گالری نگرش واقع در خیابان خاقانی 
 اصفهان افتتاح شده است.این نمایشــگاه تا ۱۷ شهریور از ســاعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای عالقه مندان

 خواهد بود.

فراخوان »نشانه های عاشورایی در میراث محرم« منتشر شد
نخستین فراخوان اســتانی عکس »نشانه های عاشــورایی در میراث محرم« همزمان با آغاز ماه 
محرم الحرام و ایام سوگواری اباعبدا... الحسین )ع( منتشر شد.فراخوان استانی عکس »نشانه 
های عاشورایی در میراث محرم« از سوی واحد عکس حوزه هنری اصفهان و با هدف گردآوری آثار 
و نشانه های برگرفته از آئین های عاشورایی منتشر شــده است، این واحد به منظور ثبت تصویری 
و مستندسازی نشانه ها و میراث تصویری عاشورایی اســتان اصفهان در نظر دارد نمایشگاهی از 
آثار منتخب تحت عنوان »نشانه های عاشورایی در میراث محرم« را برگزار نماید.هنرمندان عکاس 
 می توانند با توجه به موارد زیر به عکاسی بپردازند: بافته ها ) کتل، پارچه های قلمکار، بیرق، قالی، 
کتیبه ، پارچه های سوزن دوزی و…..(،  نقاشی های عاشورایی) پرده های تعزیه خوانی، نقاشی 
قهوه خانه ای، نقاشی های دیواری ، نقاشی پشت شیشه ، نقاشی پشــت آیینه و…(، فلز ) علم، 
زنجیر، زره،سنج، کالهخود ، ظروف آبخوری، سنگاب ها ، سقاخانه ها و….(، چوب ،کاشی کاری، 
گچبری، حجاری و….از شرایط شرکت در این فراخوان می توان به موارد زیر اشاره کرد: هر هنرمند 
می تواند ۵ تک عکس ارســال نماید. در عکس ها باید عنوان، مــکان ثبت عکس، و تاریخ عکس 
برداری قید شــود. عکس ها باید با فرمت Jpg و حداکثر ۳ مگابایت و با رزولوشن dpi۳۰۰ و ضلع 

بزرگ ۱۹۸۰ پیکسل ارائه شوند.
مهلت ارسال آثار به این فراخوان ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۰ است و عالقه مندان می توانند آثار خود را در 
قالب یک فایل zip به Akskhaneh.esfahan@gmail.com ارسال نمایند و شرکت کنندگان 
حتما باید در قسمت subject نام عکاس و شماره تلفن همراه خود را قید کنند.هیئت داوران این 
فراخوان دکتر محمد فرید خدا رحمی، مهدی تمیزی، رضا نصر اصفهانی هستند و داوری آثار در ۳۱ 
شهريور ۱۴۰۰ انجام خواهد شــد و نفرات برتر نیز در مهرماه ۱۴۰۰) مصادف با ایام اربعین( معرفی 
 می شوند.در این فراخوان به ۷ نفر از برگزیدگان مبلغ۱۴۰۰۰۰۰۰ریال اهدا خواهد شد.گفتنی است، 
عالقه مندان برای کسب اطالعات و پیگیری فراخوان می توانند به سایت حوزه هنری استان اصفهان 

به آدرس www.artesfahan.ir مراجعه فرمایید.

گزارش

خبر روزخبرخوان

سرپرست شهرداری اصفهان:

شهرداری سرمایه گذاری 
مناسبی در حوزه حمل و نقل 

و ترافیک انجام داده است
سرپرست شهرداری اصفهان با حضور در معاونت 
حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان از 
نزدیک در جریان فعالیت هــای این حوزه قرار 
گرفت.علیرضا بوژ مهرانی در حاشیه این بازدید 
با بیان اینکه ۶۵ تا ۷۰ درصد بودجه شــهرداری 
اصفهــان مرتبط با موضوعات ترافیکی اســت، 
گفــت: احــداث خیابان هــا و تقاطع های غیر 
همسطح، معابر، بزرگراه ها، حوزه اتوبوسرانی، 
پارکینگ ها، تاکسیرانی و … از مسائل مرتبط با 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان است.
وی تصریح کرد: کارشناســان خبره و کارآزموده 
این حوزه طی دهه های گذشــته توانسته اند با 
مطالعات دقیــق و برنامه ریــزی های اصولی 
بار ترافیکی شــهر اصفهان را تا حدودی بهینه و 
روان کنند و اگر این برنامه ریزی ها در معاونت 
اتفاق نمی افتاد با این حجــم جمعیت و تعداد 
خودروهای باال در ســطح شــهر با یک فاجعه 
مواجه بودیم.سرپرست شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه همکاری متقابل بین شــهرداری و 
مردم در حوزه حمل و نقل و ترافیک بسیار مهم 
است، ادامه داد: هر میزان امکانات سخت افزاری 
ترافیکی شهر را افزایش دهیم، اما همکاری مردم 
در میان نباشد، اتفاقات و پیشرفت مورد نظر در 
این حوزه رخ نمی دهــد، بنابراین از مردم اعم از 
عابر پیاده، موتورســوار، دوچرخه سوار و راکبین 
خودرو و اســتفاده کنندگان از وســایل حمل و 
نقل عمومی خواهش می کنیــم تمام قوانین 
مرتبط با ترافیک شــهری را رعایــت کنند.وی 
تصریح کرد: شهرداری سرمایه گذاری مناسبی 
در حوزه حمل و نقل عمومی و ترافیک انجام داده 
است؛ بخش های مهمی از حلقه چهارم ترافیکی 
شهر اصفهان اجرا شــده و امیدواریم به زودی 
بخش های دیگــر این حلقه نیز تکمیل شــود، 
فعالیت های بسیار خوبی در شهرداری با اضافه 
شدن ناوگان تاکسیرانی، خرید اتوبوس، ایجاد 
مسیرهای دوچرخه سواری و… صورت گرفته که 
با همکاری مردم شاهد خدمات رسانی بهتری به 

مردم خواهیم بود.

شنبه های هر هفته در سالن سوره اصفهان اکران می شود:

نسخه مرمت شده آثار ماندگار سینمای کودک و نوجوان
شنبه هر هفته در سالن سوره واقع در خیابان آمادگاه ، روبروی هتل عباسی برنامه »مروری بر آثار سینمای کودک« در ساعت ۱۸ برگزار می شود.نرگس رجایی 
مدیر هنرهای تصویری حوزه هنری اصفهان گفت: برنامه »مروری بر آثار سینمای کودک« در آستانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، به همت دفتر دائمی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان، بنیاد سینمایی فارابی، شهرداری و حوزه هنری استان اصفهان 

برگزار می شود.وی خاطر نشان کرد: ظرفیت سالن سوره دویست و پنجاه نفر است و این برنامه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد.

قبرستان ارامنه 
اصفهان

قبرســتان ارمنیــان یکی از 
مهمتریــن قبرســتان های 
تاریخــی ایــران بــا گنجینه 
ای ارزشــمند از مقبــره های 
مشــاهیر و بــزرگان اســت. 
این قبرســتان بربام اصفهان 
بر دامنه کوه صفه قــرار دارد. 
 بازدید از قبرستان برای عموم 

امکان پذیر نیست.

وز عکس ر
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میلیون ها نفر در طــول تاریخ و در سراســر دنیا بدون هیچ 
اثری ناپدید شــده اند، اما برخی از داستان های مربوط به 
مفقود شدن افراد در تاریخ به حدی جذاب هستند که هنوز 
هم پس از گذشــت دهه ها از رخ دادنشان مورد توجه همه 
مردم هستند. در ادامه این گزارش برخی از این داستان ها 

آورده شده است.
جان بریسکر: تصور کنید فردی با 6 فوت و 5 اینچ عضله 
بی ســر و صدا و بدون هیچ دلیل ناپدید شــود. این دقیقًا 
 ABA همان اتفاقی است که برای جان بریسکر، ستاره سابق
و NBA که لبرون جیمز دهه 1۹70 نامیده می شد، رخ داد. 
بعد از اینکه بریسکر به دلیل ضربه زدن به بازیکن تیم دیگر 
از SuperSonics جدا شد، تصمیم گرفت با دعوت دیکتاتور 
وقت اوگاندا، ایدی امین به این کشــور بــرود. از آن زمان 
تاکنون از بریسکر خبری نیست و هم تیمی های سابقش در 
SuperSonics حدس می زنند که او در حالی که به عنوان 
مزدور می جنگید یا در مشــاجره با پادشاه اوگاندا با شلیک 
گلوله کشته شده است. وی در سال 1۹85، هفت سال پس 

از ناپدید شدن در اوگاندا، به طور قانونی مرده اعالم شد.
دی. بی. کوپر: از زمان ناپدید شدن D.B تاکنون بیش از 

هزار مظنون مورد تحقیق قرار گرفته اند. کوپر تنها اســکای 
جک حل نشــده تاریخ را به انجام رساند. کوپر پس از سوار 
شدن به هواپیمای 727 و تهدید به انفجار آن، مبلغ 200 هزار 
دالر باج به همــراه چهار چتــر نجات و یــک کامیون برای 
سوخت گیری هواپیما در سیاتل دریافت کرد. کوپر پس از 
دومین پرواز، در حالی که در ارتفــاع 10 هزار پایی از هوا قرار 
داشت، از درب عقب باز شده هواپیما فرار جسورانه ای کرد. 
اگرچه مقداری از پول در نزدیکی دریا کشــف شد، اما هیچ 
سرنخ دیگری تا کنون به دست نیامده است. این راز نسل ها 
است که نویسندگان محتوا های تلویزیونی و اینترنتی را به 

خود جذب کرده است.
اسکار زتا آکوستا )معروف به دکتر گونزو ترس و نفرت(: 
هرکس که دوست  هانتر اس تامپســون بود هر روز گرفتار 
حاشــیه ای می شد. اســکار وکیل و نویســنده مکزیکی-

آمریکایی که شــخصیت دکتر گونزو ترس و نفرت در الس 
وگاس براساس آن ساخته شده بود. اسکار هنگام سفر به 
مکزیک در سال 1۹74 ناپدید شد. پسر آکوستا معتقد است 
که پدرش با افراد اشتباهی درگیر شده است، به ویژه با توجه 
به اینکه آخرین کلمات او در آخرین تماس تلفنی اش این 

بود: » سوار شدن بر قایقی پر از برف سفید«.
گوما آگیار: گوما میلیونر برزیلی عجیب و غریبی بود که 
پــس از دعوایی که با همســرش داشــت با بــردن قایق 
ماهیگیری 31 فوتی خود به دریا رفت. همان شب، قایق به 
ساحل برگشــت و موتور آن بدون هیچ نشــانه ای از آگیار 
روشن بود. او یک همسر، چهار فرزند و 100 میلیون دالر ثروت 
از خودش به جا گذاشت. با توجه به اختالل دوقطبی آگیار، 
وکیل وی معتقد اســت که ممکن اســت ایــن میلیونر با 
برنامه ریزی قبلی ناپدید شده باشد. آگیار در ژانویه 2015 به 

طور قانونی مرده اعالم شد.
مایکل راکفلر: برای مایکل راکفلر، پسر نلسون آ. راکفلر، 
فرماندار وقت نیویورک، ســفر به گینه نو و غرق شــدن در 
فرهنگ قبیله ای آســمات عجیب نبود. اما وقتی قایق 40 
فوتی او در 17 نوامبر 1۹61 گرفتار باتالق شــد، بومی ها برای 
کمک به او به ساحل رفتند و کمی بعد راکفلر را تنها گذاشتند. 
راکفلر از ترس اینکه راهنما ها غرق شده اند، تصمیم گرفت تا 
ساحل شنا کند. اگر کوسه ها یا تمســاح های آب شور او را 
نخورده باشند، بســیاری تصور می کنند که او ممکن است 

قربانی شکارچیان یا آدمخواران شده باشد.

آشپزی پیتزا 
سبزیجات فست فودی

مواد الزم پیتزا سبزیجات: نخود فرنگی پخته شده 1 فنجان، ذرت 
نیم پز1 فنجان،فلفل دلمه ای رنگی2 عدد،قارچ6 عدد،سیر یا پیازچه خرد 

شده 1 عدد،سبزیجات )اسفناج و جعفری( بخار پز 2 قاشق غذا خوری،سبزیجات 
خشک )اسفناج و ترخون و مرزه و جعفری و کرفس(به مقدار دلخواه،نمک و فلفل 

سیاه به مقدار الزم،زردچوبه به مقدار الزم،ادویه دلخواه به مقدار الزم،مواد الزم برای سس 
بشامل،آرد1 قاشق غذا خولری،شیر2 فنجان،پنیر پارمزان3 قاشق غذا خوری،پنیر پیتزا200 گرم

طرز تهیه: همه مواد را با روغن زیتون خیلی کم تفت می  دهیم، در حدی که خامی مواد گرفته شود.سپس ادویه، 
نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به آن می زنیم. می  توانیم کلم بروکلی یا هر چیزی از خانواده سبزیجات که مد نظر 

است بنا به سلیقه اضافه کنیم. برای تهیه سس بشامل، آرد را بدون روغن درون یک قابلمه کوچک تفت می دهیم تا 
عطر آرد بلند شود.بعد شیر به دمای محیط رسیده را کم کم اضافه می  کنیم تا آرد گلوله نشود. در ادامه وقتی سسی 

یکدست به دست آمد، پنیر پیتزا و پارمزان را اضافه می  کنیم و حرارت را خاموش می  کنیم تا حالت کش دار 
پنیر محفوظ بماند.نباید بعد از اضافه کردن پنیر زیاد روی حرارت بماند چون کش پنیر از بین می رود. برای 

تهیه سس قرمز، رب را در کمی روغن تفت می  دهیم، یک قاشق آبلیمو و آب اضافه می  کنیم و اجازه 
می  دهیم جا بیفتد. روی نان  پیتزا یک الیه سس قرمز می ریزیم. یک قاشق سس بشامل روی 

آن می  زنیم و مواد را روی آن می  چینیم و مجددا یک الیه سس بشامل می  ریزیم.روی 
آن ادویه آویشن یا ادویه مخصوص پیتزا می  پاشیم. برای نرم شدن بهتر است 

روی پیتزا آب اسپری کنیم. سپس پیتزا را در فر با دمای 180 درجه 
سانتی گراد به مدت 30 دقیقه قرار می دهیم.

ماجراهایی شگفت انگیز از افراد گمشده

حضور 3 سینماگر ایرانی در جشنواره فیلم »نانسی« استیون سودربرگ سریال می سازد
سایت جشنواره، فستیوال بین المللی فیلم »نانسی« کشور فرانسه در 
حالی از روز جمعه کار خود را آغاز کرد که میزبان سه سینماگر ایرانی 
است.در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم »نانسی«، فیروزه 
خسروانی با مستند »رادیوگرافی یک خانواده« محصول نروژ، ایران 
و سوییس، سام میرحسینی با فیلم کوتاه »جریان آزاد« ساخت کشور 
فرانسه و سید پیام حسینی با فیلم کوتاه »بادبادک  ها« محصول ایران 
حضور دارند.

استیون سودربرگ بار دیگر با اد سالمون همکار شده تا سریال کوتاهی 
با عنوان »حلقه کامل« را برای شبکه اچ بی او بسازد.به این ترتیب این 
دو که پیشتر در فیلم »حرکت ناگهانی ممنوع« که در ماه جوالی از 
اچ بی او مکس پخش شد همکاری کرده بودند، یک پروژه دیگر را با 
هم می سازند و در سریال جدید به عنوان تهیه کننده با هم همکاری 
می کنند. این دو قبل از آن نیز برای اچ بی او سریال »موزاییک« را 
ساخته بودند.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

مدیر کاال و بازرگانی پاالیشگاه اصفهان گفت: اعتماد به علم جوانان سبب شده 
پاالیشگاه اصفهان 80درصد قطعات خود را از شرکت ها و صنایع داخلی تامین 
کند.مجیدشهسواری با اشاره به اینکه در دوران تحریم تامین برخی قطعات، 
ممکن بود خط تولید را دچار مشکل کند افزود: حمایت از تولیدات داخل سبب 
شد تحریم ها به یک فرصت مناسب تبدیل و این قطعات به دست صنعتگران 

جوان کشور تولید شود.وی با بیان اینکه بسیاری ازقطعات از کشور های اروپایی 
تامین می شــد افزود: قطعات داخلی نســبت به نمونه خارجــی از عملکرد 
بهتر و قابلیت زیادی برخوردار هستند. شهســواری گفت:تنها در سال گذشته 
500میلیارد صرف خرید قطعات از شرکت های داخلی شد که در صورت خرید 

از شرکت های خارجی باید سه تا 4 برابر هزینه می شد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان گفت: تعرفه 
آب برای ساخت و ساز آزاد و برای هر متر مکعب 13 هزار تومان است.یکی از 
معضالتی که در شهر همیشه به چشم می آید استفاده از آب شرب برای ساخت 
و ساز و و هدر رفت بیش از حد آن است.برخی از شــهروندان اعتقاد دارند در 
دسترس نبودن آب غیر شرب برای ساخت و ساز مالکان را به دردسر انداخته 
است.سید محســن صالح با انتقاد از اینکه مجوز آب شرب که برای ساخت و 
ساز داده می شود برای مصارف بهداشتی کارگران است و نباید در بخش دیگری 
استفاده شود عنوان کرد: تامین آب ســاخت و ساز و بنایی را جزو وظایف این 
شرکت نیست و افراد می توانند آب مورد نیاز ساخت و ساز را از مراکز خصوصِی 
آبرسان و سیار تامین کنند. وی درباره شیوه های نظارت این شرکت بر تخلفات 
احتمالی هم به چند مورد اشــاره کرد و از مردم خواســت در صورت مشاهده 

تخلف در مصرف آب از سوی ساختمان سازها، موضوع را با تماس با شماره های 
1522 و 122 در میان بگذارند

با کشف برداشت غير مجاز از شير هواي خط آبرساني شرق اصفهان، از برداشت 
غیرمجاز روزانه 25 مترمکعب آب جلوگیری شد. مدیر امور آب و فاضالب منطقه 
براآن و کراج، محل برداشت را بین روســتای جوزدان و حسین آباد عنوان کرد و 
افزود: روزانه 5 خودرو و تانکر آبرسان، هر کدام به صورت غیر مجاز 5 متر مکعب 
آب از محل برداشت می کردند. صالح سلمانی گفت: پس از دریافت گزارش  ها 
مبنی بر برداشت غیرمجاز از خط انتقال آب شرق اصفهان با قطر یکهزار میلیمتر، 

شناسایی متخلفان در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: خوشبختانه در مدت کمی 
افراد متخلف و تانکرهای غیرمجاز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

سلمانی با بیان این که به اقرار متخلفان، به مدت سه سال این برداشت غیر مجاز 
انجام می شده است گفت: در این مدت در حدود 55 هزار متر مكعب آب به صورت 
غیرمجاز برداشت شده است. شایان ذکر است با توقف این برداشت  ها، روزانه 25 
مترمکعب آب به ظرفیت تامین آب خط آبرسانی شرق اصفهان اضافه شده است. 

کارخانه ذوب آهــن اصفهان اولین محموله آرک معدنــی خود را به خارج از 
کشــور صادر کرد.   مدیر  بازاریابی و صادرات ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
مذاکره با مشتریان صادراتی گفت: اولین محموله این محصول پس از تولید 
در نورد 650 کارخانه و انجام عملیات خم کاری، نورد ســرد و برشــکاری در 
کارگاه شرکت پویش معادن از شرکت های تابعه ذوب آهن، و محصول نهایی 
به خارج از کشور صادر شد. محمد نورانیان افزود: برای این محموله صادراتی 
عالوه بر تولید درکارخانه، فرآیند های تکمیلی نیز به همت شرکت های وابسته 
ذوب آهن با ارزش افزوده باالتر درمقایســه با صــادرات پروفیل خام انجام 

شد.وی با اشــاره به توسعه محصوالت شــرکت ذوب آهن گفت: تولید آرک 
معدنی TH 36 نیز مطابق با استاندارد های روز اروپا و با کاربرد معادن بسیار 
عمیق طراحی و به تولید رسید. شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان تنها تولید 
کننده آرک معدنی در غرب آسیا در راستای توسعه بازار و پاسخ به نیاز داخل 
در مرحله اول آرک معدنی V 21 تولید کرده و پس از پاسخگویی به نیاز داخل 
و استقالل کشور از واردات این محصول استراتژیک، باتوجه به نیاز کشور های 
منطقه و توســعه معادن همســایگان اقدام به تحقیقات بــازار صادراتی و 

شناسایی کشور های دارای معادن در حال رشد و توسعه کرد.

مدیر کاال و بازرگانی پاالیشگاه اصفهان خبر داد:
تامین ۸۰ درصد قطعات خط تولید پاالیشگاه اصفهان از صنایع داخلی

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان:
آب مورد نیاز برای ساخت و ساز از مراکز آبرسان خصوصی تهیه شود

سرقت 55۰۰۰ مترمکعبی آب از خط آبرسانی شرق اصفهان

صدور اولین محموله آرک معدنی از ذوب آهن به خارج از کشور

 جناب آاقی دکترمحمد مهدی اسماعیلی؛
 وزری محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی 

سالم علیکم 
هفته دولت و سالروز شهادت دولتمردان شهید رجایی و باهنر، فرصتی برای بازخوانی اندیشه های نورانی و راه مقدس مردان 
بزرگی است که برای استقالل فرهنگی و فرهنگ ایمانی ایران اسالمی خون پاکشان را نثار کردند و شجره طیبه دین را آبیاری 

نمودند. تاسی به آموزه ها و رفتارهای قرآنی و مدیریت 
ممتازشان در اداره کشــور، الگویی جادوانه برای دولتهای ادواری گوناگون اســت تا مکتب ایمان و عزت همچنان سربلند و 

سرفراز بماند. 
 تقارن هفته دولت با تشــکیل دولت مردمی آیت ا... دکتر رئیسی ریاســت محترم جمهوری اسالمی ایران، اتفاق خجسته 
ای است که بار دیگر روحیه مردمی و کرامت بخشی شهیدان رجایی و باهنر به مردم را در دلها زنده کرد. انتخاب هوشمندانه 
وزرایی که درد دین و دغدغه خدمت صادقانه دارند، فرصت طالیی دیگری اســت تا در مسیر گام دوم انقالب اسالمی و در 
پاسخ به منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( سنگرهای کار و تالش و خدمتگزاری، استوارتر از هر زمان بنا نهاده شود 

و مجاهدان راستین در نیل به آرمانهای امام و شهیدان عزیز ، به مجاهدتی دیگر مبادرت ورزند. 
فرهنگ یکی از جبهه های پر مخاطره ای است که همواره دشمنان در کمین آن نشسته اند تا چهره رحمانی و الهی این سرزمین 
فرهنگ پرور را خدشه پذیر کنند. اینک که با حســن انتخاب رئیس جمهور محترم و حسن اعتماد نمایندگان محترم مردم 
در مجلس شورای اسالمی، راهبری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به جنابعالی سپرده شــده، خدا را شاکریم که فرزندی 
فرهنگ شناس و مدیری درد آشنا سکانداری آن را عهده دار شده است. جنابعالی که به لطف حضرت حق سوابق و کارنامه 
ای درخشان در مسئولیتهای متعدد مدیریتی، اجرایی ، پژوهشی و فرهنگی داشته اید، این بار نیز با علمی استوارتر در جبهه 
فرهنگی، حضور یافتید تا به آرمانهای فرهنگی امام راحل و رهبر فرزانه انقالب لبیک گویید.  بدین وســیله ضمن تبریک این 
مسئولیت خطیر و حساس بر خود الزم می دانم از طرف خود و خانواده بزرگ فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و قاطبه 
اهالی فرهنگ هنر و رسانه خطه شهیدان و راست قامتان ، برای آن عزیز در این سنگر مقدس آرزوی توفیق و سالمتی داشته 
و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های اعالمی با تمام توان در جهت رشد فضائل و اعتالی فرهنگ و شکوفایی بیش از پیش 
هنر، ادب و دانش و بینش در عرصه فرهنگ، مجاهدانه در کنار وزیر فرهیخته و محترم برای خدمتگزاری بی منت به مردم 

آگاه ، مومن و انقالبی حضور داشته باشیم. 

بسم ا... الرحمن الرحیم
وا الَْمانَاِت ِإلَى  أْهِلَها ِإَنّ ا...َيْأُمُرُكْم أَْن ُتَؤُدّ

رمضانعلی معتمدی 
مدریکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
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