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اعترافات تلخ بایدن: 

ما تنها یک انتخاب ساده داشتیم
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا در نخستین ســخنرانی خود پس از خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان گفت که هیچ کشوری تاکنون عملیاتی مانند روند تخلیه اتباع خارجی و افغان ها طی چند روز 
اخیر را انجام نداده است. وی همچنین درباره شاخه داعش در افغانستان گفت که کار آمریکا با این گروه 
تمام نشده است.وی ۲۴ ساعت پس از پرواز آخرین هواپیمای آمریکایی از فرودگاه کابل در کاخ سفید 
گفت: »جنگ در افغانستان اکنون به پایان رسیده است. من چهارمین رییس جمهوری آمریکا هستم 
که باید با این مسئله روبه رو می شد که آیا این جنگ پایان یابد یا خیر. زمانی که نامزد انتخابات شدم 
به پایان جنگ تعهد دادم و امروز به این تعهد عمل کردم.«وی درباره ۱۳ نظامی کشورش که در جریان 
این عملیات و بر اثر حمله داعش کشته شدند گفت که »ما هرگز نمی توانیم دین خود به آنها را ادا کنیم.«

وزرای خارجه آلمان و قطر: 

طالبان را نمی توان نادیده گرفت ولی فعال رسمیت ندارند
وزیر خارجه قطر تاکید کرد که به رسمیت شناختن طالبان در حال حاضر در دستورکار اولویت های دوحه 
نیست. به نقل از شبکه خبری الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با هایکو ماس، همتای آلمانی خود در دوحه گفت: ما تالش کردیم تا در افغانستان 
دولت فراگیری تشکیل شود که تمام طرف ها در آن حضور داشته باشند. این معیار و مسئله مهمی برای 
جامعه بین المللی است.وی افزود: به رسمیت شناختن طالبان از سوی جامعه بین المللی مسئله 
مهم امروز نیست اما تمام کشورهای دوست و هم پیمان بر اهمیت ارتباط با طالبان تاکید کردند و ما 
نیز از حیث میانجی گری در مذاکرات طالبان با آمریکا و تسهیل مذاکرات افغانی-افغانی با این موضع 
موافق هستیم.وزیر خارجه قطر درباره موضوع بازگشــایی فرودگاه کابل گفت: این مسئله همچنان 
درحال بررسی و ارزیابی است به ویژه اینکه بسیاری از مسائل نیاز به ارزیابی فنی و امنیتی دارند. این 
مسئله ظرف روزهای آتی روشن خواهد شد. مسئله بازگشایی فرودگاه از مهم ترین مسائل برای تحقق 

یکی از وعده های طالبان است که متعهد شده بود اجازه آزادی تردد را می دهد.
 

مقتدی  صدر با تغییر موضع؛ فراخوان انقالبی داد
رهبر جریان صدر عراق خواســتار »انقالب میلیونی انتخاباتی« توسط دوستداران اصالحات و وطن 
با هدف حذف مفسدان شد.مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه ای گفت: »عراقی ها باید 
فسادی را که در کشور رواج دارد، از بین ببرند؛ چه در ســطح عمومی مانند گسترش گناه، نافرمانی، 
اختالف نظر، قتل، ســوءظن، باورهای انحرافی و ... و چه در ســطح سیاســی که تبدیل به یکی از 
ویژگی های اکثریت سیاستمداران و کسانی شده که با آنها همکاری می کنند یا از عملکرد آنها راضی 
هستند، یا ســکوت می کنند و نادیده می گیرند.« وی افزود: جبران خسارت نه از طریق اغتشاش، 
تشــنج و ناآرامی، بلکه از طریق انقالب میلیونی انتخاباتی برای دوستداران اصالحات و دوستداران 
میهن در مسیر حذف مفسدان امکان پذیر است. پیش تر نیز مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق از 
شهروندان کشورش خواست در انتخابات زودهنگام که قرار است دهم اکتبر برگزار شود، شرکت کنند.

پیش از این رسانه ها از تغییر موضع صدر در تحریم انتخابات پیش رو خبر دادند.
 

حمله طالبان به پنجشیر شکست خورد
بسم ا... محمدی، وزیر دفاع سابق افغانستان در توئیتی اعالم کرد که حمله گروه طالبان به پنجشیر با 
کشته شدن ۷ عضو این گروه و زخمی شدن ۳ تن دیگر شکست خورد و آن ها نتوانستند به طرف پنجشیر 
پیشروی کنند.فهیم دشتی از یاران سابق احمدشاه مســعود در پیام ویدئویی اعالم کرد که افراد گروه 
طالبان به بخش هایی از این استان حمله کردند که با دادن تلفاتی شکست خورده و عقب نشینی کردند.

تحلیل هاآرتص از دیدار بایدن و بنت؛

وقتی »بنت« دست بردار نیست!

مالقات بنت-بایدن اولین تاثیر خوبش را گذاشت و اساسا این مالقات به 
همین منظور صورت گرفت.آلون پینکاس در هاآرتص در مطلبی نوشــت: 
اولین مالقات ها بین یک رییس جمهور آمریکا و یک نخست وزیر اسراییل 
همواره تعیین کننده یک سری نگرش ها بوده است. منظور این نیست که 
نشست های مورد بحث طوری طراحی شده اند که اختالفات را برطرف کنند، 
قاطعانه درگیر منافع متفاوت یا موضوعات بحث برانگیز شــوند، یا نتایج 
چشمگیری به وجود آورند. آنچه آنها قصد دارند به آن دست یابند، ایجاد یک 
رابطه کاری مطمئن، قابل اعتماد و مبتنی بر اعتبار است. به این ترتیب، اولین 
مالقات بین رییس جمهور بایدن و نخســت وزیر بنت دقیقا به این نتیجه 
رسید.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: شیمون پرز یک 
بار قبل از اولین مالقات با بیل کلینتون، رییس جمهور وقت و ال گور، معاون 
وی به من گفت: زمان و فرصت های زیادی برای مخالفت و بازی سیاسی 
وجود خواهد داشت. تنها چیزی که در اینجا اهمیت دارد این است که اعتماد 
ایجاد کنیم، فعال باشیم و مواضع خود را با نهایت حساسیت نسبت به درک 
آمریکایی ها از مسائل اعالم کنیم.اگرچه ممکن است ارزیابی عمیق جلسه 
روز جمعه بین بنت و بایدن زود باشد، اما به نظر می رسد که بنت موفق به 

انجام این کار شده است.
الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت مسائل جاری، به ویژه موضوع ایران، 
بنت باید پیشنهاد می کرد که این نشســت به دلیل حمله به کابل که توجه 

کامل کاخ سفید را به خود جلب کرد، چند روز یا چند هفته به تعویق بیفتد.
بایدن که به شدت حواســش پرت بود و بر افغانستان، کووید -۱9 و چین 
تمرکز داشت، با نخست وزیر جدید اسراییل که ریاست یک دولت ناهمگن، 
متنوع و نوپا را بر عهده دارد، مالقات کرد.موضوعات متعددی در دستور کار 
نشست بنت و بایدن قرار داشــت. از آن جمله می توان به ایران و احتمال 
بازگشت مجدد ایاالت متحده به برجام، مســئله فلسطین، همه گیری و 
سیاست واکسیناســیون، تغییرات آب و هوایی و چین اشاره کرد. به نظر 
می رسد به همه مسائل مهم پرداخته شــد.همه مسائل قابل پیش بینی 
مطرح شد، بیانیه ها و اعالمیه های عظیمی اعالم شد، شعارهایی گفته شد 
و کلیشه ها هم مثل اینکه صفحه جدیدی در روابط ایاالت متحده و اسراییل 
گشوده می شود، جریان داشت. همچنین در این نشست مسائلی همچون 
تعهد بی دریغ آمریکا به امنیت اسراییل و حفظ لبه نظامی کیفی تل آویو، 
خطرات تروریسم افراطی و همکاری مشــترک علیه آن، ضرورت صلح و 
امنیت اسراییل و فلسطینیان، کووید ۱9و لغو روادید برای ورود اسراییلی ها 
به ایاالت متحده مورد بحث قرار گرفت.اینکه همه موارد مهم پوشش داده 
شد و تنها به یک موضوع خاص در این نشست پرداخته نشد، گواه موفقیت 
این بازدید است. در واقع بنت مهمان رییس جمهوری بود که طی ۲0 سال 
گذشته میزبان چهار نخست وزیر قبلی اسراییل شامل ایهود باراک، آریل 
شارون، ایهود اولمرت و بنیامین نتانیاهو بوده است. این موضوع برای بنت 
اهمیت زیادی داشت و دقیقا همان چیزی بود که می خواست آن را نشان 
دهد.بایدن در مورد ایران دو اظهارنظر مهم داشــت. اولین مورد در رابطه با 
برجام بود که گفت: اگر دیپلماســی شکست بخورد، گزینه ها و مسیرهای 
دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. بنت خوشــحال بود و این موضع بایدن را 

تکرار کرد. مورد دوم این بود که ایران سالح هسته ای نخواهد 
داشت. بایدن وعده پیشینیانش را مبنی بر اینکه ایران از نظر من به قدرت 
هسته ای تبدیل نخواهد شد، تکرار کرد و به تل آویو در این باره اطمینان خاطر 
داد.در مورد اولین موضوعی که بایدن مطرح کرد مبنی بر اینکه گزینه های 
غیر از دیپلماسی را علیه تهران بررسی خواهد کرد، باید بگوییم هرکسی که 
منطق و تغییر پارادایمی را که بر خروج از افغانستان تاکید کرده است دنبال 
کند، می فهمد که ایاالت متحده به این زودی ها به دنبال یک ماجراجویی 
نظامی جدید علیه ایران نخواهد بود. با این حــال، در صورت عدم توافق و 
اگر ایران در پروژه هسته ای خود پیشرفت های تحریک آمیز داشته باشد، 
ممکن است بایدن دوباره با اکراه وارد خاورمیانه شود.موضوع دوم از دیدگاه 
اسراییل مشکل سازتر است. »ایران سالح هسته ای نخواهد داشت« به 
این معنی است که ایران به عنوان یک دولت در آستانه دستیابی به سالح 
هسته ای قابل قبول است، یعنی دارای دانش، فناوری، اجزا و اورانیوم غنی 
شده است، اما تولید واقعی خود را متوقف می کند.چنین تحولی مستلزم 
چندین جلسه دیگر و ایجاد یک مکانیزم سطح باالی مشورت ایاالت متحده 
و اسراییل است که معیارهای پیشرفت ایران را تعیین کند و گزینه ها و پاسخ 
ها را مورد بررسی قرار بدهد.شاید این واقعیت که بایدن تحت تاثیر حوادث 
افغانستان بود، باعث شد که بنت از برخی ســواالت ناراحت کننده در مورد 
فلسطینی ها صرف نظر کرده باشــد. آخرین چیزی که باید در دستور کار 
سیاســت خارجی بایدن قرار گیرد، حضور مجدد در عرصه بی پایان »روند 

صلح اسراییل و فلسطین« است. بایدن همچنین می داند که اولویت اصلی 
اسراییل، ایران است. به همین دلیل است که اظهارات بنت در مصاحبه ای 
با نیویورک تایمز قبل از سفر به واشنگتن مبنی بر اینکه »اسراییل یک کشور 
فلسطینی ایجاد نخواهد کرد« به طرز عجیبی بی موقع به نظر می رسید. با 
وجود اینکه بنت قبل از سفرش به آمریکا در مورد مسئله فلسطین صحبت 
کرد، اما در دیدار بنت و بایدن اول به موضوع ایران پرداخته شــد، حال این 

سوال پیش می آید که هدف از این کار چه بود؟
اسراییل یکی از امضاکنندگان چندین توافق نامه است که شامل ایده دولت 
فلسطین در آینده می شود. معاهده اسلو، نقشه راه ۲00۴، سخنرانی نتانیاهو 
در »بر-ایالن« در سال ۲009، توافق نامه آبراهام ۲0۲0 همه به نوعی در مورد 
فلسطین است و به تعهد اسراییل در مورد تاسیس دولت فلسطینی اشاره 
دارد. این سوال وجود دارد که آیا بنت از تعهدات اسراییل سر باز می زند؟ البته 
امکان سنجی تاسیس یک کشور فلسطینی بحث دیگری است که باید به 
آن پرداخته شود.سوم، گفته می شود که تاسیس یک دولت فلسطینی در 
دستور کار نیست. در واقع، این موضوع االن واقعا در دستور کار نیست، اما 
چرا اصال این بحث را مطرح می کنید، پس احتیاط دیپلماتیک کجاست؟ 
االن کسی انتظار ندارد که بنت در مورد این موضوع اظهارنظر کند و مثال اعالم 

کند که تاسیس دولت فلسطینی در دستور کار قرار گرفته است.
در بخش چهارم بایدن وادار می شود تا پاســخ دهد و شفاف سازی کند و 

چشم انداز آمریکا در مورد مدل »دو دولت« را دوباره مورد تاکید قرار دهد.

ســخنگوی قوه قضاییه گفــت: صحنه هایــی که در 
فیلم های منتشره مشــاهده می شود مغایر قانون بود 
و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این 

اساس قوه قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفین دارد.
ذبیح ا... خداییان در اولین نشست خبری خود به عنوان 
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: آقای محمدباقر الفت به 
عنوان معاون منابع انسانی وامور فرهنگی قوه قضاییه 
انتخاب شد.وی افزود: محمد کاظمی فرد نیز به عنوان 
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه منصوب شد که 
قبل از این معاون همین مرکز بود و عضو هیات علمی 
دانشگاه هستند.خداییان گفت: ما در مقام سخنگویی 
سعی می کنیم که مر قانون را رعایت کنیم و قوه قضاییه 
حافط جان و مال و آبروی مردم هست و حسن نظارت 
بر اجرای قانون را برعهده دارد و انتظار از قوه قضاییه این 

است که بیش از ســایر قوا ملزم به قانون باشد. گاهی 
ممکن است سواالتی پرسیده شود در مورد افرادی که 
پرونده شــان در مرحله تحقیقات مقدماتی اســت که 
محرمانه اســت بنابراین این موازین نیز رعایت خواهد 
شد.وی افزود: ما سعی می کنیم مطالبی که به استحضار 
مردم می رســد منطبق با واقعیت باشد.سخنگوی قوه 
قضاییه با اشاره به اهمیت شفافیت در اطالعات گفت: 
مردم محرم نظام هستند و جز مواردی که قانون گفته 
باید در جریان امور باشند. همچنین داشتن تعامل مثبت 
با اصحاب رسانه مدنظر است که معتقدیم رسانه ها پل 
ارتباطی با مردم و مسئولین هستند.خداییان در پاسخ 
به ســوالی درباره افزایش هزینه های دادرسی گفت: 
رییس محترم قوه قضاییه اعتقــاد دارد که باید در اخذ 
هزینه از مردم به حداقل ها اکتفا شود و شرایطی فراهم 

آید که برای مراجعه مردم به دستگاه قضایی مشکلی 
ایجاد نشود و در مواردی که تفاضای اعسار دارند، مراجع 
قضایی تصمیم بگیرند. گفتنی است که هزینه دادرسی را 
قوه قضاییه تعیین نمی کند بلکه در بودجه ساالنه معین 
می شود.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا برای عوامل رفتار های غیرقانونی که در تصاویر 
منتشر شده از زندان اوین دیده می شــود، پرونده ای 
تشکیل یا با کسی برخورد شده است؟ گفت: صحنه هایی 
که در فیلم های منتشره مشاهده می شود مغایر قانون 

بود و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. 

سخنگوی قوه قضاییه:

 صحنه های زندان اوین قابل توجیه نیست

اورشلیم پست:

 »بنت« درباره ایران تسلیم »بایدن« شد
اورشلیم پست به نقل از برخی نمایندگان صهیونیستی مدعی شد که نخست وزیر این رژیم در دیدار هفته گذشته خود با رییس جمهوری آمریکا تسلیم خواسته های وی در 
قبال ایران شده است.به تقل از اورشلیم پست، زاجی هانگبی، نماینده صهیونیستی از حزب لیکود روز سه شنبه در جلسه ویژه کنست مدعی شد که بنی گانتز، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی نتوانسته در قبال فشار های جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در قبال مسئله ایران ایستادگی کند.وی با اشاره به اینکه رؤسای پیشین رژیم صهیونیستی 
در برابر فشار های رییس جمهور آمریکا ایستادگی می کردند، گفت: این برای آن ها نیز آسان یا راحت نبوده است. ما نخست وزیرهایمان را انتخاب نمی کنیم تا از آن ها در کاخ 
سفید تمجید شود.این مقام صهونیستی ادامه داد: گانتز باید می گفت که آقای رییس جمهور من به دیدگاه شما احترام می گذارم، اما ما ملزم به پیروی از توافق نیستیم 
و به ایران اجازه نخواهیم داد که قدرت حذف کردن مان از نقشه را به دســت آورد و ما برای دفاع از خودمان نیاز به اجازه گرفتن نداریم. گانتز در گفتن این حرف ها ناکام 
ماند. این حرف هایی بود که در کاخ سفید زده نشد و چون زده نشد، ما اعتمادی به این دولت نداریم.متین کاناها، وزیر امور مذهبی رژیم صهیونیستی که ارتباط نزدیکی با 
کابینه نفتالی بنت دارد در پاسخ مدعی شد که این شرایط در قبال ایران از نتانیاهو به دولت جدید رسیده است و این رژیم از طرفین توافق هسته ای محسوب نمی شود.

خبر روز

وز عکس ر

 مهاجران افغانستانی
 در جنوب اسپانیا

اســپانیا با میزبانــی حداکثر ۴000 
افغان که توســط ایاالت متحده به 
پایگاه های هوایی روتــا و مورون 
دال فرونترا در جنوب اسپانیا منتقل 

شده اند ، موافقت کرد.

واکنش به سخنان حدادعادل:

 خوانش برخی به عنوان رجایی، ما را با جنس بدلی مواجه کرد
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: رجایی یگانه بود در نوع و جایگاه خویش هرچند ما امید داشتیم 
و داریم که مسئوالن هر کدام یک رجایی باشند. این آرزو را هم بر زبان آورده ایم اما تاریخ ثابت کرد 

که هرکس فقط می تواند »خودش« باشد.
درگذشته به سختی تجربه کردیم و دیدیم خوانش برخی افراد به عنوان رجایی، ما را با جنس بدلی 
مواجه کرد که امیدهای بسیاری را سوزاند. همین تجربه می گوید دگر باره نباید به تکرارش پرداخت.

برای ما افراد به نام خود و با عمل به وظیفه، حرمت می یابند. این کارنامه هاست که به نام ها هویت 
می دهد نه مشابهت ســازی ها. رجایی اگر به برندی معتبر در حوزه مسئولیتی جمهوری اسالمی 

تبدیل شده است به خاطر نگاه و شخصیِت ویژه و صادقش بود.

استقبال جمهوری اسالمی از تغییر ادبیات برخی از 
دولتمردان جدید!

روزنامه جمهوری اسالمی در سرمقاله خود نوشت: بعد از حذف ترامپ و روی کار آمدن بایدن نیز 
کارشکنی ها مانع احیای برجام شــد و دولت دوازدهم نتوانست تحریم های ظالمانه آمریکا علیه 
ایران را رفع کند. ماجرای مشابهی نیز برای لوایح باقی مانده »اف ای تی اف« رخ داد و عده ای تالش 
کردند مانع تایید آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند و با این کار، مجاری تنفسی اقتصاد 

کشور را در سطح بین المللی مسدود و مردم را به مشکالت اقتصادی زیادی مبتال کردند.
اکنون سخنانی از مســئوالن دولت جدید درباره پای بندی به برجام و حل مشکل »اف ای تی اف« 
شنیده می شود که مثبت است و نشان می دهد چرخش مهمی در سیاست همان مخالفان پدید 

آمده است. از این رویکرد استقبال می کنیم و انتظار داریم دولت جدید به انجام آن موفق شود.

موضع وزیر کشور درباره اختیارات استانداران
وزیر کشور در توئیتر نوشت:  درحال حاضر اختیارات استانداران کم است. باید اختیارات را درست 

تعریف کنیم.
  احمد وحیدی، وزیر کشــور در توئیتر نوشت:  درحال حاضر اختیارات اســتانداران کم است. باید 
اختیارات را درست تعریف کنیم و بودجه ها تا حد الزم به صورت استانی و شرایط استان تهیه شود. 
از اســتاندار باید بخواهیم که برنامه ها را اجرا کرده و در مدت مســئولیت خود مشکالت مشخص 

شده استان را مرتفع کند.

وزیر امور خارجه: 

مذاکره برای مذاکره، سیاست ایران نیست
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی وزیر خارجه کرواسی اعالم کرد: مذاکره برای مذاکره سیاست ایران 
نیست و مذاکره باید معطوف به تامین منافع مردم ایران باشد و آمریکا باید بداند تنها با زبان احترام 
می تواند با ملت ایران صحبت کند.»گردان گرلیچ رادمان« وزیر امور خارجه کرواسی بعدازظهر سه 
شنبه با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه تلفنی گفت و گو کرد.وزیر امور خارجه کرواسی در 
این تماس تلفنی که برای تبریک کسب رای اعتماد امیرعبداللهیان صورت گرفت، موضوعات مرتبط 
با حوزه روابط دوجانبه و همچنین روابط کشورمان با اتحادیه اروپا را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار 
داد.در بخش روابط دوجانبه، دو طرف با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه 
های مختلف، در خصوص موافقت نامه های تشویق و  حمایت متقابل از سرمایه گذاری، همکاری 
های گمرکی و همچنین امضای موافقت نامه همکاری های فرهنگی بین ایران و کرواسی، گفت 

وگو و موافقت خود با عملیاتی کردن توافقات انجام شده را اعالم کردند.

کافه سیاست

تحلیلگر مسائل سیاسی: 

دولت رییسی پروژه مشخصی 
ندارد ولی آرزو الی ماشاءا...

یک تحلیلگر مسائل سیاســی گفت: حاال زمان 
انتخابات شاید برخی بگویند اگر نامزدی دقیق 
دربــاره موضوعی حرف بزند درصــدی از آرای او 
شاید ریزش کند؛ اما االن انتخابات تمام و دولت 
نیز مستقر شده اســت. با این وجود هنوز جهت 
گیری روشنی در رویکرد دولت نمی بینیم.احمد 
شــیرزاد درباره پروژه اصلی دولت سیدابراهیم 
رییسی گفت: شواهد و قرائن نشان می دهد که 
دولت سیزدهم پروژه مشــخصی را دنبال نمی 
کند چون آقای رییســی در خیلی از موارد موضع 
روشنی نمی گیرد. مثال درباره برجام، او تا به امروز 
هیچ حرف مشخصی نزده است. معلوم نیست 
می خواهد برجام را به نتیجه برساند، زیر آن بزند 
یا معلق نگهش دارد؟ ضمن آنکه هیچ بازه زمانی 
را هم برای هیچ کدام از گزینه های محتمل بیان 
نکرده است.وی با اشــاره به مسائل مهم داخلی 
افزود: کسری بودجه یکی از این موضوعات است 
؛اما دولت آقای رییســی اعالم نکرده که چگونه 
می خواهد با این مشکل مواجه شود. می خواهد 
پول چاپ کند، مالیات بیشتر بگیرد یا سیاست 
ریاضت اقتصادی را به اجرا در آورد؟ در این حوزه 
هیچ مسیری را مشــخص نکردند. وی با بیان 
اینکه دولت سیزدهم به آرزوها شکل دستورالعمل 
اجرایی داده، افزود: همه »آرزوها« و »باید انجام 
شــود« ها را کنار هم قرار می دهند. در چند مورد 
دیدم آقای رییسی دستورالعمل اجرایی می دهد 
که در آنها یکسری آرزوها بیان می شود. مثال می 
نویسند »سریعا به مشکالت خوزستان رسیدگی 
شود«، »سریعا مشکل معیشت مردم حل شود« 
و ... اما مشــخص نمی کنند از چه راهی باید این 
مشکالت رســیدگی شوند.شــیرزاد اظهار کرد: 
اعضای دولت آقای رییسی این تصور را دارند که 
چون پیشینیان بلد نبودند، حال کار کردن نداشتند 
یا عرضه کار کردن نداشتند؛ اما ما خوب هستیم 
و همه این کارها انجام خواهد شد. حال آنکه به 
همین میزان که اعضای دولت سیزدهم خودشان 
را آدم های خوبی می دانند قبلی ها نیز خود را آدم 
های خوبی می دانستند ولی آدم خوب بودن در 
حوزه اجرایی کافی نیست بلکه باید دید برنامه و 

مدیریت او چقدر خوب است.

بین الملل
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رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی شهرستان اصفهان مطرح کرد:

نصب نکردن اتیکت قیمت میوه به منزله گران فروشی
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی شهرســتان اصفهان گفت: تمامی فروشندگان موظف به درج 

قیمت در کنار میوه ها هستند و با متخلفان به شدت برخورد می شود.
نوروز علی اسماعیلی اظهار کرد: علت گرانی میوه به عوامل زیادی مثل دالالن، صادرات، خشکسالی 

و... بستگی دارد و همه این مسائل در کنار هم باعث گرانی بیش از حد میوه شده است.
وی درباره نظارت بر قیمت ها گفت: نظارت بر قیمت ها به صورت مداوم صورت می گیرد، اما برای حل 

مشکل گرانی میوه باید ریشه یابی کرد و از اساس و به صورت دائمی مسئله گرانی میوه حل شود.
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی شهرستان اصفهان افزود: تمامی فروشندگان موظف به درج 
قیمت میوه ها هســتند و عدم درج قیمت به منزله گران فروشی است و درصورت تخلف به شدت 
با متخلفان برخورد می شود. مردم در صورت مشاهده تخلف می توانند با شماره ۴۴۸۹۰۲۰ تماس 

بگیرند.
اسماعیلی اظهار کرد: انگور عسکری کیلویی ۱۸ هزار تومان، هندوانه کیلویی ۶ هزار و ۸۰۰، موز کیلویی 

۲۳ هزار تومان، سیر ۳۰ هزار تا ۳۵ هزار تومان در استان به فروش می رسد.

معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان بیان کرد:

تیر بی توجهی بر پیکر تولید ملی
معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از تعطیلی ۳ هزار واحد صنعتی به علت نبود 

حمایت و کمبود مواد اولیه خبر داد.
عیســی بهمنی حیدرآبادی گفت: در اســتان نزدیک به ۹ هزار واحد صنعتی وجود دارد که ۶ هزار 
واحد فعال و دایر اســت.وی افزود: ۳ هزار واحد به علت نبود مواد اولیه و عدم حمایت ارگان های 
مربوط غیر فعال هســتند که امیدواریم با تمهیدات وزارت صمت و همکاری شــرکت شهرک های 
صنعتی این مشکل برطرف شود.معاون فنی شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 
این واحد های صنعتی زیرنظر شرکت شهر های صنعتی و دسته ای از آن ها نیز زیر نظر وزارت صمت 

فعالیت می کنند.
بهمنی بیان کرد: تامین آب، برق، گاز، تلفن و راه سازی شهرک ها به عهده شرکت شهرک های صنعتی 
اســت. همچنین شناســایی محل مناســب برای ایجاد ناحیه صنعتی و گرفتن مصوبه از شورای 
برنامه ریزی و واگذاری با متقاضی و نظارت به اجرای ســاخت از وظیفه عمده شرکت شهرک های 
صنعتی به شمار می رود.وی ادامه داد: فعالیت شرکت های صنعتی به ۲ دهه می رسد و ارائه جواز هر 

کارخانه با تایید مجوز از شرکت شهرک های صنعتی و وزارت صمت مقدور است.

افتتاح 44 پروژه در هفته دولت در نطنز
فرماندار نطنز گفت: در هفته دولت ۴۴ پروژه در شهرستان نطنز افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

رمضانعلی فردوســی اظهار کرد: در هفته دولت ۴۴ پروژه شامل پروژه های مخابراتی، گردشگری، 
صنعتی، عمرانی و کشاورزی در شهرستان نطنز کلنگ زنی و یا افتتاح شد.

وی افزود: از این تعداد پروژه ۳۴ پروژه در بخش دولتی و ۱۰ پروژه در بخش خصوصی بود که برای 
این پروژه ها، اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

فرماندار نطنز گفــت: احداث ۲ واحد کارخانــه صنعتی، راه اندازی ۵ واحد اقامتی و گردشــگری، 
احداث ۴ واحد دامداری و گلخانه، بهره برداری از ۷ پروژه مخابراتی و چند پروژه روستایی از جمله 
این پروژه هاست.وی تصریح کرد: با افتتاح پروژه های یاد شده در هفته دولت، بیش از ۱۰۰ فرصت 
شغلی به صورت مستقیم در شهرستان نطنز فراهم می شود.فردوسی خاطرنشان کرد: با توجه به 
همه گیری ویروس کرونا، در این هفته برخی از پروژه ها به صورت نمادین و گزیده شــده با حضور 

مسئوالن افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.

کشاورزی مدرن؛ راهکاری برای مقابله با کم آبی در اصفهان

لجبازی جواب نمی دهد

مدیریت منابع آبی در این روزگار خشکسالی 
از جمله مهم ترین راهبردهای توسعه صنعت 
کشاورزی محسوب می شود؛ مدیریتی که ضعف در آن چالشی بسیار مهم 
است و باعث بروز بحرانی می شود که نجات از آن، بسیار دشوار خواهد بود.

در استان اصفهان که صنعت کشاورزی با وسعت فراوانی در حال انجام است 
و از سویی با کم آبی شدیدی هم روبه رو است، قطعا مهم ترین نیاز اساسی 
کشاورزان این استان هم موضوع مدیریت منابع آبی است و همان گونه که 
مسئوالن آن تاکید دارند سعی می شــود با نظارت صحیح و دقیق بر روند 
توزیع مطلوب منابع آبی در بخش های مختلف حوزه کشــاورزی همچون 
باغداری، گلخانه ها، مرغداری ها، دام و طیور و زراعت حقابه آب مورد نیاز آن ها 
تامین شود.ایجاد یک شبکه مدیریتی و ساماندهی حوزه ها و بخش های 
کشاورزی می تواند در آینده بسیاری از کمبودهای حقابه کشاورزان استان را 
در فصول مختلفی همچون تابستان و پاییز برطرف کند.به اعتقاد کارشناسان 
بخش کشاورزی، شیوه هایی چون بهره گیری از روش های نوین آبیاری مثل 
قطره ای و تحت فشار به جای اســتفاده از روش های سنتی، تغییر الگوی 
کشت، با بهره گیری از بذرهای دارای مقاومت بیشتر در مناطق خشک و کم 
آب و ضرورت تصویب طرح جمع آوری آب باران در کشور تدابیری هستند 
که می توان توسط آن ها در زمینه استفاده از منابع آبی برای بخش کشاورزی 
مدیریتی را فراهم کرد.طی چند دهه گذشته با افزایش بهره برداری از منابع 
آب زیرزمینی در اغلب سفره های آب زیرزمینی، شرایط نامطلوبی ایجاد شده 

است و به دالیلی چون نبود شبکه های آبیاری، ضعف مدیریت بهره برداری 
و نگهداری از تاسیسات آبی، باال بودن تلفات آب در مراحل انتقال همچنین 
توزیع و مصرف اگر بهره برداری مطلوبی از منابع آب ســطحی در طرح های 
توسعه صورت نگیرد، مشکالت این بخش تشدید خواهد شد؛ زیرا ایران ازنظر 
منابع آب، نسبت به متوسط های جهانی در شرایط بحرانی تری به سر می برد.

از این رو گفته می شود با اعمال مدیریت صحیح مصرف آب، جلوگیری از 
تلفات آب در مزارع، تشویق کشــاورزان به اصالح، بهبود و ایجاد شبکه های 
آبیاری مدرن و درنهایت بهره برداری از منابع کشــاورزی با کارایی و راندمان 

آبیاری باال می توان به توسعه کشاورزی پایدار در کشور امیدوار بود.

بهینه سازی مصرف آب
مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به لزوم استفاده بهینه 
از منابع آب می گوید: مهم ترین راهبرد توسعه پایدار کشور در بخش کشاورزی 
قرار داشته و قطعا مدیریت کردن منابع آبی در این حوزه اهمیت باالیی دارد. 
کشاورزی عالوه بر تامین مواد غذایی مردم کشور از عمده ترین فعالیت های 
اقتصادی محسوب می شود که الزمه پایداری آن، مدیریت منابع آبی است.

مجید امینی،  با اشاره به اجرای سامانه نوین آبیاری به عنوان یکی از راهکارهای 
مدیریت منابع آبی خاطرنشان می کند: تاکنون سامانه های آبیاری قطره ای 
و بارانی در بالغ بر ۱۲۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان انجام 
شده است و بررســی ها نشــان می دهد که ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع استان، 

دارای قابلیت پیاده سازی طرح های آبیاری نوین هستند.به گفته مدیر آب و 
خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، هدف اصلی اجرای سامانه های نوین 
آبیاری، مصرف بهینه آب و بهبود کیفیت تولید است و البته مقدار ذخیره منابع 
آبی استان اصفهان و کمبود بارش ها در این منطقه اجرای این پروژه را ضروری 
می کند.امینی تصریح می کند: احداث کانال های آبیاری عمومی در اســتان 
شرایط آبیاری مزارع در مناطق مختلف را بهبود می بخشد که برای احداث ۶۶ 
کیلومتر از این سازه تا پایان سال برنامه ریزی شده است.وی در پاسخ به این 
سوال که با توجه به کم آبی استان اصفهان آیا کشاورزی در این منطقه ضرورت 
دارد؟، اظهار می کند: اگر آبی که در بخش کشــاورزی مصرف می شود همراه 
با بهینه سازی باشــد و در آبیاری از روش های مدرن به جای سنتی استفاده 
شود همچنین الگوی کشتی برای اســتان تعریف شود که با ویژگی های آب 
و هوایی این منطقه منطبق باشد، کشــاورزی در چنین منطقه ای با مشکلی 
چندان مواجه نخواهد بود زیرا این گونه حداقل مصــرف آب را داریم ضمن 
آنکه بیشترین اشتغال ما در بخش کشاورزی است و با حذف کشاورزی باید 
مشاغلی جایگزین تعریف شود تا معیشت کشاورزان به خطر نیفتد. جدای 
از اینکه کشــاورزی فعالیتی اســت که با توجه به مشکالت زیست محیطی 
ضرورت انجام آن برای اصفهان بسیار محســوس است و اتفاقا باید درصدد 
پایدار کردن آن  هم باشیم.مدیر آب وخاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان 
تصریح می کند: در راستای رفع این مشکالت برنامه ای به اسم سازگاری با کم 
آبی داریم که با حضور دستگاه های اجرایی چون جهاد کشاورزی، شهرداری و 
محیط زیست قرار است آب قابل برنامه ریزی استان ها برآورد شود. این گونه 
معین می شود چه مقدار آب داریم و با این میزان چه کشت هایی می توان در 

چه مناطقی انجام داد که طرحی بسیار کارآمد خواهد بود.

راهکارهایی برای عبور از بحران کم آبی
حال بحث اصلی این است چه باید انجام داد و آیا کشاورزان از اقداماتی 
چون تغییر الگوی کشت برای مدیریت کردن منابع آبی استقبال می کنند؟

به گفته امینی، در گام نخست الزم است از کشاورزی سنتی به کشاورزی 
مدرن روی آوریم همچنین الگوی کشــت را باید به سمت محصوالت کم 
مصرف ببریم. با توجه به منبع آبی اصفهان از گیاهانی اســتفاده شود که 
نسبت به شوری مقاومت داشته باشند به عالوه آمایش سرزمینی که قرار 
بر انجامش بود صورت گیرد و مشخص شود چه استانی چه کشتی را انجام 
دهد و از کدام کشت صرف نظر کند. پس از آن می توان با کمک و همکاری 
چند شرکت دانش بنیانی که تبدیل به بنگاه می شوند، بخشی از مشکالت 
بخش کشــاورزی را مورد نظر قرار داد. مهم تر از همه ســعی بر توانمندی 
جوامع روستایی شود تا بتوانند نوع معیشت خود را انتخاب کنند. همچنین 
توانمند سازی سازمان محیط زیست بسیار پر اهمیت است.وی در رابطه 
با تمایل کشاورزان نسبت به تغییر الگوی کشت اظهار می کند: تغییر الگوی 
کشت نباید با اجبار بلکه با مشوق ها و تسهیالتی همراه باشد که کشاورز خود 
راغب به اجرا باشد و بدون تردید در صورتی که حمایت های الزم وجود داشته 
باشد و کشاورز نسبت به خرید تضمینی محصول خود اطمینان حاصل کند 

برای تغییرات الگوی کشت، مقاومتی از خود نشان نمی دهد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با اشاره به اینکه 
مناطق مختلف اصفهان پاســخگوی مناسبی برای 
توربین های بادی نیست، اما ظرفیت خوبی در انرژی 
خورشیدی داریم، گفت: یکی از مشکالت ایجاد نیروگاه 
های خورشیدی اختصاص زمین به متقاضیان احداث 
این نیروگاه هاست.محمدرضا نوحی درباره سرمایه 
گذاری استان اصفهان بر انرژی های تجدیدپذیر برای 

تامین نیاز برقی خود، اظهار کرد: مطالعات و بررسی 
های بســیاری در مناطق مختلف اســتان اصفهان 
در بحث انرژی های بادی و پیش بینی بادســنجی 
انجام شده است، اما نتایج بررســی ها نشان داد که 
این مناطق پاسخگوی مناســبی برای نصب توربین 
های بادی در اصفهان هستند.وی با اشاره به اینکه در 
استان اصفهان نزدیک ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی 
نصب شده داریم، گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز، از 
چند سال قبل سرمایه گذاران تمایل کمی به احداث 
نیروگاه های خورشیدی داشتند، البته از اواخر سال 
گذشته درخواست ها برای احداث نیروگاه خورشیدی 
در استان دوباره افزایش یافته است.سخنگوی صنعت 

برق اســتان اصفهان با بیان اینکه اخیرا فاز نخست 
یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی در شهر مجلسی 
افتتاح شده است، افزود: از سوی دیگر مجوز احداث 
دو نیروگاه خورشــیدی ۱۰ مگاواتی در شرق اصفهان 
و همچنین یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی در کاشــان داده 
شده اســت.وی با بیان اینکه یکی از مشکالت ایجاد 
نیروگاه های خورشیدی اختصاص زمین به متقاضیان 
احداث این نیروگاه هاست، گفت: البته با کمک معاون 
اقتصادی اســتاندار اصفهان مقرر شــد با همکاری 
سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی سرعت تحویل 
زمین به متقاضیان احداث نیروگاه های خورشیدی 

سرعت گیرد.

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:

اختصاص زمین، چالش سرمایه گذاران نیروگاه های خورشیدی در اصفهان

خبر روز

دبیر اتحادیه بنکداران کشور:

برنج از ابتدای سال، 4۸ درصد گران شده است
دبیر اتحادیه بنکداران کشور با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سویا نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، گفت: هیچ مشکلی در تامین برنج وجود نداشته تنها از ابتدای سال تا کنون ۴۸ درصد افزایش 
قیمت داشته به طوری که قیمت برنج مرغوب از هر کیلو ۳۱ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده است.

قاسمعلی حسنی اظهار کرد: سویا کمیاب یا نایاب نشده ؛ اما به دلیل گرانی و کاهش قدرت خرید مردم 
جایگزین گوشت قرمز شده است به طوری که حتی در برخی از کنسروها نیز از سویا استفاده می شود.

وی افزود: در ایران هیچ گاه با کمبود کاال مواجه نمی شویم بلکه کاالها گران می شود، در چنین مواقعی 
ممکن است آن کاال با قیمت دولتی در بازار موجود نباشد؛ اما در بازار آزاد به اندازه کافی با قیمت چند 
برابری موجود است.دبیر اتحادیه بنکداران کشور گفت: اکنون قیمت سویا بین ۱۹ هزار تومان تا ۲۱ هزار 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.حسنی در رابطه با قیمت 
برنج اظهار کرد: هیچ مشکلی در تامین برنج وجود ندارد تنها از ابتدای سال تا کنون ۴۸ درصد افزایش 
قیمت داشته به طوری که قیمت برنج مرغوب از هر کیلو ۳۱ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده است.

 

دالیل افزایش قیمت رب گوجه
دبیر سندیکای صنایع کنســرو ایران از حذف تن ماهی از سفره اقشار متوسط و ضعیف در پی حذف 
ارز دولتی برای این محصول و افزایش ۶۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه به ویژه افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی قیمت گوجــه فرنگی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که 
این افزایش قیمت بیشتر نشود، چرا که با این روند کاهش تولید گوجه فرنگی به دلیل خشکسالی، 
احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد.  سید محمد میررضوی، علت افزایش قیمت رب گوجه را 
افزایش قیمت مواد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوجه فرنگی در شیراز ۲۷۰۰، در 
مشهد ۲۴۰۰ و در کرمانشاه ۲۵۰۰ تومان است. علت پایین بودن قیمت در مشهد این است که صادرات 
به افغانستان تقریبا صفر شده است. این در حالی است که این قیمت ها در فصل گذشته حداکثر ۱۵۰۰ 
تومان بوده است.  میر رضوی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، افزایش حدود ۶۰ درصدی 
قیمت قوطی، درب ایزی اپن، کارتن، نایلون و شیشه، اظهار کرد: قیمت سایر کنسروها نیز به تبع همین 
شرایط مانند افزایش قیمت لوبیا، نخود فرنگی و ... افزایش یافته است.البته به گفته دبیر سندیکای 
صنایع کنســرو ایران، در حال حاضر قیمت رب گوجه نسبت به ابتدای سال حدود ۶۰ درصد افزایش 
داشته است؛ اما وی ابراز امیدواری کرد که این افزایش قیمت بیشتر نشود، چرا که با این روند کاهش 

تولید گوجه فرنگی به دلیل خشکسالی، احتمال افزایش قیمت مجدد وجود دارد.  

افزایش تولید نفت اوپک، کاهش تولید ایران
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در اوت افزایش یافت و به باالترین میزان از آوریل سال 
۲۰۲۰ تاکنون رسید با این حال کاهش تولید ناخواسته برخی اعضا، رشد بیشتر تولید این گروه را محدود 
کرد.یافته های نظرسنجی رویترز حاکی از آن است که اوپک در اوت ۲۶.۹۳ میلیون بشکه در روز نفت 
تولید کرد که ۲۱۰ هزار بشکه در روز باالتر از ژوییه بود. تولید این گروه از ژوئن سال ۲۰۲۰ هر ماه به جز 
فوریه افزایش داشته است.اوپک پالس با توجه به بهبود تقاضا برای نفت، در حال احیای محدودیت 
عرضه ای است که در آوریل سال ۲۰۲۰ با آن موافقت کرده بود. وزیران این گروه روز چهارشنبه دیدار 
می کنند و با توجه به رشد ۴۰ درصدی قیمت نفت در سال میالدی جاری، انتظار می رود سیاست خود 
برای احیای تولید را حفظ کنند.یک منبع آگاه اوپک پالس به رویترز گفت: با در نظر گرفتن سطح فعلی 
قیمت ها و احتمال افزایش تقاضا برای نفت، اوپک پالس احتماال به تصمیم قبلی خود برای افزایش 
تولید پای بند خواهد ماند.طبق توافق اوپک پالس، مقرر شد تولید اعضای این گروه در اوت در مجموع 
۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند که از این میزان، ۲۵۳ هزار بشکه در روز سهم ۱۰ تولیدکننده عضو 

اوپک بود که در این توافق مشارکت دارند.

کافه اقتصاد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:کافه اقتصاد

مشکالت اقتصادی را به تحریم ها گره نزنیم
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان با اعتقاد بر اینکه اگر کسی بخواهد مشکالت اقتصادی امروز را به تحریم ها گره بزند، اشتباه می کند، گفت: همواره در گرانی 
بازار تمام تیرها به سمت اصناف به عنوان حلقه آخر نشانه می رود، در حالی که باید به حلقه های ما قبل آخر توجه کنیم.جواد محمدی فشارکی در خصوص شرایط 
بی ثبات بازار و عدم نظارت بر گرانی ها، اظهار کرد: منکر گران فروشی و تخلفات صنفی نیستیم و احتمال می رود از بین ۱۲۰ هزار واحد صنفی در سطح شهر، ۱۰۰ واحد 
تخلف کنند که درصد اندکی است، اگرچه نباید هیچ واحد صنفی تخلف داشته باشد.وی با اعتقاد بر اینکه همواره در گرانی بازار تمام تیرها به سمت اصناف به عنوان 
حلقه آخر نشانه می رود، در حالی که باید به حلقه های ما قبل آخر توجه کنیم، گفت: به عنوان مثال فالن کاال را شــخص یک روز با دالر ارزان و یک روز با دالر گران 
خریداری کرده که این موجب تفاوت قیمت ها در مغازه ها می شود.وی همچنین با بیان اینکه قیمت مواد اولیه برخی کاالهای تولید داخل نیز متاثر از نرخ دالر است، 
توضیح داد: در این شرایط تولیدکننده مواد اولیه را یک روز گران و یک روز ارزان تهیه می کند که این موجب می شود محصول نهایی را با قیمت باال و پایین عرضه کند 
که مجموع این شرایط بر قیمت نهایی اجناس در بازار اثرگذار است.وی تصریح کرد: به دلیل شرایط اقتصادی موجود قیمت مواد اولیه در بازار ۲۰، ۳۰ و ۵۰ با افزایش 

قیمت مواجه می شوند که در این شرایط تولیدکننده ناچار است کاالی خود را گران تهیه کند.

تولید میلیون ها جعبه در 
کارخانه چاپ و بسته بندی

یک کارخانه  چاپ و بسته بندی در اصفهان، 
ســاالنه هفت میلیون جعبه بــرای انواع 
محصوالت ایرانی تولید می کند.حمید رضا 
کشانی مدیر عامل  این کارخانه  گفت: با 
سرمایه گذاری پنج میلیون دالری در چند 
سال گذشته، کارخانه ما قادر است بیش 
از ۲۰ درصد نیاز بازار داخل را در حوزه چاپ 

و بسته بندی تامین کند.

وز عکس ر

رییس اتاق اصناف استان:

۸0 درصد کسبه اصفهان 
دستور تعطیلی کرونایی را 

اجرا کردند
رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: ۸۰ 
درصد کسبه اصفهان دستور اعمال محدودیت  
کرونایی و تعطیلی را اجرا کردند که الزم است 
دولت در برابر این همکاری از آنان حمایت کند.

رســول جهانگیــری اظهار کــرد: بــا اعمال 
محدودیت ها برای کنترل زنجیره کرونا اصناف 
همکاری خوبی داشــته اند و همین موضوع 

دربهبود شرایط نقش داشته است.
وی بیان کرد: بــا وجود این همــکاری موثر، 
حمایت از این قشــر الزم بوده چــرا که دچار 

مشکالت اقتصادی زیادی شده اند.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه 
حمایت های مناسبی از این قشر تاکنون نشده 
است، تصریح کرد: اتاق اصناف پیگیر مطالبات 
کســبه اســت و موضوعاتی مثل جلب توجه 
صاحبان ملک برای بخشــودگی اجــاره بها و 

معافیت مالیاتی را دنبال می کند.
جهانگیری با بیان اینکه برخی از اصناف دچار 
مشــکالت جدی در این ســال ها شــده اند، 
اظهارکرد: تاالر های جشن و مراسم از سال ۹۸ 
تاکنون با مشــکالتی مثل وضعیت معیشتی 
روبه رو شده اند.جهانگیری یادآورشد: برخی 
از مالکان زمیــن و مکان تاالر ها اجــاره بها را 
بخشیده اند که این اقدام بخشی از مشکالت 

این قشر را کاهش داده است.
وی بــه افزایش اجاره بها مســکن و مغازه ها 
و معضالت امــروز رهن و اجاره اشــاره کرد و 
گفت: هم اینک این موضوع ســهم باالی ۵۰ 
درصدی از سبد مصرفی خانوار ها را دارد که در 
گذشته این مقوله یک پنجم هزینه ها را به خود 
اختصاص می داد.رییس اتاق اصناف استان 
اصفهان، ساماندهی و قانون مدارکردن وضع 
رهن و اجاره را راهبردی اساســی برای بهبود 
شــرایط و کنترل وضع آشــفته امروز در این 
حوزه اعالم کرد.حدود ۲۲۰ هزار واحد صنفی با 
پروانه کسب در استان اصفهان فعالیت دارند 
که ۱۰۰ هزار واحد از آن در شهرســتان اصفهان 

مستقر هستند.

نفیسه زمانی
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری:

۵۳ شهر و روستا در چهارمحال با تانکر آبرسانی می شود 
چهارمحال و بختیاری به دلیل کاهش نزوالت جوی رتبه دوم خشکسالی 
در کشور را به خود اختصاص داده است، این مسئله یک زنگ هشدار جدی 
برای تمامی ساکنان این استان محسوب می شود. منابع آب زیرزمینی 
یکی پس از دیگری خشک می شود و حفر چاه های جدید نیز مانند یک 
مســکن موقت برای رفع مشــکل کم آبی و تامین آب شرب است.پروژه 
آبرسانی بن- بروجن یکی از پروژه های اولویت دار در چهارمحال و بختیاری 
برای تامین آب شــرب نیمی از جمعیت این اســتان محسوب می شود، 
طبق وعده ها قرار بود عملیات اجرایی این پروژه تا پایان دولت دوازدهم به 
پایان برسد، اما این وعده تاکنون محقق نشده است، شرکت آب منطقه ای 
استان به عنوان متولی اجرای این پروژه باید هر چه سریع تر روند اجرایی 
این پروژه را پیگیری کند.وزارت نیرو مسئول تامین آب در کشور و شرکت 
آب و فاصالب نیز مسئول توزیع آب است، این روزها منابع آب زیرزمینی 
در کشــور و بالتبع آن در چهارمحال و بختیاری حال روز چندان مساعدی 
ندارند، قطعا باید پروژه های آبرسانی برای تامین آب شرب پایدار در اولویت 

وزارت نیرو قرار بگیرد.

حفر چاه جدید در شهرستان بن برای تامین آب شرب
مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب چهارمحال و بختیــاری در خصوص 
مشکل قطعی آب و کم آبی در شهرستان بن در هفته های اخیر، اظهار کرد: 
خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شــده یک لوله انتقال آب موقت از محل 
بهره مندی از آب های زیرزمینی برای حل مشکل کم آبی در این شهرستان 
در نظر گرفته شده است و تا حدودی این مشکل به صورت موقت رفع شد.

احمدرضا محمدی با اشــاره به حفر یک حلقه چاه در شهرستان بن برای 
تامین آب شرب در این شــهر، گفت: پیش بینی می شود این حلقه چاه 
طی هفته آینده برای تامین آب شرب وارد مدار شود، با تجهیز کامل و حفر 
گالری های چاه جدید مشــکل کم آبی در این شهرستان در بخش شرب 
حل خواهد شــد.محمدی با تاکید بر اینکه به علت کاهش نزوالت جوی 
و خشکسالی حاکم بر چهارمحال و بختیاری منابع آب زیرزمینی، منابع 
پایداری برای تامین آب در هیچ منطقه ای محسوب نمی شوند، خاطرنشان 
کرد: برای حل مشکل کم آبی در بخش شرب باید پروژه های آبرسانی مانند 
بن- بروجن برای تامین آب پایدار در اولویت دســتگاه های متولی قرار 
بگیرد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری افزود: در 
حال حاضر آبرسانی با تانکر در شهرستان بن تنها در مواقعی که مصرف آب 
باال باشد، برای تغذیه مخزن آب مورد استفاده قرار می گیرد.وی در پایان 
با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳ شــهر و روستا در چهارمحال و بختیاری با 
تانکر آبرسانی می شــود، تاکید کرد: اگر بحث کاهش نزوالت آسمانی در 

استان ادامه پیدا کند، قطعا تعداد شهرها و روستاهایی که با تانکر آبرسانی 
می شوند، افزایش پیدا خواهد کرد.

منبع آب پایدار برای شهرســتان بــن باید از طریق پروژه آبرســانی 
بن- بروجن تامین شود

معاون فرماندار شهرســتان بن با اشــاره به اینکه مشــکل کم آبی در این 
شهرستان تا حدودی مرتفع شده است، اظهار کرد: با پیگیری های صورت 
گرفته یک حلقه چاه در این شهرســتان حفر شده اســت، در صورتی که 
این چاه در چند روز آینده وارد شود، مشکل کم آبی در این شهرستان حل 
می شــود.غدیر ولی پور افزود: برای جلوگیری از بروز مشکل و قطعی آب 
یک حلقه چاه از شهرک صنعتی شهرستان بن نیز برای تامین آب وارد مدار 
خواهد شد، طی چند هفته گذشته آبرسانی با تانکر برای تزریق به منبع آب 

انجام می شد، اما اکنون دیگر آبرسانی با تانکر انجام نمی شود.
ولی پور در پایان با اشاره به اینکه منبع آب پایدار برای شهرستان بن باید از 
طریق پروژه آبرسانی بن- بروجن تامین شود، گفت: روند اجرایی این پروژه 
در حال پیگیری است، با تکمیل این پروژه مشکل کم آبی در شهرستان بن 

به طور مطمئن حل خواهد شد، زیرا منابع آب فعلی پایدار نیستند.

عمر چاه های آب به زیر یک سال رسیده است
پیش از این معــاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه در ســال  زراعی جاری با کاهش 
نزدیک به ۴۰ درصدی بارش در چهارمحال و بختیاری مواجه بودیم، بیان 
کرد: نوع بارش ها از برف به باران تغییر پیدا کرده و این موارد موجب شده 
است که با کاهش سطح آب های زیر زمینی در استان مواجه شویم، این 

مسائل استان را در سال جاری در شرایط ویژه ای قرار داده است.
مراد محمودی با تاکید بر اینکه مردم باید مصرف بهینه آب را در اولویت قرار 
دهند، یادآور شد: متاسفانه کشاورزی به روش های غیراستاندارد موجب 

شده است که همین منابع محدود آبی در استان نیز دچار آلودگی شوند.
محمودی با بیان اینکه طی چند سال اخیر به علت خشکسالی های پی در 
پی عمر چاه های آب در چهارمحال و بختیاری به زیر یک سال رسیده است، 
خاطرنشان کرد: برای مثال دبی چاهی که در سال اول حفر می شود، حدود 
۱۰ لیتر بر ثانیه است، اما در ســال بعد دبی آب این چاه به صفر می رسد، 
متاسفانه دشت های استان وضعیت مطلوبی ندارند، بنابراین برای حفر 
چاه باید از شهرها فاصله بگیریم، این کار باعث افزایش هزینه های آبرسانی 

خواهد شد.

 محور شهرکرد به شلمزار، دومین محور پرترافیک در
 چهارمحال و بختیاری

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به بروز حوادث و تصادفات مرگبار گفت: جاده 
شهرکرد به شلمزار، دومین محور پرترافیک استان با تردد روزانه حدود ۱۴ هزار وسیله نقلیه است.

حسینعلی مقصودی با اشاره به اعتبار مصوب ۵۷ میلیارد تومانی به این محور در سال ۱۴۰۰ افزود: 
شهرکرد به شلمزار به طول ۲۶ کیلومتر برای تکمیل، نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار است.

مقصودی از پیگیری مدیران استان و سازمان برنامه و بودجه برای تامین این اعتبار خبر داد و اضافه 
کرد: مقدمات سرمایه گذاری یکی از بانک های عامل برای تکمیل این محور انجام شده است.

وی، پیشــرفت دو قطعه این محور را بســیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با پیشرفت حال حاضر، 
حدود ۸ کیلومتر از این مســیر تا دو ماه آینده آماده بهره برداری خواهد شد و در صورت حل مشکل 
اعتبار کل محور در ســال ۱۴۰۱ زیر بار ترافیک خواهد رفت.مقصودی در خصوص مشکالت مسکن 
و زیرساخت های منظریه نیز گفت: بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت های مسکن 
مهر منظریه شهرکرد و حدود ۳۰ میلیارد تومان نیز برای مسکن مهر بروجن اختصاص داده شد.وی 
در پایان مسکن مهر را از طرح های تاثیرگذار در زمان خود عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری کارگزاران 
طرح اقدام ملی مسکن، تالش می کنیم نواقص طرح های ساخت مسکن در گذشته، در طرح ملی 

مسکن تکرار نشود.

امسال هزار و 6۸3 نیروی فرهنگی در چهارمحال و بختیاری 
بازنشسته می شوند

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشــاره به کمبود نیروی انســانی در آموزش و 
پرورش اظهار داشــت: امسال هزار و ۶۸۳ نیروی فرهنگی در اســتان بازنشسته می شوند.فرحناز 
قائدامینی به نیاز اســتان برای هفت هزار و ۸۸۸ کالس درس دولتی به معلم اشاره و تصریح کرد: 
تعدادی از این نیرو ها از طریق حق التدریس، طرح امین، دانشــگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ به صورت 
پیمانی جبران می شود، اما اســتان برای ســال تحصیلی جدید هزار و ۸۹۰ نیروی فرهنگی کمبود 
دارد.قائدامینی با اشاره به موافقت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با انتقالی ۵۲۹ 
فرهنگی در استان اضافه کرد: امسال سهمیه جذب دانشجو در این استان ۲۸۸ نفر بود که هم اکنون 
۴۵۹ نفر به منظور انجام مصاحبه و پذیرش فراخوان شده اند تا از بین این افراد واجدان شرایط یرای 

تحصیل در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شوند.
وی ادامه داد: برای تعمیر و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیــاری ۵۰ میلیارد ریال از طریق خیران 
نیک اندیش اختصاص داده شد.قائدامینی با اشاره به مشکل تامین مسکن فرهنگیان در شهرکرد 
گفت: پس از پیگیری های انجام شده، اما هنوز آماده سازی زمین های محله ۴۰ منظریه برای احداث 

مسکن فرهنگیان انجام نشده و به عنوان یکی از مطالبه های این قشر مطرح است.

کشف 2۷ میلیارد ریال کاالی قاچاق در چهارمحال 
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه در بازرسی از خودروها، کاال های قاچاق از 
جمله لوازم و تجهیزات، خوراکی و نوشیدنی به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد ریال کشف شد، افزود: در 

این راستا ۲ دستگاه خودرو توقیف و چهار قاچاقچی دستگیر شدند.
سردار منوچهر امان اللهی اضافه کرد: از ابتدای امســال تاکنون ارزش ریالی کشفیات کاالی قاچاق 
در استان سه برابر نسبت به مدت مشابه افزایش داشته اســت.وی از متالشی شدن یک باند سه 
نفره سرقت خودرو در استان خبر داد و گفت: سارقان به سرقت چهار دستگاه خودرو و یک دستگاه 
موتورسیکلت اعتراف کردند. سردار امان اللهی افزود: امسال هزار و ۷۰۰ سارق در استان شناسایی و 

۲۲ باند سرقت متالشی شد
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مفاد آراء
6/84 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراءشماره های ذیل صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی الحاق موادی به قانون ساماندهی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در معابر و اماکن عمومی الصاق می گردد در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ الصاق 
آگهی در روســتا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
 1- رای شــماره 140060302011000031 مــورخ 1400/04/13 خانم مریم 
میر حاجی به شناسنامه شماره 176 کدملی 1229637583 صادره خوانسار فرزند 
حســین کما فرض ا... و االشاعه در ششدانگ ســاختمان به مساحت 50/37 متر 
مربع پالک شماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملک خوانسار

2- رای شــماره 140060302011000032 مورخ 1400/04/13 آقای علیرضا 
میرحاجی به شناسنامه شماره 270 کد ملی 1229668241 صادره خوانسار فرزند 
حســین کما فرض ا... و االشاعه در ششدانگ ســاختمان به مساحت 50/37 متر 
مربع پالک شماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملک خوانسار

3- رای شــماره 140060302011000033 مــورخ 1400/04/13 خانم فاطمه 
میرحاجی به شناسنامه شــماره 18753 کد ملی 1229245251 صادره خوانسار 
فرزند حســین کما فرض ا... و االشــاعه در ششــدانگ ســاختمان به مساحت 
 50/37 متر مربع پالک شــماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبت

 ملک خوانسار
4- رای شــماره 140060302011000034 مــورخ 1400/04/13 خانم توران 
میرحاجی به شناسنامه شماره 376 کد ملی 1229580018 صادره خوانسار فرزند 
حســین کما فرض ا... و االشاعه در ششدانگ ســاختمان به مساحت 50/37 متر 
مربع پالک شماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملک خوانسار

5- رای شــماره 140060302011000035 مورخ 1400/04/13 خانم رضوان 
میرحاجی به شناسنامه شماره 148 کد ملی 1229631658 صادره خوانسار فرزند 

حســین کما فرض ا... و االشاعه در ششدانگ ســاختمان به مساحت 50/37 متر 
مربع پالک شماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملک خوانسار

6- رای شماره 140060302011000036 مورخ 1400/04/13 آقای محمدرضا 
میرحاجی به شناسنامه شــماره 18627 کد ملی 1229243992 صادره خوانسار 
فرزند حســین کما فرض ا... و االشــاعه در ششــدانگ ســاختمان به مساحت 
 50/37 متر مربع پالک شــماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبت 

ملک خوانسار
7- رای شماره 140060302011000037 مورخ 1400/04/13 آقای سید مرتضی 
غضنفری به شناسنامه شماره 7398 کد ملی 0557743044 صادره خمین فرزند 
ســید محمد مهدی کما فرض ا... و االشاعه در ششدانگ ســاختمان به مساحت 
50/37 متر مربع پالک شــماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبت 

ملک خوانسار
8- رای شــماره 140060302011000038 مورخ 1400/04/13 خانم نفیســه 
سادات غضنفری به شناســنامه شــماره 18409 کد ملی 1229241817 صادره 
خوانسار فرزند ســید محمد مهدی کما فرض ا... و االشاعه در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 50/37 متر مربع پالک شماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 

حوزه ثبت ملک خوانسار
9- رای شــماره 140060302011000039 مــورخ 1400/04/13 خانم نرگس 
سادات غضنفری به شناســنامه شــماره 18410 کد ملی 1229241825 صادره 
خوانسار فرزند ســید محمد مهدی کما فرض ا... و االشاعه در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 50/37 متر مربع پالک شماره 0 فرعی از 837 اصلی واقع در بخش 1 

حوزه ثبت ملک خوانسار
10- رای شماره 140060302011000040 مورخ 1400/04/13 آقای مرتضی 
مالکی به شناسنامه شماره 1105 کد ملی 1229318798 صادره فرزند غالمرضا در 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 1869/56 متر مربع پالک شماره 364 فرعی از 

15 اصلی  واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک خوانسار
11- رای شماره 140060302011000041 مورخ 1400/04/13 آقای مصطفی 
آقا زاهدی به شناسنامه شماره 137 کد ملی 1229563687 صادره خوانسار فرزند 
رحیم در نه شعیر و شش دهم شعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 1188/44 متر مربع پالک شماره 0 فرعی از 196 اصلی  واقع در بخش 1 

حوزه ثبت ملک خوانسار

12- رای شــماره 140060302011000044 مورخ 1400/05/03 آقای مهدی 
کهنموئی به شناسنامه شماره 39028 کد ملی 1280815884 صادره فرزند رضا در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 308/45 متر مربع پالک شماره 1543 فرعی از 15 

اصلی  واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک خوانسار
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/27 
م الف: 1179856 امیر حسین مومنی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار 

فقدان سند مالکیت
6/85  شماره نامه: 140085602024006486-1400/06/07 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 4493/149 واقع در بخش پنج اصفهان در صفحه 20 
دفتر امالک جلد 1005 به نام نظرعلی فروزنده تحت شماره چاپی مسلسل 038855 
ثبت و سند دفترچه ایی صادر و تسلیم گردیده است و سپس به موجب سند انتقال 
83804- 1380/11/29 دفترخانه 19 اصفهان به میزان پانزده سهم مشاع از یکصد 
و پنجاه ممیز هفتاد و پنج صدم سهم ششدانگ به شهرداری انتقال و سپس به موجب 
سند انتقال 8680-1380/12/07 دفترخانه 101 اصفهان مقدار 135/75 سهم به 
کریم امیری انتقال سپس نامبرده اخیر به موجب سند انتقال 1387/06/17-21498 
دفترخانه 58 اصفهان تمامت مورد ثبت به میزان مقدار یکصد و سی و پنج سهم و 
هفتاد و پنج صدم سهم از یکصد و پنجاه ممیز هفتاد و پنج سهم به  آقای حسن امیری 
باغبادرانی انتقال یافته سپس نامبرده )حسن امیری باغبادرانی( با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 14649 مورخ 1400/05/10 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل رمز تصدیق 496004 مورخ 1400/05/04 به گواهی 
دفترخانه 58 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت نامعلوم 
مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 

اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1183313 مهدی شبان سرپرست واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک جنوب اصفهان

 آگهی تغییرات موسســه جامعــه امدادگران ثامــن االئمه ع 
نجف آباد و حومه به شماره ثبت 21 
و شناسه ملی 10260007083 

بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1399/02/27 و نامــه 
1465/14/516/1 مــورخ 1399/10/16 نیروی انتظامــی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : غالمعلی موحد1090690347 به عنوان رئیــس هئیت مدیره و 
ابوالقاسم حری1284502953 به عنوان نائب رئیس هئیت مدیره و عباسعلی 
نادی1090953550 به عنوان خزانــه دار و یداله یوســفان1090833611 
بعنوان منشــی و امیرقلی آذری 1090697074 اسداله معین1090797982 
بعنوان عضو اصلی هئیت مدیــره و قنبرعلی فاضــل1090740298 بعنوان 
مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب شــدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
مؤسسه با امضای دونفراز ســمتهای زیر ومهر موسســه ی خیریه ی جامعه 
امدادگران ثامن االئمه)ع( معتبرخواهد بــود. : مدیرعامل وخزانه دار یا رئیس 
هیئت مدیــره ویانائب رییس هیات مدیــره وخزانه دار اداره کل ثبت اســناد 
 و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری

 نجف آباد )1182251(

آگهی تغییرات موسسه جامعه امدادگران ثامن االئمه ع نجف 
آباد و حومه به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 10260007083 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/30 و نامه 
1465/14/516/1 مورخ 1399/10/16 نیــروی انتظامی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر3 فصل و41 ماده و 32 تبصره تصویب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نجف آباد )1182250(

معاون اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

کمیته معماری طرح اقدام ملی مسکن در استان فعال شد
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: کمیته معماری طرح های اقدام ملی مسکن به منظور بررسی نقشه های 
ساختمانی و جلوگیری از تکرار ساخت وسازهای غیراستاندارد در استان تشکیل شده است.ابراهیم علیرضایی افزود: تجربه ساخت مسکن مهر با طراحی های 
غیراصولی باعث شد تا برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن کمیته معماری تشکیل و طرح ها و نقشــه های ساختمانی به صورت اصولی و استاندارد بررسی 
و نظارت شود.علیرضایی ادامه داد: در کمیته معماری طرح اقدام ملی مسکن، دو استاد دانشــگاه حوزه معماری و شهرسازی، تعدادی از طراحان استان و 
کارشناس واحد شهرسازی این اداره کل عضو هستند و طرح ها و نقشه های ساختمانی ارائه شده را پس از بررســی و تصویب به نظام مهندسی استان ارائه 
می دهند.وی با بیان اینکه طرح اقدام ملی مسکن در استان با روند قابل قبولی در حال اجراســت، اضافه کرد: در حال حاضر با کمبود زمین برای متقاضیانی 
که وجه اولیه را پرداخت کرده اند مواجه نیستیم؛ اما برای اینکه دیگر زمینی در شهرهای شهرکرد، لردگان و بروجن وجود ندارد در آینده با کمبود زمین روبه رو 
خواهیم شد.علیرضایی از اجرای چهار هزار واحد مسکن اقدام ملی در اســتان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد سه هزار واحد در شهرستان شهرکرد و یک 
هزار واحد در دیگر نقاط استان در حال اجراســت.وی گفت: ۱۷ هزار و ۶۸۰ متقاضی برای برخورداری از طرح اقدام ملی مسکن در استان ثبت نام کردند؛ اما 

سهمیه در نظر گرفته شده برای استان چهار هزار و ۶۲۱ واحد است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

روند شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری به ثبات رسیده، ولی هنوز کاهشی نشده است
رییس دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد اظهار داشــت: هم اکنون وضعیت تمام شهرســتان های اســتان در رنگ بندی کرونایی قرمز و برخی نقاط از جمله 
شهرستان های شهرکرد، بروجن و سامان در وضعیت قرمز تیره قرار دارند.مجید شــیرانی افزود: روند شیوع بیماری کرونا به ثبات رسیده، ولی هنوز کاهشی 
نشده و این ثبات بسیار شکننده است. وی ادامه داد: انکار بیماری از سوی مبتالیان و فریب تست های منفی آزمایشگاهی را خوردن، به عنوان مشکالت عمده 
در مورد بیماری کرونا به شــمار می رود و بار ها تاکید شده است که در تمامی گونه های بیماری کرونا پاســخ منفی کاذب وجود دارد و در سویه دلتا که در حال 
حاضر شایع ترین نوع ویروس است، گاهی نتایج منفی کاذب به ۳۰ درصد هم می رسد.شیرانی گفت: عالئم بالینی مهم تر از پاسخ تست است و همه کسانی 
که عالئم سرماخوردگی به عالوه عالئم گوارشی، ضعف، بدن درد، کوفتگی عضالنی دارند خود را مبتال به کووید ۱۹ بدانند. وی افزود: در اپیدمی ها، عالئم بالینی 
کنار گذاشته نمی شود و یافته های آزمایشگاهی مبنا قرار می گیرد. شــیرانی اضافه کرد: در اپیدمی ها حتما عالئم نزدیک به عالئم بالینی اپیدمی که در آن به 
سر می بریم حتما منتصب به آن نوع بیماری و ویروس می شود. وی ادامه داد: یکی از مشکالت عمده که موجب انتشار بیماری در سطح جامعه می شود این 
است کسانی که مبتال هستند اصول ایزوالسیون، جداسازی و قرنطینگی را رعایت نمی کنندو بدتر از آن کســانی هستند که عالئم بالینی را در خود می بینند و 

سهل انگاری کرده و یا اصال به پزشک مراجعه نمی کنند.
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مشاوررییسدانشگاهاصفهاندراموربینالملل:

آموزش مجازی فرصت مناسبی برای جذب دانشجویان 
بین المللی فراهم کرده است

مشاوررییسدانشگاهاصفهاندراموربینالمللدربارهجذبدانشجویانبینالملل)خارجی(با
استفادهازظرفیتآموزشمجازیگفت:باتوجهبهشرایطپیشآمدهدرزمانهمهگیریویروس
کرونا،آموزشمجازیفرصتخوبیبرایسرمایهگذاریوتقویتزیرساختهایفیزیکیرافراهم
کردواینامرسببشدکهموقعیتمناســبیبرایجذبدانشجویانبینالمللیوخارجیایجاد
شود.ایندانشجویانمیتوانندازامکاناتوتوانمندیهایدانشگاهدرفضایمجازیبهرهمندشوند
کهزمینهجذببیشتردانشجویانخارجیرابههمراهدارد.سیدکمیلطیبیافزود:آموزشمجازی
مستلزمزیرساختهاییاستکهبایدمهیاشود،سرعتکاردرآموزشمجازیبیشتراستچراکه
تنظیمکالسهایغیرحضوریوارائهمطالبراحتترانجاممیشود.نیازمندتقویتزیرساختهای
الزمبرایدانشجویانبینالمللیدورهتحصیالتتکمیلیهستیم.مدیردفترهمکاریهایعلمی
بینالمللیدانشگاهاصفهاندربارهتعداددانشجویانبینالمللی)خارجی(دانشگاهاصفهانگفت:
دانشگاهبینالمللیاصفهانبیشازهزاردانشجویبینالمللیو600دانشجوفراگیرزبانفارسی
دارد.طیبیدربارهاستقراردانشــجویانبینالمللیدرخوابگاههاگفت:دانشگاهاصفهاندرشرایط
همهگیریویروسکرونابرنامهریــزیالزمرابرایاقامتدانشــجویانبینالمللیکردوتاکنون
چندینخوابگاهمناسبدرقالبهتلدانشجوبااستانداردهایجهانیتدارکدیدهشدهاست.وی
ادامهداد:بعدازدورانمحدودکنندهکرونادانشــگاههاباتقاضایسنگینخوابگاهومحلاسکان
مواجهخواهندشدوبرایاینکهبتواننددرزمینهجذبدانشجویانخارجیموفقباشندبایدتدارکات
الزمراداشتهباشند.طیبیدربارهواکسیناسیوندانشجویانبینالمللیگفت:دانشگاهبینالمللی
اصفهانباهمکاریعلومپزشکیواکسیناسیوندانشجویانبینالمللیراانجاممیدهدوباتوجه

بهتعدادمحدودایندانشجویاناحتماالتااولمهرواکسیناسیونآنهااتماممییابد.

مدیرکلآموزشوپرورشاستاناصفهان:

 اقدامات خوبی برای توسعه سرانه آموزشی در استان 
با کمک خیران در حال انجام است

مدیرکلآموزشوپرورشاســتاناصفهانگفت:خیرینباساختمدرســه،بزرگتریننعمت
یعنیدانایــیوتواناییرابهدانشآموزانهدیــهمیکنند.محمداعتدادیدرمراســمافتتاحیه
مدرســهزندهیادحاجغالمحســینصالحیضمنتشــکرازفرماندار،نمایندهمردمدرمجلس
شورایاســالمی،امامجمعهشهرنجفآبادوخیریناینشهرســتانبهدلیلنگاهویژهایکهبه
آموزشوپرورشدارند،اظهارکرد:اقدامبزرگیتوسطخیرمحترمدرساختاینمدرسهانجامشده
کهبسیارباارزشبودهوقدمروبهجلوییبرایآموزشوپرورشنجفآباداست.محمداعتدادی
افزود:بهجهتویژگیهایمردماینشهرســتان،نگاهخیراندرمنطقــهنجفآبادبهآموزشو
پرورشدرسالهایگذشتههموارهنگاهویژهایبودهاست.مدیرکلآموزشوپرورشاستانتاکید
کرد:خیرانباساختمدرســه،بزرگتریننعمتیعنیداناییوتواناییرابهدانشآموزانهدیه
میکنند؛امیدوارمایناقداماتادامهداشتهباشدوشاهدتوفیقاتروزافزونخیرین،مسئولین
ودانشآموزاناینشهرستانباشیم.همچنینسیدمحمدمیرپور،سرپرستادارهکلنوسازی
توســعهوتجهیزمدارساســتاناصفهانضمنتبریکهفتهدولتوگرامیداشتیادوخاطره
شهیدانرجاییوباهنراظهارداشت:بیشاز۲0پروژهدرشهرستاننجفآباددرحالاحداثاست
کهاگرکمکخیرینبهآموزشوپرورشنبودباچالشهایزیادیمواجهمیشــدیم،بالغبر۳0
هزارمترمربعزیربناتوسطخیرانودولتدرحالساختواحداثاستکه۱60کالسنیزشامل
آنمیشــودوباالی۸0درصدپروژههایاستانیابهصورتمشــارکتییابهصورت۱00درصدی

توسطخیرینصورتمیگیرد.

 صف مردم پشت درهای بیمارستان الزهرا)س(؛

در انتظار نفس

ساعتدوبعدازظهراســتوآفتابگرمو
 طاهره شفیعی

خشکاصفهانرمقیبرایشاننگذاشته،
زیرسایهدرختانورویچمنهایفضایسبز،پتووزیراندازانداختهوبا
سبدهایخوراکیوفالکسچای،اینجاساکتوصبورنشستهوانتظار
میکشــند.زنومرد،پیروجوانوحتیکــودکاندرگرمایبعدازظهر
تابستانیاصفهان،اینجادرمحوطهبیمارستانالزهرا)س(بهانتظارخالی
شدنتختویامرخصشدنبیمارشانهستند.بیشترشانروزهاست
اینجانشستهوبهدرهایبیمارستانچشــمدوختهاند.بالتکلیفی،درد
بزرگیاستکهبهجانشانافتادهونمیدانندتاکیوباچهامیدیباید
اینجامنتظربمانند.روزهایسختیپشتسرگذاشتهاند؛ابتالبهکروناو
بیمارییکطرف،پیداکردنتختخالیوبســتریکردنبیمارشاناز
طرفدیگرآنقدرخستهکنندهوطاقتفرسابودهکهدیگررمقیبرایشان
نماندهاست.اگرچهبیشترشانبعدازاینروزهایسختهنوزهمراحت
نشدهاندوهمزمانبااضطرابونگرانیازوضعیتبیمارشانبایدبهفکر
تهیهدارووهزینههایدرمانباشند.چهرههایشاندرهموچشمهایشان
خستهوبیفروغاستوصدایشانبهسختیشنیدهمیشود،اگرچه
اینجاساکتنشســتهودرفکرفرورفتهاند،امامعلوماستدردلشان
غوغاســت.اینروزهاکاروزندگیشــانشدهخیرهشــدنبهدرهای
بیمارســتانتاببینندسرنوشــتبرایشــانچهرقمزدهاست.صدای

آمبوالنسهاییکهیکیپسازراهمیرسندوبهسمتبخشاورژانس
میروند،رفتوآمدماشینهاوشلوغیوتکاپوپشتدرهایبیمارستان،
تضادعجیبیباسکوتمحوطهبیرونیوفضایسبزبیمارستاندارد.

رکوردهایی که شکسته شد، تخت هایی که پر شد
درموجپنجمکروناتعــدادبیماراندراصفهانرکــوردزدوحاالبیشاز
۳هزارو۷00بیماردربیمارســتانهایاصفهانبســتریهستندکهدو
برابرتعدادبیماراندرموجقبلیاســت.ظرفیتهمهبیمارســتانهای
اصفهانچندهفتهایاستتکمیلشدهوبرایپذیرشبیمارجدید،باید
منتظرخالیشدنتختومرخصشــدنبیماردیگریبود.بیمارستان
الزهرا)س(بهعنواناصلیترینسانتردرگیربیماریدرکالنشهراصفهان
نیزروزانهبیشاز6۵0بیماربستریداردودراینموجطوالنیوسهمگین،
بدونوقفهمشــغولخدمترسانیبهبیماراناســت.براساسبرآورد
قبلیدانشگاهعلومپزشکیاصفهانازرسیدنبه۴هزاربیماربستری،
پیشبینیشدهبود،ظرفیتبیمارستانالزهرا)س(به۷۵0تا۸00بیمار
برسدوازهرفضاییبرایبستریبیماراناســتفادهشود،امابهتازگی
پیشبینیشدهظرف۱0روزتادوهفتهآیندهدورهثباتبیمارانراتجربه
کنیمواگراتفاقغیرعادیرخندهدتا۱0روزآیندهتعدادبیمارانریزشو
موجبیماریشروعبهنزولکندو۱0تا۱۵روزبعدهمموجفروکشکند.

صدایآمبوالنسدوبارهدرفضامیپیچد،آمبوالنسبهسرعتبهدرب
اورژانسمیرودوهنوزبیمارپذیرشنشدهکهآمبوالنسدیگریازراه
میرسد.برخیازبیمارانپسازمعاینهوباگرفتندرمانهایسرپایی
راهیخانهمیشــوندوبرخیبایدبستریشــوند.حکایتهمراهانو
خانوادههایبیماراناینروزهااماحکایتدیگریاستکهشایدتاکسی
بهاینمصیبتدچارنشود،ازحالوروزآنهارانداند.محوطهبیمارستان
الزهرا)س(،بزرگترینبیمارستاندرجنوبکالنشهراصفهانباخدمات
درمانیگستردهکهحاالازآنبهعنوانبزرگترینسانترکرونایکشورهم
یادمیشودآنقدربزرگهســتکهمثلبرخیازبیمارستانهایشهر،
همراهانبیمارانآوارهگوشهخیابانوپیادهرونشوند.محوطهبیمارستان
اینروزهاپررفتوآمدوشلوغوخطرسرایتویروسکرونابسیارجدی
است.خانوادهایرویپتویقرمزرنگیزیرسایهدرختینشستهاندودو
مردجوانومیانسالحتیماســکبهصورتندارند!میپرسمازابتال
بهکرونانمیترســید؟مردجوانمیگویدمننیمساعتاینجابیشتر
نمیمانم،آمدهامسریبهبیمارمانبزنمکهچیزیاحتیاجنداشتهباشد
وبروم.مردمسنامازیرلبمیگویدبهاینچیزهانیست،هرکسیقرار

باشدبیمارشودمیشود!
کمیآنطرفتردومردکهوسایلبیشتریهمراهدارندمیگویندازبرآن
شمالیبهاصفهانآمدهاندو۱۱روزاستبیمارشاناینجابستریاست.
بیماردامادوبرادرآنهاست.مردیکهپدرزنبیماراستازسختیپیدا
کردندارومیگوید:دربازارآزادیکروزهتوانستمداروپیداکنم،اماقبلاز
آنتمامداروخانههایشهرراگشتموآخرشگفتندبروداروخانهسجاد.
درداروخانهســجادنفر۸۷۷امبودموبعدازیکساعتونیمدرصف،
گفتندداروتمامشدهبرواسمترادرنوبتمیگذاریمهروقتداروبود
اطالعمیدهیم،امابیمارمانبدحالبود،مجبورشدمازبازارآزادبخرم.

برادربیمارهممیگوید:سهروزمنتظربودیمتختخالیشود،بعدازسه
روز،۲۴ساعتهمدراورژانسبودوتاآمدیمداروتهیهکنیمبهکمارفت.
بیمارمانجواناست،۳۴سالبیشترنداردوورزشکاراستاماحاال۱۱روز
استدربیمارستانبستریشده.۲۴میلیوندادیمدوتاآمپولخریدیم
امادیربود...میپرسمچطورشدکروناگرفت؟نمیدانیم،همهخانوادهاش
گرفتندامامعلومنیستازکجاوچطور!پدروخواهرشدرخانهبستری
هستندومادرشهمدریکبیمارستانخصوصیبستریاست.میگوید
اگرهماناولتختخالیبودکاربهاینجانمیکشید،ماهمآخرآشناپیدا
کردیمتاتوانســتیمبیمارمانرادربیمارستانبستریکنیم،امادیربود.
دســتکادردرماندردنکندخیلیزحمتمیکشنداماظرفیتنیست
وبیمارپشتدرمیماند.چرایکجابرایبســتریبیماربدحالدرست

نمیکنندتامردماینطورتلفنشوند!

اخبار جامعه

معاونمســابقاتوتبلیغوترویجمرکــزامورقرآنی
سازماناوقافدرحاشیهبرگزاریمرحلهاستانیچهل
وچهارمیندورهمسابقاتقرآناوقافوامورخیریهدر
استاناصفهاندرجمعخبرنگارانضمنابرازخرسندی
ازروندبرگزاریاینمسابقاتدراستاناصفهانکهدر
امامزادهســیدمحمدخمینیشــهردرحالبرگزاری
اســت،اظهارداشــت:اصفهانهمــوارهقطبتالوت
قرآنبودهبودهوبرگزاریمســابقاتدرایناستاناز
اهمیتویژهایبرخورداربودهاست.حمیدمجیدیبا
بیاناینکهبرگزاریمرحلهاســتانیچهلوچهارمین

دورهمســابقاتقرآناوقافوامورخیریهدراســتان
اصفهاندرسطحملیاســت،ابرازداشت:باتوجهبه
اینشــرایطمیتوانباردیگرمیزبانیمسابقاتملی
وبینالمللیرابهاســتاناصفهانواگذارکرد.معاون
مســابقات،تبلیغوترویجمرکزامورقرآنیســازمان
اوقافوامورخیریهبااشارهبهبرخیازسیاستهای
سازماناوقافوامورخیریهبرایتوسعهفعالیتهای
قرآنیادامهداد:شناساییواحیایموقوفاتقرآنیاز
جملهایناقداماتاست.ویافزود:تاکنون۵00موقوفه
قرآنیدرکشورشناساییشــدهکهبرخیساختمان
کاملوآمادهبهرهبرداریاســت،برخیســاختمان
نیمهکارهوبرخیزمیناستکههمهآنهاراشناسایی
وســاماندهیخواهیمکرد.مجیدیمهربابیاناینکه
باساماندهیموقوفاتقرآنیپایگاههایخوبیبرای

توســعهفعالیتهایقرآنیوحضــورجامعهقرآنی
ایجادخواهدشد،تصریحکرد:ازسویدیگرمیتواناز
ظرفیتاینمراکزبرایارتقایسطحکیفیمسابقات
بااستفادهازابزارآموزشنیزاستفادهکرد.ویافزود:در
حالحاضرنیزآموزشنوجوانانومنتخباندورههای
قبلیمسابقاتقرآنرادردستورکارداریمتابتواندر
راســتایارتقایکیفیتفعالیتهایقرآنیوتربیت
فعاالنقرآنیگامبرداشت.معاونمسابقات،تبلیغو
ترویجمرکزامورقرآنیســازماناوقافوامورخیریه
بابیاناینکهاســتفادهازظرفیتهمهاقشاردرتوسعه
فعالیتهایقرآنیدردســتورکاراست،ادامهداد:در
کنارثبتنامکنندگاندرمســابقاتقرآناوقاف،افراد
حاضردرکرسیهایترتیلوتفسیرقرآندرامامزادگان
ازدیگرظرفیتهایدراختیارسازماناوقافاست.

معاونمسابقاتوتبلیغوترویجمرکزامورقرآنیسازماناوقافخبرداد:

شناسایی۵00موقوفه قرآنی درکشور

مبارزه با موش صحرایی 
در 2 هزار هکتار از 
بیابان های آران و 

بیدگل
طرحمقابلهبامــوشصحراییدردو
هزارهکتارازبیابانهــایآرانوبیدگل
اجراشد.اینطرحدرراستایمدیریت
جنگلهایدستکاشــتودرسطح
دوهزارهکتــارازعرصههــایبیابانی
شهرستانازاردیبهشتماهامسالآغاز

وهماکنونبهپایانرسیدهاست.

عشایر اصفهان، زیر چتر ایمن سازی مقابل کرونا
اینروزهاکهموجپنجمکرونابهروزهایاوجخودنزدیکمیشودتاپسازرسیدنبهیکقلهافول
کند،بینهمهافکارکرونایی،مردمانیفارغازهمهشهرنشینیوهیاهوهایروزمره،زندگیخودرا
درگوشهایازایندیارادامهمیدهندکهباوجودفرســنگهافاصلهفارغازماجرایکرونانیستند.
نقلگفتارمانازعشایراست،عشایریکه
امسالدومینســالاستکهکوچشان
دستخوشکروناشدهاســتوبارنگ
بندیاستانهاییالقوقشالقمیکنند
وحتیبهدلیــلقرمزبــودنوضعیت
شهرهایجنوبیکشــور،امسالفصل
بهارکوچعشایربهاستاناصفهانتغییر
وتقویمکوچبهعقــبافتاد.حتیگفته
شد،چنانچهعشــایرخارجازتقویمکوچ
امسالبهمناطقییالقیکوچکنندمورد
پیگردقانونیقرارمیگیرندوایندرحالیاستکهعشایراستاناصفهاناردیبهشتازقشالقوارد

استاناصفهانمیشوندودرسمیرم،دهاقان،فریدونشهر،شهرضااستقرارمییابند.
رییسدانشگاهعلومپزشکیاصفهاندربارهآخرینوضعیتواکسیناسیونعشایرگفتکهاینقشر
چونکوچروهستندودسترسیبهســکونتگاههایآنهانداریم،تیمسیارواکسیناسیونبهمحل
استقرارآنهااعزاممیشود.طاهرهچنگیزافزود:هرچندعشایردرنقاطسختگذرساکنهستندما
برایواکسینهکردنافرادباالی۱۸سالآناناقداممیکنیم.رییسدانشگاهعلومپزشکیاصفهان
تصریحکرد:البتهبرخیازتیرههایعشــایرینیزتمایلیبهتزریقواکسنندارنداماهمکارانمادر

شبکهبهداشتافرادیکهمایلبهزدنواکسنهستندراواکسینهمیکنند.
مدیرکلامورعشایراستاناصفهاننیزدراینبارهگفت:عشایراستاناصفهانتااوایلمهرودرنهایتتا
۴۵روزدیگردراینمنطقهاستقراردارندوسپسبختیاریهابهسمتخوزستانوعشایرایلقشقایی
همبهسمتاستانفارس،بوشهروکهگیلویهوبویراحمدکوچودورهقشالقخودراآغازمیکنند.مختار
اسفندیاریافزود:عشایرعربجرقویهکهاکنوندرمناطقسبزکوهبختیاریومناطقیازسمیرمو

اقلیدفارسبهسرمیبرند،مهرواوایلآبانازییالقبهاصفهانبرمیگردند.
مدیرکلامورعشایراستاناصفهاندربارهوضعیتواکسیناسیونوشیوعکرونابینعشایراستان
اصفهانتصریحکرد:بابررســیانجامشدهتوسطدانشگاهعلومپزشــکی،معاونتدرمان،شبکه
بهداشتسمیرم،چادگان،دهاقان،چادگانوفریدونشهروفریدن،فرمانداریوامورعشایربهتناسب
جامعهشهریوروستاییواکسیناسیونانجامشدهاقالمبهداشتیدراختیارعشایرقرارگرفتهاست.
ویادامهداد:جامعهعشایریکمترینابتالومشــکالتدرگیریکروناراداشتهاست.اسفندیاری
دربارهفوتشدگانکروناییعشایربیانداشت:سالگذشتهدرکشورچهارنفرازعشایردرگیرکرونا
شدندوجانباختندامابینعشایراستاناصفهانتاکنونگزارشیمبنیبرفوتناشیازکروناگزارش
نشدهاست.ویاضافهکرد:نظامزندگیعشایرمبنیبرپراکندگیوفاصلهاجتماعیاستوچادرهای
آنهابافاصلهازهمنصبمیشودودراینموردبیشترازجامعهشهریوروستاییرعایتمیکنند.
مدیرکلامورعشایراستاناصفهاناضافهکرد:تاکنونحدودهفتتا۱0هزارنفرومعادل۱۵درصداز
عشایرواکسیناسیونشدهاندوانتظارمیرودتایکماهدیگرکهعشایرازاصفهانبهمناطقییالقی

میروند۵0درصدآنهاواکسینهشوند.
ویدرخصوصتمهیداتویژهبرایموجششماحتمالیکروناتاکیدکرد:باتوجهبهاینکهمسیرکوچ
عشایرمتفاوتاستبهنظرمیرســددرموججدیدکرونادرگیریکمتریپیداکنند؛امادربارهموج
ششمباشبکهبهداشتهماهنگیخواهیمکرد.اسفندیاریهمچنینازتوزیعماسکواقالمبهداشتی
بینعشایرخبردادوگفت:باکمکنمایندهولیفقیهدرجهادکشاورزی،مسئوالنعشایر،سپاهوعلوم

پزشکیماسکواقالمبهداشتیتوزیعوچادرهایآنهاضدعفونیشدهاست.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

محموله جدید واکسن شنبه 
آینده به اصفهان می رسد

مسئولواحدمبارزهبابیماریهایواگیردار
مرکزبهداشــتاســتاناصفهاندرجمع
خبرنگارانرســانههایگروهــی،پیرامون
اوضاعموجودیواکســنکرونادراستان
اظهارداشت:آخرینباریکهواکسنتحویل
استاناصفهانشــد،روزجمعهگذشتهبود
که۱۲0هزاردوزواکســنسینوفارمچینی
وبرکتایرانیتحویلماشــدوطیمدت
۳روزونیمهرآنچهتحویلدادهشــدهبود
تزریقشدکهافراددردوزنوبتدومدردرجه
اولگروههدفمابودند.رضافداییافزود:
موجودیواکسندرشهراصفهانوبرخی
شــهرهایبزرگاطرافصبحچهارشــنبه
تمامشدوبههمینعلتمجبوربهتعطیلی
مراکزواکسیناسیوندراینمناطقشدیم
واگرپیامکــیراجعبهزمانفرارســیدن
نوبتواکسناشــخاصبههماستانیها
بدونآنکهموجودیداشتهباشیم،ارسال
شدهاستاینپیامکهامتاسفانهازسوی
وزارتبهداشــتبدوندرنظرگرفتنبودن
یانبودنواکسنارســالمیشود.مسئول
واحدمبارزهبابیماریهــایواگیردارمرکز
بهداشــتاســتاناصفهانپیرامونوقفه
ایجادشــدهبرایافرادیکهنوبتدوزدوم
واکسنشاناســت،گفت:تاروزشنبه۱۲
شــهویرماهمحمولهجدیدیازواکسنبه
دستمامیرســدوافرادیکهزمانتزریق
دوزدومشاناستبهطورقاطعانهنمیتوان
گفتمشکلیندارد؛امامعموالحدود۵روز
تادوهفتهتاخیردرتزریقدوزدومبالمشکل
استوتاثیریدرنتیجهنهاییندارد.فدایی
بااشارهبهتفاوتنوعواکسندرنوبتاول
وســپسدرنوبتدومادامهداد:درحالت
عادیافرادبایدهماننوعواکسنیرابزنند
کهدرنوبتاولبهآنهاتزریقشدهاستولی
درصورتیکهدرنوبتاولبدنفردیبهنوعی
ازواکسنواکنشنشاندادهاستمیتوان
درتزریقدوزدومنوعدیگریازواکسنرابه
ایشانتزریقکردوپزشکانحاضردرمراکز
واکسیناسیونبهفرداطالعمیدهندکهچه

نوعیبایدتزریقکنند.

مدیرکلبهزیستیاستاناصفهان:

مشارکت خیرین در حمایت از مددجویان بهزیستی کارگشا بود
مدیرکلبهزیستیاستاناصفهاندرآیینافتتاحمرکزنگهداریکودکانبیسرپرستدرتیرانوکروناظهارداشت:۱۱00کودکبیسرپرستوبدونسرپرستدر
استاناصفهانوجودداردکه600نفرآنهابهخانوادههاسپردهشدهاند.ولیا...نصرافزود:۵00نفرآنهادرمراکزشبانهروزیکودکانونوجواناننگهداریمیشوند
کهتوسطبهزیستیموردنظارتوحمایتخواهندشد.مدیرکلبهزیستیاستاناصفهانبابیاناینکهخیریندرمدیریتواجراییاینمراکزهمکاریدارند،تصریح
کرد:مشارکتاینقشردرحمایتازمددجویانبهزیستیکارگشابودهوبدوناینهمکاریاهدافمحققنمیشود.نصرخاطرنشانکرد:مراکزنگهداریکودکانو
نوجوانانبدونسرپرستتحتنظارتآنالینسازمانبهزیستیهستندومسائلبهداشتیودرمانیوتغذیهآنهاکنترلونظارتمیشود.مدیرآموزشوپرورش
تیرانوکروندرآیینکلنگزنیمدرسهخیرسازدرشهررضوانشهربااشارهبهفرسودگیبخشیازمدارساینشهرستانگفت:۲۳مدرسهبامشارکتخیریندر
حالاحداثاست.عباسسلطانیادامهداد:خیرینهمکاریخوبیداشتهاندوادارهکلنوسازیمدارساستاناصفهاننیزتکمیلوتجهیزآنراانجاممیدهد.



وقتی اما مک کئون در اواخر ماه جوالی اولین مدال طال از جمع چهار مدال 
طالی خود را در مرکز ورزش های آبی توکیو کســب کرد، دریافت 20 هزار 
دالر پاداش او قطعی شد. هفته گذشــته وقتی الکیشا پترسون، شناگر 
اســترالیایی، همین کار را انجام داد، هیچ پاداشی دریافت نکرد. تفاوت 
این دو نفر چه بود؟ یکی در مسابقات المپیک رقابت می کرد و دیگری در 

پارالمپیک حضور داشت.
مک کئون تقصیری نداشــت که هم از نظر جســمی دچار ناتوانی نبود و 
هم عضو کمیته ملی المپیک اســترالیا بود که توانایــی مالی کافی برای 
اهدای پاداش به اعضایش را داشــت؛ اما این موضوع درباره کمیته ملی 
پارالمپیک این کشــور صدق نمی کرد. با این حــال این اختالف فاحش 
در طول مســابقات توکیو 2020 به وضوح از ســوی شــرکت کنندگان در 
پارالمپیک حس شده و توجه بینندگان اســترالیایی را نیز به خود جلب 

کرده است. 

همین موضوع باعث شد که یکی از ورزشکاران زن بدون ناتوانی جسمی 
اقدامی در این راه صورت دهد. کلوئی دالتون که عضو تیم قهرمان راگبی 
اســترالیا در مســابقات یورو 2016 بود، اطالعاتی دربــاره تیم المپیک و 
پارالمپیک آمریکا داشــت که هر کدام از مدالیست هایش 52 هزار دالر 

دریافت می کنند. 
او تصور می کرد که این موضوع درباره ورزشــکاران استرالیایی حاضر در 
پارالمپیک هم صدق می کند و از این که چنین چیزی وجود ندارد شــوکه 

شده است.
دالتون که کمپینی برای تســاوی جنســیتی به راه انداختــه بود، این بار 
تصمیم گرفت صفحه ای برای جمع آوری مبلغ پاداش ورزشکاران حاضر 
در پارالمپیک راه اندازی کند. او موفق شــد در عرض سه روز 51 هزار دالر 
جمع آوری کند و انتظار دارد این مبلغ به 100 هزار دالر برســد تا به صورت 
مساوی بین تمامی مدال آوران اســترالیایی در پارالمپیک توکیو تقسیم 
شود. فروش تیشرت هایی با عبارت » برابری « نیز حدود هشت هزار دالر 

برای این کمپین به همراه آورده است.
اختالف فاحش در مبالغ پرداختی به ورزشــکاران حاضــر در المپیک و 
پارالمپیک نشان دهنده کمبود بودجه در کمیته پارالمپیک استرالیاست. 
کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک دو ســازمان جدا هستند که 

هر دو برای دریافت بودجه تالش می کنند. 
کمیته پارالمپیک در ســال 2021 مبلغ ســه میلیون دالر برای حمایت از 
برنامه ورزشکاران و ارائه عملکرد درخشــان از دولت دریافت کرد ؛اما بر 
اساس آمار اعالم شده کمی بیشــتر از 13 میلیون دالر درآمد داشت، در 

حالی که این رقم در کمیته المپیک به 26.5 میلیون دالر رسید.
اســترالیا تا به این جای کار 13 مدال طــال، 21 مدال نقــره و 20 برنز در 

پارالمپیک توکیو کسب کرده است.

تبعیض بزرگ؛ بیست هزار دالر در برابر هیچ
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ثبت رسمی قرارداد »آگوئرو« و بارسلونا در دقایق پایانی
نام سرخیو آگوئرو باالخره وارد فهرست بازیکنان بارســلونا در رقابت های اللیگا شد و این اتفاق 
به لطف موافقت سرخیو بوســکتس و یوردی آلبا برای کاهش دستمزدهایشان در فصل جاری 

رخ داد. 
شرایط مالی بد باشگاه و سوء مدیریت سال های گذشــته باعث شده که این تیم دچار مشکالت 
مالی جدی در فصل جاری شود و با بدهی بیش از یک میلیارد یورویی روبه رو باشد. آنها به همین 
دلیل موفق نشدند لیونل مسی را نیز برای فصل جاری در ترکیب خود حفظ کنند.ممفیس دپای 
و سرخیو آگوئرو نیز به عنوان بازیکن آزاد در تابستان امســال به آنها اضافه شدند؛ اما نتوانستند 
در همان زمان به دلیل عبور باشــگاه از ســقف محدودیت دستمزد اعمال شــده از سوی اللیگا، 

قراردادشان را به ثبت برسانند. 
جرارد پیکه ،اولین بازیکن ارشدی بود که حاضر به کاهش دستمزدش شد تا بارسا بتواند قرارداد 
بازیکنانی چون اریک گارســیا و ممفیس دپای را ثبت کند. در همان زمان نیز اعالم شــده بود که 
مذاکراتی با آلبا و بوسکتس برای کاهش دستمزدهایشان در جریان است.آگوئرو هنوز به دلیل 
مصدومیت قادر به حضور در میدان نیست و انتظار می رود که حداقل طی چند هفته پیش رو نیز 
نتواند در ترکیب بارســلونا به میدان برود؛ اما این تیم در نهایت موفق شــد درست پیش از بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالت، قرارداد او را به صورت رسمی در سازمان لیگ فوتبال اسپانیا به ثبت 

برساند تا مشکلی برای استفاده از این بازیکن نداشته باشد.  

پاریسن ژرمن، مدافع خرید
مندس، آخرین ورودی تابستانی PSG خواهد بود. نونو مندس، مدافع چپ 1۹ ساله فصل پیش 

اسپورتینگ لیسبون، از حاال به بعد بازیکن پاریسن ژرمن محسوب می شود. 
این بازیکن با قراردادی قرضی به ارزش ۷ میلیون یورو به پایتخت فرانسه نقل مکان کرده است 
و پاریســی ها می توانند در هر زمان با پرداخت ۴0 میلیون یورو، قرارداد او را دائمی کنند. مندس 
از تیم ملی زیر 16 سال پرتغال تا به تیم بزرگساالن، در تمامی رده های سنی برای کشورش بازی 

کرده است.

مخالفت »مورینیو« با جذب این بازیکن
ژوزه مورینیو، ســرمربی رم، در آخرین روزهای نقل و انتقاالت تابســتانی به جذب قرضی دونی 
فن دبیک از منچســتریونایتد پاســخ منفی داده اســت.دونی فن دبیک در آژاکــس به عنوان 
یک هافبک میانی پر انرژی شهرت پیدا کرد و همین موضوع باعث شد که او در سپتامبر 2020 به 

منچستریونایتد نقل مکان کند.
اما ستاره هلندی تا به اینجا شرایط دشواری را در جمع شــیاطین سرخ تجربه کرده و در واقع به 
یک نیمکت نشین محض زیر نظر اوله گنار سولسشر تبدیل شده است.نیمکت نشینی های پیاپی 
ستاره هلندی باعث شد که در نقل و انتقاالت تابستانی شایعات زیادی در رابطه با جدایی او مطرح 
شود و اخیرا گزارشی منتشر شــد مبنی بر اینکه مدیران باشگاه منچســتر یونایتد با مسئوالن رم 

تماس گرفته و جذب دونی فن دبیک را به صورت قرضی به آنها پیشنهاد داده اند.
بر اساس این پیشنهاد، باشگاه ایتالیایی می توانست بدون بند خرید دائم فن دبیک را به خدمت 
بگیرد بنابراین انتقالی به صرفه برای آنها به حســاب می آمد؛ اما گزارش ها حاکی از آن است که 
ژوزه مورینیو به حضور ستاره هلندی در تیمش پاسخ منفی داده چرا که سرمربی پرتغالی خواهان 

جذب یک هافبک با ویژگی های متفاوت توسط رم بوده است.
با این تفاسیر باید دونی فن دبیک را در منچستر یونایتد ماندگار دانست و احتماال او در فصل جاری 

نیز بیشتر نیمکت نشین خواهد بود و حداقل باید تا ژانویه برای تغییر وضعیت خود صبر کند.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

روزهای خوبی در انتظار ذوب آهن است

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در مراســم   سمیه مصور
معارفه مهــدی تارتار به عنوان ســرمربی 
باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: به بازیکنان جدید که به باشگاه پیوستند و 
تعدادشان کم هم نیست خوش آمد می گویم، آنها اگر اکثریت نباشند در 
بین بازیکنان اقلیت هم نیستند. مجتبی فریدونی با بیان اینکه دو سال 
اخیر برای هواداران و باشگاه ذوب آهن روزهای خوبی نبود، افزود: در لیگ 
بیستم تا روزهای آخر فشار داشتیم و واقعا روزهای تلخی را سپری کردیم، 
حتی رقبای ذوب آهن نیز می خواهند این تیم را قوی ببیند زیرا رقابت با 
رقیب ضعیف برای آنها سخت است. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ادامه 
داد: در تیم فوتبال ایرادات و اشکاالتی داشــتیم که برای ترمیم آن کار را 
خیلی زود شروع کردیم، متاسفانه تیم از لحاظ مهره در سال قبل شرایط 
خوبی را تجربه نکرد و در اول فصل بازیکنان ضعیفی جذب شدند که سعی 
در ترمیم این مشکل داشتیم.وی تاکید کرد: البته خیلی وقت ها تیم خوب 
بازی کرد، اما نتیجه حاصل نشد که باعث فشار روانی شد و این فشار روانی 
افول نتیجه گیری در بازی های بعدی را در پی داشت که در این راه شرایط 
داوری نیز تاثیرگذار بود تا دو فصل ناموفق داشته باشیم. مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن با بیان اینکه شرایط نامناسب در بستن تیم دلیل اصلی شرایط 
بد گذشته بود، اضافه کرد: بالفاصله بعد از لیگ با همدلی هیئت مدیره، با 
آقای تارتار به توافق رســیدیم که به گواه کارشناسان یکی از مربیان موفق 
ایران اســت. وی با اشــاره به عملکرد مثبت تارتار در تیم های قبلی وی 

تصریح کرد: امیدواریم به طبع در ذوب آهن و اصفهان که شرایط بهتری از 
تیم های قبلی تارتار دارد، نتیجه خوبی بگیریــم و بتوانیم ذوب آهن را به 
جایگاه واقعی این باشــگاه برگردانیم و روزهای خوبی را ســپری کنیم.

فریدونی در خصوص نحوه جذب بازیکنان جدید ابراز داشت: تمامی این 
بازیکنان با لیست شخص آقای تارتار و نظر مستقیم او جذب شد، من در 
دوره های قبل نیز عضو هیئت مدیره بودم اما امسال اولین بار است که هیچ 
بازیکنی سفارشی به تیم نیامده و همه با مالک فنی و معرفی تارتار آمدند. 
وی با اشــاره به اســتقرار مدیران ذوب آهن در تهران برای عقد قرارداد با 
بازیکنان جدید گفت: بعد ازارائه لیست توسط تارتار در دو روز اول حتی در 
روز تاسوعا در تهران بودیم که ۸0 درصد اصلی نقل و انتقاالت در همان دو 
روز انجام شد. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تاکید کرد: تیم پنج نفره کمیته 
نقل و انتقاالت وظیفه مذاکرات را به عهده داشت که شامل افراد حقوقی و 
اقتصادی بود و مذاکرات به هیچ عنوان فردی نبوده و تمام عقد قرادادها در 
ساختمان باشگاه ذوب آهن در تهران اتفاق افتاد. وی با بیان اینکه جذب 
این بازیکنان اقدام خوبی بود، تصریح کرد: خیلی اتفاق خوبی بود که در 
روزهای اول خرید بازیکنان انجام شد زیرا هر چه از نقل و انتقاالت می گذرد 
وسواس ما بیشتر می شود و پیشنهادات واقعی و غیر واقعی به بازیکنان 
ارائه می دهند که باعث می شود در آخر نقل و انتقاالت خرید سخت باشد. 
فریدونی تاکید کرد: امیدواریم باشگاه ذوب آهن فصل خوبی را سپری کند 

و نگرانی های دو سال گذشته در بین هواداران این تیم نباشد.

ذوب آهن زیر ساخت های الزم برای موفقیت را دارد
مهدی تارتار  نیز در این مراسم اظهار داشت: خیلی خوشحالم به باشگاه 
بزرگ ذوب آهن قدم گذاشته ام و باعث افتخار من است که اینجا حضور 
دارم.وی با اشاره به روند نه چندان خوب ذوب آهن طی دو سال اخیر 
افزود: کار ما در این سال سخت، اما شدنی اســت زیرا در این باشگاه 
همه شــرایط برای موفقیت فراهم اســت و اینجا زیرساخت های الزم 

برای موفقیت را دارد. 
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص بازیکنان جذب شده توسط 
مدیریت باشگاه ابراز داشت: این بازیکنان از فیلترهای زیادی رد شدند 
تا به اینجا رسیدند و روی تک تک بازیکنان تفحص داشتیم. وی خطاب 
به بازیکنان جذب شده تاکید کرد: شماها که اینجا حضور دارید از لحاظ 
اخالق و فنی مورد تایید کل کشور هســتید زیرا برای جذب شما از کل 

کشور و اصحاب فن سوال و پرسش شده است. 
تارتار اضافه کرد: امیدواریم با کســب نتایج شایسته جواب این اعتماد 
را بدهیم، بازیکنان نتایج را رقم می زننــد، می خواهم با تمام وجود در 
اختیار باشگاه باشند و در این راه باید حرفه ای عمل کنند حتی در زندگی 

شخصی این حرفه ای گری را مد نظر بگیرند. 
وی ادامه داد: دوست دارم همه با هم سال خوب را داشته باشیم، قبال 
جایگاه ذوب آهن لرزه به تن همه تیم ها می انداخته است و امیدواریم 

آن را به این جایگاه برگردانیم.

خبر روز

آنالیزور کی روش؛ مامور شناسایی رقبای ایران 
مهرداد خانبان که در کادرفنی پرســپولیس حضور دارد، این روزها به اردوی تیم ملی ملحق شده 
است.خانبان به همراه کریم باقری فقط در زمان برگزاری اردو، به کادرفنی تیم ملی اضافه می شوند 
و در باقی موارد عضو پرسپولیس هســتند ؛اما حاال برای دو بازی سرنوشت ساز با سوریه و عراق 

پیراهن آبی بر تن کرده و ناظر تمرین هستند.
نکته جالب اینکه خانبان در جریان مســابقات جام ملت ها و همچنین جام جهانی 201۴ برزیل، 
آنالیزور کادرفنی کــی روش بود و در کنار این ســرمربی پرتغالی حضور داشــت و حاال در دوران 
اســکوچیچ دوباره به تیم ملی اضافه شــده و مامور آنالیز حریفان ایران است.باید دید تیم ملی 
ایران با حضور کادرفنی خود متشکل از دو مربی تیم فوتبال پرسپولیس، چه سرنوشتی را خواهد 

داشت؛ مربیانی که باتوجه به ویژگی های مثبت فنی و اخالقی، نظر اسکوچیچ را جلب کردند.

قدوس، رقیبی برای همه هافبک ها 
یک نیمه بازی مقابل بحرین کافی بود تا متوجه نعمتی به نام سامان قدوس در تیم ملی شویم.

سامان قدوس که از زمان پذیرفتن بازی برای تیم ملی ایران، فرصت چندانی برای درخشش به 
دست نیاورده بود بالخره در جایی که به شدت به آن نیاز داشتیم هنر خود را نشان داد و با حضور 
یک نیمه ای مقابل بحرین، عامل اول برتری تاکتیکی ایران مقابل بحرین شد.هر چند پس از بازی 
با بحرین نیز قدوس نتوانست در جدال حســاس با عراق به ترکیب اصلی راه یابد؛ اما اسکوچیچ 
روی او به عنوان یک تعویض طالیی کــه می تواند با او پلن دوم تاکتیکی خــود را به اجرا بگذارد 

حساب باز کرده است. 
با این حال بعید نیســت با افزایش حضور او در تمرینات تیم ملی و پی بردن بیشتر اسکوچیچ به 
قابلیت های این بازیکن تکنیکی، به جایگاهی ثابت در ترکیب تیم ملی برسد و از همین االن خود 
را به عنوان رقیبی برای هافبک های نامدار و مورد اعتماد اسکوچیچ معرفی کرده است.قدوس که 
تقریبا از نظر قابلیت های فنی و مهارتش با توپ و انجــام حرکات انفجاری، نوع بازی مخصوص 
به خود در بین بازیکنان تیم ملی دارد و کمتر بازیکنی در بین ملی پوشــان به او شبیه است ، اگر 
در ترکیب اصلی هم نباشد، بدون شــک یکی از اولین گزینه های سرمربی تیم ملی برای تعویض 
است و امیدوار است با ادامه دادن به روند خوبش در تیم ملی، کم کم خود را برای حضور در ترکیب 

اصلی آماده کند.

مدافع سپاهان: 

جز قهرمانی هیچ هدفی در سپاهان ندارم
سپاهان با حضوری موفق تا اینجای نقل و انتقاالت، توانسته با برخی بازیکنان مدنظر خود برای 
تمدید قرارداد نیز به توافق الزم دست یابد. مهدی زاده، مدافع میانی این تیم یکی از بازیکنانی بود 
که به رغم در اختیار داشتن پیشنهاداتی، بار دیگر ترجیح داد به کار در اصفهان ادامه دهد.محمدرضا 
مهدی زاده درباره شرایط این تیم در فصلی که پشت ســر گذاشتند، می  گوید: یک فصل سخت و 
طوالنی را پشت سر گذاشتیم و تالش زیادی برای رســیدن به اهداف مان داشتیم که متاسفانه 
میسر نشــد. ما با پرســپولیس تا هفته آخر لیگ در کورس قهرمانی بودیم و کسب 65 امتیاز در 
لیگ واقعا کار راحتی نیســت و از طرفی در جام حذفی هم تالش زیادی برای قهرمانی داشتیم 
ولی اتفاقات فوتبالی باعث شــد نتیجه نگیریم و حذف شویم. فکر می کنم استحقاق ما در فصل 

گذشته حداقل یک جام بود که به آن نرسیدیم.
مهدی زاده در مورد شانس قهرمانی سپاهان در فصل بعد گفت: نمی شود در مورد قهرمانی صحبت 
کرد چرا که در طول فصل اتفاقات زیادی ممکن اســت رخ دهد و روی نتایــج بازی ها تاثیرگذار 
باشد. کار واقعا ســختی است ولی بدون شــک تالش و هدف ما در این رابطه است و هدفی جز 

قهرمانی را دنبال نمی کنیم.

مستطیل سبز

قائدی در دنیای خویش؛ 
شاید اولین بازی فیکس

مهدی قائــدی یکــی از بهتریــن بازیکنان 
استقالل طی دو فصل اخیر بود؛ این مهاجم 
تکنیکی و ریز نقش که در پایان لیگ بیستم 
و پس از کش و قوس های بسیار، استقالل 
را ترک و راهی شباب االهلی امارات شد، این 
روزها با حضور در اردوی تیــم ملی به همراه 
دیگر بازیکنان در حال تمرین برای دو بازی 

حساس مقابل سوریه و عراق است.
قائدی در چهار بازی پایانی و حســاس تیم 
ملی طی دو هفتــه در بحرین بــرای اولین 
بار حضور در این عرصه را تجربــه کرد. او در 
3 بــازی از این ۴ بــازی به عنــوان بازیکن 
جایگزین به میدان رفت و یک بار هم موفق 
به گلزنی شد. مهاجم آن روزهای استقالل در 
بازی اول مقابل هنگ کنگ به میدان نرفت؛ 
اما در بازی بعد مقابل بحرین در دقیقه ۸3 
وارد زمین شد تا اولین بازی ملی رسمی اش 
را انجام دهد؛ او پیــش از بازی با بحرین در 
دو دیدار دوستانه مقابل بوسنی و ازبکستان 
به میدان رفته و یک گل زده بود. در دو بازی 
بعدی تیــم ملی مقابل کامبــوج و عراق هم 
اسکوچیچ در نیمه دوم به قائدی میدان داد 
تا نشان دهد روی او حساب باز کرده و منتظر 
اســت تا این بازیکن بتواند خود را در عرصه 
ملی هم به مانند عرصه باشگاهی نشان دهد.

حال پس از پایان هیاهــوی نقل و انتقاالت 
و حواشــی زیادی که طــی هفته های اخیر 
در مورد قائدی مطرح شــد، این بازیکن در 
کنار دیگر ملی پوشان در حال تمرین است. 
او در دنیای خویش و با همان شیطنت های 
همیشــگی، یکی از دوست داشــتنی ترین 
چهره های تمرین تیم ملی به شمار می رود و 
امیدوار است که برای اولین بار در عرصه ملی 
به عنوان بازیکن فیکس در بازی با ســوریه 
به میدان برود؛ با توجه به محرومیت سردار 
آزمون در بازی  با سوریه ستاره ریزنقش تیم 
ملی برای تحقق این هدف شانس بسیاری 
دارد و بایــد دید که آیا اســکوچیچ در غیاب 
سردار از او در ترکیب اصلی تیمش استفاده 

خواهد کرد یا خیر؟

در لیگ بیستم تا روزهای آخر فشار داشتیم و واقعا 
روزهای تلخی را سپری کردیم، حتی رقبای ذوب آهن 
نیز می خواهند این تیم را قوی ببیند زیرا رقابت با رقیب 

ضعیف برای آنها سخت است

فوتبال جهان

وز عکس ر

حسن یزدانی زیر ذره بین 
کادرفنی جدید

حســن یزدانی که چند روز بعــد از پایان 
المپیک بــار دیگــر بــه اردوی تیم ملی 
فراخوانده شــد، حاال خــودش را برای 
سومین طالی جهانی اش آماده می کند. 
ســتاره جویبــاری کشــتی آزاد ایران که 
فرصت زیادی بــرای تغییر تاکتیک خود 
ندارد، با کادرفنی جدید باید برای مبارزه با 

تیلور برنامه ریزی کند.
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

ظرفیت پارکینگ های شهر به 1300 خودرو افزایش می یابد
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: با تکمیل پارکینگ هــای در حال احداث، 
ظرفیت پارکینگ های سطح شــهر به یک هزار و ۳۰۰ خودرو خواهد رسید.مسعود بنده خدا با بیان 
اینکه در حال حاضر ۴۲ پارکینگ با ۱۲ هزار فضای پارک خودرو در اختیار شــهرداری است، اظهار 
کرد: تمام پارکینگ های طبقاتی شهر مجهز به سیستم هوشمند ورود و خروج، دوربین های پالک 
خوان، آسانسور و سیســتم های اعالم و اطفای حریق اســت.وی با تاکید بر اینکه پارکینگ های 
جدیداالحداث مجهز به سیستم نشانگر فضای خالی پارکینگ است، افزود: اخیرا در معابر منتهی به 
پارکینگ ها نیز تابلوهای نشانگر وضعیت ظرفیت آنها نصب شده است.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: ساالنه برای تکمیل و بهینه سازی تجهیزات، زیباسازی و ایمن سازی 
پارکینگ های شهر حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه می شود.وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تخلفات 
و سو استفاده های احتمالی، مســئوالن تمام پارکینگ ها ملزم به ارائه صورتحساب به شهروندان 
هستند تا اجحافی در حق شهروندان نشود، گفت: در تمام مناطق ۱۵ گانه شهر زمین هایی با کاربری 
پارکینگ وجود دارد که توسط مناطق در حال تملک است.بنده خدا با ابراز خرسندی از اینکه در سال 
جاری پارکینگ زیرسطحی اردیبهشت با ۱۰۳ ظرفیت خودرو مورد بهره برداری قرار گرفت، اظهار کرد: 
تا پایان سال جاری پارکینگ زیرسطحی توحید با ظرفیت گنجایش ۱۸۰ خودرو و پارکینگ مشارکتی 
خیابان سنبلستان با ظرفیت ۳۵۰ خودرو تکمیل و به بهره برداری می رسد.وی با بیان اینکه پارکینگ 
لسان االرض در حال احداث است، خاطرنشان کرد: پارکینگ روباز ایستگاه مترو میدان علیخانی 

نیز با ۱۱۰ واحد پارکینگ به ظرفیت های پارک خودرو در شهر اضافه می کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

هیچ گونه تعهد استخدامی برای آتش نشانان داوطلب نداریم
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با اشاره به شرایط عضویت 
افتخاری در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، اظهار کرد: آتش نشان داوطلب فردی 
اســت که با درخواست شــخصی و بر اســاس عالقه مندی خود پس از احراز صالحیت و گذراندن 
دوره های آموزشی به صورت افتخاری تحت نظارت سازمان در مهار حریق، حوادث و بحران ها تالش 
و فعالیت می کند. آتشپاد محسن گالبی افزود: در حال حاضر دوره های سه روزه عمومی به صورت 
رایگان برگزار می شود و عالقه مندان می توانند در این دوره ها شرکت کرده و مقدمات طرز استفاده 
از کپســول های اطفا و به صورت اختصار برخی موارد ایمنی را آموزش ببینند. مدیر عامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه داوطلب آتش نشان در سه سطح یک، 
دو و سه است که در سطح یک دوره مقدماتی، داوطلبان آموزش را به مدت ۱۰۵ ساعت فرامی گیرند، 
تصریح کرد: پس از فراگیری آموزش ها، فرد خود امدادگر در حوادث و آتش سوزی ها تلقی می شود 
و این امکان را دارد که در لحظات اولیه و پیش از رسیدن نیروهای عملیاتی آتش نشان، حریق را با 
تجهیزات عمومی مهار کرده و از پیشرفت حریق جلوگیری کند. وی ادامه داد: آتش نشان داوطلب 
سطح دو دوره پیشــرفته آتش نشانی را به مدت ۷۵ ســاعت فراگرفته و پس از گذراندن مراحل و 
سرفصل ها و دوره های کارورزی شش ماهه زیر نظر مسئوالن و قبولی در آزمون تعیین صالحیت به 
عنوان نیروی داوطلب شناخته می شود که در زمان بحران یا کمبود نیرو می توان از وجود این افراد 
استفاده کرد. آتشپاد گالبی تاکید کرد: این نیروها به صورت کامال افتخاری و داوطلبانه در راستای 
خدمت رسانی به شهروندان با ســازمان آتش نشــانی همکاری می کنند و این موضوع هیچ گونه 
تعهد استخدامی نخواهد داشت. وی گفت: شرایط پذیرش نیروهای آتش نشان داوطلب، داشتن 
حداقل ۱۸ سال و حداکثر ۶۰ سال، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، شرایط جسمی سالم 
و برخورداری از سالمت جسم و روان به تشخیص پزشــک معتمد سازمان، نداشتن سوء پیشینه 
کیفری، اعتیاد نداشتن به سیگار، مواد مخدر یا الکل و تکمیل و امضای تعهدنامه محضری مبنی بر 

رعایت مقررات سازمان و مفاد آیین نامه آن است.

در راستای حفظ ایمنی شهروندان؛

مترویاصفهانراهفرارپیدامیکند!

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان        نرگس طلوعی
از احداث پروژه پله فرار مترو در انتهای 
خیابان شــیخ بهایی در بین ایســتگاه های انقــالب و میدان امام 
حسین)ع( خبر داد، طرحی که در راستای حفظ ایمنی مسافران در 
میان ایســتگاه ها، تونل ارتباطی و یا تونل خروجی  به مرحله اجرا 

رسیده است.
سیســتم های راه آهن زیر زمینی یکی از اجزای اصلی شبکه های 
حمل و نقل در سطح جهان بوده که اين کار را با جابه جايی سريع و 
کالن مسافر در جوامع شهری در كشورهای مختلف انجام می دهد. 
فوايدی كــه از حمل و نقل راه آهــن زير زمينی حاصل می شــود، 
متنوع بوده و اساســا از كاهش در اســتفاده از اتومبيل و به تبع آن 
كاهش خطرات بهداشتی و زيست محيطی مرتبط با دود منتشره از 
اگزوزها ناشی می شود . عالوه بر اين با كاهش تراكم و ايجاد راه ها 
و اتصاالت حياتی در حمل و نقل بين شــهری ، راه آهن زير زمينی 

كيفيت كلی سطح زندگی جوامع شهری را بهبود می بخشد. 
با اين حال بــرای به حداكثر رســاندن اثرات مثبــت آن بر محيط 
زيست، اين سيســتم ها نياز به ايجاد يك محيط ايمن و بهداشتی 

برای مسافران و كاركنان اين سيستم دارند؛  چرا که هریک از خطوط 
مترو به عنوان یک سرمایه ماندگار برای شهر به حساب می آید اما 
چنانچه تدابیر الزم و ملزومات اولیه در طراحی و ســاخت خطوط 
مترو و ایستگاه های آن قبل از بهره برداری رعایت نشود، چه بسا به 

یک تهدید شهری تبدیل شود! 
بحث ایمنی خطوط مترو دو بخش را شــامل می شود: پیش بینی 

مواقع بحرانی و حداقل های الزم برای خطوط در حالت عادی.
از حداقل های الزم بــرای حالت عــادی مترو می تــوان به تعبیه 
هواکش جهت ایجاد گردش هوا در زیرزمین در ابتدا، انتها و قسمت 

میانی هر ایستگاه و ایمنی سکوها اشاره کرد.
اما بخش دوم کــه مهم تر اســت ایمنی در مواقع بحرانی اســت، 
موضوع مهمی کــه با احداث راه پله فرار در دســتور کار مســئوالن 

سازمان قطار شهری اصفهان قرار گرفته است.
محمدرضا بنکدار هاشــمی درباره اجرای این طــرح گفت: پله فرار 
مترو یک اســتاندارد جهانی اســت که در راســتای حفــظ ایمنی 
مســافران در میان ایســتگاه ها، تونل ارتباطی و یا تونل خروجی 
احداث می شود.  وی افزود: شورای تامین استان اصفهان با تاکید 

بر اهمیت پله فرار مترو حکمی برای اجرای این طرح به ســازمان 
قطار شــهری صادر کرد. مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان 
درباره اهمیت این طرح بیان کرد: درصورتی که مسافران در شرایط 
اضطراری قرار بگیرند می توانند از طریق پلــه فرار خود را به محیط 

خارج از مترو برسانند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر پروژه پله فرار مترو در انتهای خیابان 
شیخ بهایی در بین ایستگاه های انقالب و میدان امام حسین)ع( 
در حال ساخت است که شــروع احداث این پروژه از سال گذشته 

بوده و تا امروز حدود ۴۵ درصد پیشرفته داشته است. 
 به گفته مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان، در حال حاضر 
ســوخت خط یک مترو بهینه ســازی می شــود و با مقدار ارزش 
افزوده ای که خط یــک مترو برای کاهش مصرف ســوخت حفظ 
می کند بخشی از هزینه های احداث پله فرار مترو تامین می شود.

برای شــهر اصفهان ۳ خط قطار شــهری در نظر گرفته شده است؛ 
خط ۱ مسیر شمال به جنوب، خط ۲ شمال شرقی به غرب و خط ۳ 
از جنوب به غرب  اســت که تاکنون تنها خط اول مورد بهره برداری 

قرار گرفته است.

مدیر کل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: سال ۹۸ و قبل از شیوع کرونا شهرداری 
اصفهان در صدد ارائــه خدمات به شــهروندان به 
صــورت غیرحضوری برآمــد، اما انجــام اقدامات 
مربوطه با شیوع این ویروس همزمان شد.فروزان 
ســلطانی با تاکید بــر اینکه یکــی از جدی ترین و 
اساســی ترین پروژه هــا فاز نخســت میز خدمت 
غیرحضوری در ابتدای تیرماه سال گذشته بود که تا 
بهمن ماه ۹۹ همه مناطق شهرداری تحت پوشش 
ارائــه خدمات غیرحضــوری قرار گرفتنــد، افزود: 
شــهروندان اصفهانی می توانند از طریق مراجعه به 
ســایت my.isfahan.ir از خدمات الکترونیکی 

شهرداری بهره مند شوند.

مدیر کل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: به واسطه میز خدمت غیرحضوری 
شــهروندان می توانند بدون مراجعه به شــهرداری 
درخواست های خود را انتقال داده و در جریان نتیجه 
درخواست اعالم شده قرار بگیرند.وی با بیان اینکه 
هوشمندی باید در خدمت شهر باشد تا شهر بتواند 
بر پایه مفاهیم مردمی و انسانی فعالیت های خود 
را هدایت کند، ادامــه داد: میز خدمت غیرحضوری 
یکی از پروژه های شهر هوشمند اصفهان و یک درگاه 
واحد شهروندی به شــمار می رود.سلطانی گفت: 
سال گذشته فاز نخســت میز خدمت غیرحضوری 
شامل ۱۱۰ خدمت و فعالیت شــهرداری به صورت 
کامل به شهروندان ارائه شد و برخی زیرساخت ها 
را در شهرداری تسهیل کرد، امکان آموزش کاربران 
و نظرســنجی فراهم و داشــبورد مدیریتی ایجاد 
شــد.وی با بیان اینکه مهم ترین هدف میز خدمت 
غیرحضــوری این بود کــه فعالیت هــای پرکاربرد 

شــهرداری به صورت غیرحضوری ارائه شود، اظهار 
کرد: در فاز دوم ۳۰ خدمت دیگر شــهرداری نیز به 
صورت غیرحضوری به شهروندان ارائه شده است.
مدیر کل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان 
گفت: شــهرداری اصفهان تالش کرده خدمت خود 
را تا حد امکان به صورت غیرحضوری به شهروندان 
ارائه کند.وی ادامــه داد: ۱۰ حــوزه خدمتی در میز 
خدمت تعریف شده است شامل شهرسازی، امور 
پیمانکاران، محیط زیســت، حمــل و نقل، فضای 
شهری، حوادث و تخلفات، ارتباطات و نظرسنجی، 
گردشگری، آموزش، آرامســتان ها و سایر حوزه ها 
که به مرور زمــان در این بخش ها قــرار می گیرد.

ســلطانی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۰ خدمت در 
قالب ۱۰ بخش ذکر شده به شــهروندان به صورت 
غیرحضوری ارائه شــده که ۹ خدمت آن به صورت 
موشــن گرافی برای آگاهی شــهروندان از روش 

استفاده از خدمات است.

مدیر کل نوسازی و تحول اداری شهرداری:

140 خدمت شهرداری اصفهان به صورت الکترونیکی ارائه می شود

در حال حاضر پروژه پله فرار مترو در انتهای خیابان 
شیخ بهایی در بین ایستگاه های انقالب و میدان امام 
حسین)ع( در حال ساخت است که شروع احداث این 
پروژه از سال گذشته بوده و تا امروز حدود ۴۵ درصد 

پیشرفته داشته است

 دستیابی به اطالعات درمانی کرونا در  سایت
»شهر هوشمند سالمت«

رییس اداره توسعه فرهنگ ســالمت گفت: شــهروندان اصفهانی از طریق سایت »شهر هوشمند 
ســالمت« می توانند به اطالعات الزم در خصوص روند درمانی ویروس کرونــا و اطالعات الزم در 
خصوص واکسیناسیون دست یابند. فریناز توالئیان اظهار داشت: با توجه به شرایط بحرانی فعلی که 
جهش های متوالی ویروس کرونا ایجاد کرده است، اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی با استفاده از ظرفیت های 
اطالع رسانی که در اختیار دارد، به معرفی سایت »شهر هوشمند سالمت« پرداخته است. وی افزود: 
این سایت توسط یک شــرکت دانش بنیان که مورد تایید کارشناســان بنیاد ملی نخبگان  و واحد 
فناور ِ مرکز توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است، با تیمی متشکل از اساتید 
و  نخبگان حوزه پزشکی، پرســتاری، مدیریت، فناوری اطالعات سالمت و هوش مصنوعی به ارائه 
خدمات می پردازد. به گفته رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان، محققان این شرکت دانش بنیان، ضمن ایده پردازی و خلق ارزش مشترک با 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و استفاده از زیر ساخت »شهر هوشمند سالمت« در 
جهت مدیریت بیماری کرونا گام برداشته است. توالئیان ادامه داد: سایت »شهر هوشمند سالمت« 
با ارائه اطالعات در زمینه های متعدد به بسیاری از سواالت بیماران مبتال به کرونا از جمله تعداد تخت 
بستری خالی بیمارستان های استان، ظرفیت تخت سرپایی بیمارستان های استان، بیمارستان های 
ارائه دهنده خدمت به بیماران کرونایی  ســایر بیماران و اطالعات کلیه درمانگاه های استان پاسخ 
می دهد. وی تصریح کــرد: معرفی مراکز تصویربرداری ارائه دهنده خدمــت به بیماران کرونایی و 
سایر مراکز تصویر برداری، آزمایشگاه های انجام دهنده تست PCR و سایر آزمایشگاه های استان، 
مراکز ارائه دهنده خدمات و مراقبت های بالینی در منزل در استان، مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های 
پرستاری در استان، مراکز فروش و اجاره اکسیژن ساز،کپسول اکسیژن و بایپپ، مراکز خدمات 
جامع سالمت منتخب کرونا و نمایش نزدیک ترین مراکز ارائه دهنده خدمات به بیماران براساس 
لوکیشــن از دیگر خدمات این سایت است. وی گفت: سایت »شهر هوشــمند سالمت« در زمینه 
واکیسناسیون نیز با ارائه مواردی چون اطالعات مراکز واکسیناسیون، اطالعیه های مربوط به توزیع 
واکســن و توصیه های مربوط به تزریق واکسن به یاری شــهروندان اصفهانی آمده است. گفتنی 
 است؛ شهروندان اصفهانی برای اســتفاده از خدمات و اطالعات این ســایت می توانند به آدرس

https://shc.health مراجعه کنند.

ادامه مرمت مسجد تاریخی برسیان در انتظار اعتبار
نبود اعتبارات، ادامه مرمت و بازسازی مسجد تاریخی برسیان در شهرستان اصفهان را بیش از ۹ سال 
است متوقف کرده است. بهرام طبالی، نایب رییس شورای اسالمی روستای برسیان گفت: تاکنون 
۵ میلیارد ریال برای مرمت نیمی از این مسجد هزینه شده و تکمیل نیم دیگر مرمت این روستای 
تاریخی نیازمند ۵۰ میلیارد ریال اعتبار است.استادکار مرمت مسجد تاریخی برسیان کاهش قطر از 
شش به چهار و نیم متر را ویژگی بارز گلدسته این مسجد دانست و گفت: ابتدا گلدسته این مسجد 
با ارتفاع ۳۵ متر درســال ۴۹۱ هجری قمری ساخته و سپس خود مســجد در سال ۴۹۸ هجری 
قمری احداث شده است.علی هادیان افزود: ســبک تزیینات آجری داخل مسجد مشابه سبک 
داخل مسجد تاج الملک اصفهان است.عباس برســیانی، عضو هیئت امنای مسجد بی توجهی را 
علت تخریب این بنای تاریخی دانست و گفت: زیباترین کتیبه این مسجد در ضلع شمالی مسجد 
و آجر های قسمت های دیگر آن به سرقت رفته است.مســجد با ۹۵۰ سال قدمت از قدیمی ترین 
مساجد کشور و متعلق به دوره سلجوقیان است.برســیان در ۳۶ کیلومترى جنوب شرقى اصفهان 
و ۲۵ کیلومترى شرق جاده آســفالته اصفهان - زیار قرار گرفته و مســجد جامع، چهار زیارتگاه و 
همچنین کاروان سراى شاه عباسى با معماری کم نظیر از آثار تاریخی این روستای گردشگری است.

با مسئولان

خبر خوان

سنگفرش چهارباغ نخاله شد؟

خبر روز

مدیر پروژه های چهارباغ عباسی به انتقاداتی 
که درباره چرایی برچیدن بخشی از سنگ فرش  
چهارباغ عباسی در فضای مجازی مطرح شده 
بود، پاســخ داد.روز ســه شــنبه رضا ضیاء، 
حافظ پــژوه اصفهانی، ویدئویــی را در صفحه 
مجازی خود به اشــتراک گذاشــت و نوشت: 
»نیمه شب هشتم شهریور به جان سنگ های 
کف چهارباغ اصفهــان افتاده انــد و این گونه 
تخریب شان می کنند. این سنگ ها می تواند تا 
چند قرن مقاوم باشد و اینجا بماند. همان طور 
که برخی سنگ های پل خواجو صفوی است؛ 
اما اینجا یک سال نشده مدیری از راه می رسد 
و دســتوری می دهد و این متریال ارزشــمند 
به نخاله تبدیل می شود.برای هر متر از این ها 
چندین میلیون از اموال عمومی هزینه می شود 
و کوه های استواری که همزاد زمین اند تراش و 
خراش می خورد و نابود می شود تا زینت بخش 
خانه ها و شهرهای ما باشد و بعد هم بیندازیم 
شان دور. بهشان گفتم دست کم این سنگ های 
ارزشــمند را آرام تر بکنید تا بشود دوباره ازشان 
استفاده کرد اما عربده این ماشین های وحشی 
نمی گذاشت صدای من به کسی برسد«ایسنا، 
از ســعید ســهرابی، مدیر پروژه های چهارباغ 
عباسی خواســت تا دراین باره توضیح بدهد و 
او گفت: طی ماه های اخیر ســنگفرش محور 
میانی چهارباغ عباسی تا میدان انقالب امتداد 
پیدا کرد و شــاهد افتتاح گذر چهارباغ عباسی 
توسط شهردار اصفهان بودیم؛ اما محور جنبی 
همچنان آسفالت بود و الزم بود که این بخش ها 
نیز سنگفرش شود. وی ادامه داد: اگر در همین 
فیلم منتشرشده نیز دقت داشته باشید اغلب 
نخاله ها آســفالت است نه ســنگفرش. تنها 
بخش کمی از سنگفرش برداشته شده که دلیل 
آن هم تراز کردن شــیب بوده اســت. سهرابی 
تصریح کرد: اینکه مــردم روی اتفاقاتی که در 
چهارباغ می افتد حســاس اند بسیار ستودنی 
اســت؛ اما انتقادات هم باید منصفانه باشــد. 
مدیر پروژه های چهارباغ عباسی اطمینان داد 
که از ســنگفرش های جدا شــده چهارباغ، در 
بخش های دیگر اســتفاده خواهد شد و جای 
هیچ گونه نگرانی در مورد هدر رفتن بیت المال 

نیست.

فاز نخست خیابان اطشاران آماده بهره برداری است
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: فاز نخست خیابان اطشــاران با هزینه ای بالغ بر ۲۴۸ میلیارد ریال احداث شده و آماده بهره برداری است.حمید شهبازی 
اظهار کرد: سال گذشته در زمان افتتاح ایستگاه آتش نشانی اطشاران ساکنان این محله و شهرک میالد درخواست خود را مبنی بر احداث ورودی این محله مطرح 
کردند که موضوع بررسی و در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: سرانجام پس از رفع مشکالت زیاد در زمینه آزادسازی مسیر خیابان ورودی محله اطشاران، عملیات 
اجرایی فاز نخست احداث آن آغاز شد تا مشکل چندین ساله مردم اطشاران رفع شده و خواسته آنها محقق شود.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 

فاز نخست خیابان اطشاران به طول ٣٠٠ متر است که برای آزادسازی آن ٢١۶ میلیارد ریال و برای اجرای عملیات ٣٢ میلیارد ریال هزینه شده است.

رونمایی از »تمبر 
اختصاصی گلپایگان، شهر 

ملی منبت کاری«
با حضور استاندار اصفهان و به مناسبت 
هفتــه دولــت »کتابچــه فرصت های 
ســرمایه گذاری شــهرداری و تمبــر 
اختصاصی گلپایگان شــهر ملی منبت 

کاری« رونمایی شد.

وز عکس ر
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از همان دوره جوانی عاشق کتاب بود و در روزگاری که کسی 
به نســخه های خطی اعتنا نداشت، نسخه های خطی کتب 
ارزشمند شــیعه و اســام را جمع آوری می کرد. رقیب هم 
داشت؛ انگلیسی ها که کتاب های خطی را جمع می کردند و 
می بردند برای خودشان.حتی سر همین نسخه های خطی 
ســروکارش به زندان هم افتاد؛»یک بار ایشان در نجف از 
بازار می گذشتند که می بینند پیرزن تخم مرغ فروشی، یک 
کتاب خطی را هم در کنارش گذاشته است و می خواهد آن 
را بفروشد... کنســول انگلیس در نجف هم به شدت دنبال 
گردآوری نسخ خطی بود و می دانســت ابوی ما هم دنبال 
این آثار هســتند. او هم از وجود این کتاب خبردار می شود 
و به پیرزن می گوید: این آقا هر قیمتی که به تو داد، من دو 
برابر بیشتر می دهم... پیرزن به کنسول می گوید: این کتاب 
را به این ســید می دهم و به تو نمی دهــم. خاصه مرحوم 
ابوی نسخه خطی را می گیرند. شــب در حجره شان بودند 
که شرطه ای می آید و می گوید: از شما شکایت شده است! 
معلوم می شود کنســول انگلیس این ماجرا را درست کرده 

است. به هرحال مرحوم ابوی را به زندان می برند«.
آیت ا... مرعشی نجفی از جوانی در خرید کتب خطی رقیب 

پیروزمند انگلیسی ها بود و این کارش به حفظ بخش بزرگی 
از علوم اسامی و شیعی منجر شد. 

مشهور است که این مرد عاشــق کتاب با »انجام نماز و روزه 
استیجاری، حذف یک وعده غذای روزانه، کاستن بخشی 
از مخارج زندگی و کار شــبانه در کارگاه های برنج کوبی در 
نجف اشــرف پس از فراغت از درس« به جمع آوری نســخ 
خطی می پرداخت و در دوران میانسالی و سالمندی دیگر 

کتاب شناس و نسخه شناس شده بود.
رهبر انقاب دراین باره فرموده اند: »مرحوم آیت ا... مرعشی 
یک تفاوت هایی با معمول و متعارف مراجع داشتند، یکی 
از این تفاوت ها همین مسئله انس با کتاب و کتاب شناسی 
و نسخه شناسی است، این را ما کمتر دیدیم، البته بزرگانی 
از مراجع و علمای بزرگ بوده اند که کتابخانه های قدیمی و 
خوبی در نجف و قم داشــتند، اما انس با کتاب و شناختن 
نسخه های خطی و شــناختن مولفین ازجمله خصوصیات 
مرحوم آیت ا... مرعشی نجفی بود که ایشان این هنر بزرگ را 

نیز در کنار سایر مفاخری که در وجود ایشان بود، داشتند.«
حاال این عشــق به کتاب نتیجه اش چه شــد؟ کتابخانه ای 
در قم برپا شد که از نظر کیفیت نسخه های خطی نفیس و 

کهن اسامی، بزرگ ترین کتابخانه ایران و سومین کتابخانه 
بزرگ جهان اسام است؛ بیش از 60 هزار جلد نسخه  خطی 
دارد و هر سال نیز حدود یک هزار کتاب خطی به آن افزوده 
می شــود.این طوری بود که مرجع تقلید شیعیان هیچ گاه 
مستطیع نشد و حج نرفت؛خیلی ها می گفتند: با این همه 
پولی که دست شما هست و به فقرا می دهید، چگونه است 
که مســتطیع نیســتید؟ می فرمودند: این پول ها مال من 
نیست؛ سهم امام، ســادات، کفاره و سهم روزه است که هر 
کدام باید جای خودش صرف شــود. مــن زمانی به حج 
مشرف می شوم که از دسترنج خودم پولی جمع کرده باشم.

ســرانجام 7 شــهریور ســال 136۹ شمســی مــردی که 
عاشــق کتاب  بود، فوت کرد و وصیت هم کــرد که در همان 
کتابخانه اش به خاک ســپرده شــود؛ »اینجانــب انگیزه 
سفارش دفن در کتابخانه را از ایشان سوال کردم که چنین 
بیان داشتند: حقیر با آنکه محل دفن مناسبی در حرم مطهر 
بی بی فاطمه معصومه )ســام ا... علیها( برایم از سالیان 
قبل در نظر گرفته شــده، لکن میل دارم در کنــار کتابخانه 
عمومی زیر پای افرادی دفن شوم که به دنبال مطالعه علوم 

آل محمد )صلی ا... علیه و آله( به این کتابخانه می آیند«.

آشپزی
خوراک 

اسفناج و قارچ
خوراک اسفناج یکی از خوشمزه ترین و مقوی ترین خوراک هاست 
که همان طور که از نامش پیداست با اسفناج و قارچ تهیه می شود و 

یک وعده غذایی سبک و خوشمزه برای شام و یا نهار رژیمی به شمار می رود 
که عاوه بر طعم و مزه خوب آن به دلیل استفاده از اسفناج، مقوی نیز هست. 

  مواد الزم: اسفناج 500 گرم،پیاز 2 عدد،قارچ 15 عدد،سیر 3 حبه،تخم مرغ 2 عدد،نمک، فلفل 
سیاه و زردچوبه به مقدار الزم  طرز تهیه: ابتدا پیاز را پوست بگیرید و خالی یا نگینی ریز خرد کنید 
و داخل تابه ریخته و صبر کنید کمی آب پیاز کشیده شود سپس کمی روغن بریزید. این کار باعث 

می شود روغن کمتری جذب شود. در ادامه کمی زردچوبه و فلفل سیاه نیز بزنید و خوب مواد را تفت 
دهید تا پیاز سبک و شیشه ای شود .حاال سیر را پوره کنید و به همراه پیاز تفت دهید تا عطر سیر خارج 
شود.وقتی سیر و پیاز تفت خورده شدند، قارچ ها را که از قبل خوب شسته و اسایس کرده اید به مواد 
باال اضافه کنید و حرارت را زیاد کنید تا آب قارچ ها کشیده و نرم شوند. اگر قارچ های شما هنگام تفت 

خوردن سیاه می شوند بعد از اسایس کردند کمی آب لیمو روی آن ها بریزید.اسفناج ها را پاک 
کنید و خوب بشویید سپس به اندازه دلخواه خرد و به مواد باال اضافه کنید. حرارت را کمی باال 

ببرید، زیرا اگر حرارت کم باشد زمان پخت اسفناج طوالنی تر می شود و خواص آن از 
بین می رود. مواد را خوب تفت دهید تا اسفناج نرم و آبش کشیده شود سپس 

نمک را به اسفناج اضافه کنید.در ادامه تخم مرغ ها را داخل اسفناج ها 
شکسته و درب تابه را بگذارید تا خودش را بگیرد . خوراک 

اسفناج را به همراه نارنج و نان سرو کنید.

این مرد نسخه های خطی را از چنگ انگلیس درآورد

»گشت و گذار در جنگل« هم قسمت دوم 
خواهد داشت

2 مستند ایرانی، برگزیده جشنواره درخت 
زردآلوی ارمنستان شدند

ادامه  فیلم ماجراجویانه دیزنی که برمبنای گشت و گذار در یک پارک 
تفریحی ساخته شده در دست ساخت قرار می گیرد. دیزنی با 
فروش 100 میلیون دالری فیلم »گشت و گذار در جنگل« در آمریکا 
این تصمیم را گرفت.به این ترتیب دواین جانسون و امیلی بانت برای 
یک فیلم ماجراجویانه دیگر بازمی گردند تا نقش شخصیت های »کاپیتان 
فرانک« و»ولف« و مکتشف شجاع دکتر لیلی هوتون را تکرار کنند.

دو مستند »بالورا« و »کل فاطمه« موفق به دریافت جایزه از  جشنواره 
هفتمین جشنواره بین المللی مستند درخت زردآلو شدند.»بالورا« ساخته 
عبدالقادر خالدی موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران در بخش 
کوتاه شد و »کل فاطمه« به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری جایزه جنبی 
مارتین آدوران را گرفت. در این جشنواره لیا حسینی، فعال حوزه بین الملل 
مرکز گسترش به همراه دو داور دیگر بخش داوری آثار را برعهده داشتند.

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

بر اســاس ســود برآوردی گزارش اجماع که نظر تعــداد قابل توجهی از 
مدیران ســرمایه گذاری و تحلیلگران بازار ســرمایه است، شرکت فوالد 
مبارکه با P/E کمتــر از 5 در جایــگاه اول قرار دارد و پــس از آن، فوالد 
خوزســتان و فوالد کاوه جنوب و فوالد هرمزگان با P/E به ترتیب 5/5 و 
5/8 در جایگاه های بعدی قرار دارند.بیش از نیمی از تولید فوالد جهانی 
در صنعت حمل ونقل و ساختمان سازی به کار می رود. بسیاری از صنایع 
بزرگ در کشــورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه وابستگی 
باالیی بــه فوالد دارنــد؛ حتی بعد از صنعتی شــدن نیز ایــن تاثیر قابل 
ماحظه بر رشد تولید کشورها مشاهده می شود. تولید فوالد جهان بیش 
از 1/8میلیارد تن اســت. چین به تنهایی بیش از نیمی از فوالد جهان را 
تولید می کند. در حال حاضر ۹ شرکت تولید شمش فوالد و مقاطع فوالدی 
در بازار سرمایه ایران پذیرفته شــده و معامله می شوند که در این گزارش 

وضعیت سودآوری این شرکت ها در سال جاری بررسی شده است.

روش های تولید فوالد در جهان
کوره  بلند-کنورتور: در روش کوره بلند برای تولید فوالد از ماده احیاکننده 
کک که از زغال سنگ به دســت می آید و از کوره بلند برای تولید فوالد از 
سنگ آهن استفاده می شــود. درکنار فرآیندهای اصلی )آهن سازی و 
فوالدسازی(، فرآیندهای جانبی شامل کک سازی برای تهیه ماده اولیه 
عملیات احیا و آگلومراسیون جهت آماده ســازی سنگ معدن آهن نیز 
وجود دارند که در واقع خوراک موردنیاز فرآیندهای اصلی تکنولوژی کوره 

بلندـ  کنورتور را فراهم می کنند.
احیای مســتقیمـ  کوره های قوس الکتریکی: تکنولــوژی دیگر در تولید 
فوالد، احیای مستقیم اســت. در این روش ابتدا آهن اسفنجی یا آهن 
قراضه وارد کوره می شــود. این کوره از یک حمام دوار با سقف متحرک 
تشکیل شــده اســت که ســه الکترود گرافیتی در آن قرار دارد. سپس 
سقف متحرک بســته می شــود و الکترودها داخل کوره قرار می گیرند. 
قوس الکتریکی شــامل عبور جریان الکتریکی از طریق یک فلز است. 
گرمای ناشی از قوس الکتریکی سبب ذوب مواد می شود. برای تشکیل 
سرباره، مواد افزودنی فلوسپار و آهک را به کوره اضافه و با یکدیگر ترکیب 
می کنند. زمانی که ترکیب مورد نظر فوالد حاصل شــد، سرباره را از کوره 
خارج می کنند. در نتیجه، فوالد موردنیاز در کوره باقی می ماند که با تخلیه 
کوره به آن دســت پیدا می کنند. در مراحل بعدی، سرباره را هم می توان 
بازیافت و از آن آهن استخراج کرد. در این روش گاز طبیعی عامل احیای 
سنگ معدن آهن بوده و در کشورهایی با منابع غنی گاز طبیعی مانند ایران 
کاربرد بیشتری دارد و عمده واحدهای فوالدی در ایران با این تکنولوژی 
هســتند. در این روش برای تولید فوالد از کوره هــای الکتریکی و ذوب 
مجدد قراضه آهن و فوالد استفاده می شود. فرآیند میدرکس مهم ترین 

تکنولوژی احیای مستقیم است.

  صنعت فوالد در بازار سرمایه ایران
۹ شــرکت تولید شــمش فوالد و مقاطع فوالدی در بازار ســرمایه ایران 
پذیرفته شده و معامله می شوند. بر اساس محاسبه سود ttm که محاسبه 
بر مبنای ســود چهار فصل آخر است )محاســبات بر اساس تابستان تا 
زمستان 13۹۹ و بهار 1400( شرکت فوالد خوزســتان با P/E 6/8 واحد 
کمترین نســبت را در اختیار دارد و ارزان ترین شرکت در گروه فوالدی بر 
این اساس است. فوالد هرمزگان و فوالد مبارکه اصفهان و فوالد آلیاژی 
ایران با نسبت حدود 7/2 تا 7/۹ واحد در جایگاه های بعدی قرار دارند. 

غلتک سازان نیز با P/E 12واحدی در جایگاه گران ترین شرکت است. بر 
اساس سود برآوردی گزارش اجماع که نظر تعداد قابل توجهی از مدیران 
سرمایه گذاری و تحلیلگران بازار سرمایه است، جایگاه  شرکت ها به لحاظ 

ارزندگی اندکی متفاوت است. 
شرکت فوالد مبارکه با P/E کمتر از 5 در جایگاه اول قرار دارد. پس از آن، 
فوالد خوزســتان و فوالد کاوه جنوب و فوالد هرمزگان با P/E به ترتیب 
5/5 و 5/8 در جایگاه هــای بعدی قــرار دارند. با این حــال، با توجه به 
اینکه قیمت ارز و قیمت جهانی فــوالد و همچنین قیمت عوامل تولید از 

جمله کنسانتره و گندله و همچنین انرژی و قطعی های آن، طی چند ماه 
اخیر دچار تغییراتی شده اســت، بنابراین به کارگیری سود ttm قابلیت 
اتکای پایینی برای تصمیم گیری دارد. برآورد ســود تحلیلی شرکت های 
فوالدی بر اساس مفروضاتی شامل قیمت دالر متوسط 24 هزار تومان، 
قیمت جهانی بیلت 550 تا 600 دالری و قیمت اسلب 650 تا 700 دالری 
و همچنین نســبت کنســانتره حدود 20 درصد به قیمت شــمش فوالد 
خوزستان و گندله حدود 2۹ درصد به قیمت شــمش فوالد خوزستان و 
انجام تعدیات انــرژی و توقفات تولید و ضریب متوســط 85 درصدی 
قیمت فروش داخلی بــه قیمت جهانی و تقســیم 100 درصدی ســود 

شرکت های تابعه صورت گرفته است. 
براین اســاس دو شــرکت فوالد آلیاژی ایران و فوالد مبارکه اصفهان با 
P/E  3/8 واحدی در جایگاه ارزان ترین ســهام گروه فوالدی قرار دارند 
و فوالد کاوه جنوب کیش جایگاه بعدی را به خود اختصاص داده است. 
ذوب آهن اصفهان و فوالد خوزســتان در کنار ســایر فوالدی ها  رتبه های 
بعــدی P/E را در اختیار دارند و غلتک ســازان ســپاهان در این تحلیل 

باالترین P/E را دارد.

عوامل موثر در صنعت فوالد در کشور
سبد محصوالت: شرکت های فوالدی که محصوالت نهایی با ارزش افزوده 
بیشتر )ورق، مقاطع و میلگرد و شمش( تولید می کنند، ریسک کمتری 
داشــته و بازار فروش بهتر و موقعیت رقابتی بهتری دارند. شرکت های 
فوالد مبارکه، فوالد آلیاژی و فوالد خراســان و ذوب آهــن تکمیل ترین 

زنجیره را در اختیار دارند.
زنجیره تامین: با توجه به اینکه کمبود سنگ آهن دغدغه اصلی شرکت ها 
در سال های آتی خواهد بود شــرکت هایی که زنجیره کامل تری از معدن 
تا محصول نهایی را در اختیــار دارند، موقعیت بهتــری در صنعت فوالد 
کشور خواهند داشت. شــرکت فوالد مبارکه یکی از کامل ترین زنجیره ها 
را در اختیــار دارد. همچنین شــرکت فوالد خراســان در حال توســعه 
سرمایه گذاری ها در حوزه کنســانتره و گندله است. فوالد آلیاژی ایران از 
طریق زیرمجموعه هایش در حال سرمایه گذاری در زنجیره تامین است. 
فوالد خوزستان نیز از طریق خرید شــرکت تولیدکننده گندله، به یکی از 

تولیدکنندگان گندله از معدن در کشور تبدیل شده است.

زنجیره تامین فوالد
قیمت گذاری: ریســک قیمت گذاری فوالد همــواره یکی از چالش های 
اساسی این صنعت بوده است. از یک سو، قیمت گذاری دستوری شمش 
و ورق فوالدی در داخل سبب شده تا سود صنعت فوالد از تولیدکنندگان 
به جیب دالالن و واسطه ها برود. از سوی دیگر، قیمت گذاری سنگ آهن، 
کنسانتره و گندله منجر شــده تا انگیزه کمتری برای توسعه فعالیت های 

معدنی ایجاد شود.
قیمت حامل های انرژی: یارانه در حوزه انرژی  برق و گاز ســبب شده تا 

تولیدات صنایع انرژی بر مانند فوالد در ایران مزیت داشته باشد.
تقسیم سود پایین: سیاســت تقسیم سود در شــرکت های فوالدی در 
ســال های اخیر به شــدت کاهش یافته و این موضوع ســبب کاهش 
جذابیت این صنعت برای ســرمایه گذاران بلندمدت و سود نقدی محور 

شده است.
محدودیت های صادراتی: در حال حاضر تولید فوالد در کشور با مازاد بین 
15 تا 20 میلیون تنی مواجه است. این مازاد سبب شده تا صادرات بخش 

مهمی در فروش شرکت های فوالدی باشد.  
تخفیف قیمت های فروش: شــرکت های فوالدی در داخــل و خارج از 
کشور محصوالت خود را با تخفیف می فروشند. فروش داخلی بر اساس 

بخشنامه های صمت با تخفیف صورت می گیرد.
قیمت جهانی: وضعیت قیمت جهانی در یک سال گذشته شدیدا صعودی 
بوده اســت. مازاد تقاضا در چین و افزایش هزینه تولید از جمله ســنگ 
آهن و زغال ســنگ سبب افزایش شــدید قیمت فوالد و حتی شکستن 

رکورد قیمتی سال 2008-2007 شده است.

بر اساس تحلیل وضعیت بنیادی فوالدسازان بورس؛

فوالد مبارکه،ارزنده ترین شرکت فوالدی ایران است


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

