
حاشیه های واکسیناسیون در اصفهان تمامی ندارد؛

جای خالی نظارت
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 گالیه از گرانی و نگرانی برای کیفیت 
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اظهارات سفیر چین در آمریکا درباره مناقشات دو کشور
گزارش شده که سفیر چین در آمریکا به مقام های این کشور تاکید کرده اگر تنش های اقتصادی 

بین دو طرف را نتوان به صورت دیپلماتیک حل و فصل کرد،  بهتر است که آمریکا ساکت بماند.
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، روابط بین چین و آمریکا در پنج ســال گذشته و با تنش های 
اقتصادی مربوط بــه تعرفه های گمرکی، نقــل و انتقاالت فنــاوری و امور تجــاری و همچنین 
درگیری های دیپلماتیک بر سر مسائلی چون هنگ کنگ، سین کیانگ، تایوان و ماموریت آزادی 

عبور و مرور دریایی آمریکا در آب های مورد مناقشه پکن متشنج شده است.
»کین گانگ«، سفیر چین در آمریکا در یک نشست خصوصی با استفاده از نرم افزار »زوم« و به 
میزبانی کمیته ملی روابط چین-آمریکا مســتقر در نیویورک گفت: اگر نتوانیم اختالفات مان را 

حل و فصل کنیم،  پس بهتر است ساکت شویم.
 اظهارات سفیر چین در آمریکا پس از آن مطرح شد که »ایوان مدروس«، استاد دانشگاه جورج 
تاون و مشاور سابق اوباما درباره مسائل چین در شورای امنیت ملی این را پرسید که دو کشور چه 
اقداماتی را برای بهبود روابط می توانند انجام دهند. سفیر چین در آمریکا پیش از آنکه به مقام های 
آمریکایی توصیه کند »لطفا خفه شوید« از واشنگتن خواسته بود تا از بدتر شدن تنش ها بین دو 

کشور اجتناب کند.

طالبان: 

افغان ها قربانی 11 سپتامبر شدند
عضو ارشد دفتر سیاسی طالبان اعالم کرد که هیچ یک از اتباع افغانستان در حمالت ۱۱ سپتامبر 

نقشی نداشتند و ۲۰ سال پیش نیز طالبان این حمالت را محکوم کرده بود.
»سهیل شاهین«یکی  از ســخنگویان طالبان در پرسشی درباره نقش آن ها در واقعه ۱۱ سپتامبر 
گفت: هیچ افغانی در واقعه ۱۱ ســپتامبر دخیل نبود آن زمان من در ســفارت )افغانســتان در 
اسالم آباد( به عنوان معاون سفیر مشــغول بودم، ما این رویداد را محکوم کرده و اعالم کردیم که 
برای یافتن مقصران واقعی همکاری می کنیم.شاهین در گفت وگو با »راشاتودی« اظهار داشت 
که مردم افغانســتان خواســتار حل و فصل این رویداد از طریق گفت وگو و جلوگیری از حمله به 
افغانستان بودند اما ما قربانی نتیجه ۱۱ سپتامبر شدیم، درحالی که هیچ فرد افغانی در آن دخیل 
نبود.وی در رابطه با بدرفتاری، بازداشــت موقت و شــکنجه خبرنگاران نیز گفــت: ما با گزارش 
بی طرفانه مشکلی نداریم اما آن ها باید از وزارت کشور مجوز داشته باشند و مکان و مورد اعتراض 

خود را از پیش مشخص کنند.

 دو دستگی جمهوری خواهان در قبال نامزدی »ترامپ«
 برای انتخابات 2024

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد، اکثریت جمهوری خواهان معتقدند دونالد ترامپ باید رهبر 
حزب جمهوری خواه باشد؛ اما آنها درخصوص اینکه آیا این رییس جمهور سابق آمریکا یک نامزد 
قدرتمند در صورت تصمیم گرفتن برای شــرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ خواهد بود، 

دچار دودستگی هستند.
به نقل از پایگاه هیل، این نظرسنجی انجام شده از سوی سی.ان.ان و اس.اس.آر.اس دریافت 
که ۶۳ درصد جمهوری خواهان و مســتقل های متمایل به جمهوریخواهــان فکر می کنند دونالد 
ترامپ باید رهبر حزب جمهوری خواه باشد و ۳۷ درصد نیز می گویند او نباید رهبر این حزب باشد.

همچنین در قبال این ســوال که جمهوری خواهان در صورت نامــزدی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ 
شانس بیشتری در تصاحب کاخ ســفید دارند یا در صورت مطرح شدن یک کاندیدای دیگر یک 

دودستگی، مشاهده شد.

ادعای العربی درباره سفر الکاظمی به ایران؛

دیداری برای وساطت

روزنامه العربی الجدید به نقل از برخی منابع آگاه درخصوص سفر 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عراق به تهران نوشت: الکاظمی 
در رابطه با چهار مسئله مهم با مســئوالن ایرانی رایزنی خواهد کرد؛ 
انتخابات عراق، انــرژی، میانجی گری میان ایران و عربســتان و 

میانجی گری میان ایران و آمریکا.
این منابع که خواستار عدم فاش شدن نام شــان شده اند، تاکید 
کردند: ایران ســه هفته پیش به طور ناگهانی صــادرات گاز خود به 
عراق را به طور گســترده کاهش داد و دلیــل آن عدم پرداخت پول 
این گاز از سوی عراق اســت که این امر منجر به کاهش تولید برق 

در عراق شد. 
مصطفی الکاظمی در این ســفر تالش می کند که طــرف ایرانی را 
قانع کند تا صــادرات گاز به همان حجم گذشــته بازگردد و با توجه 
به تحریم های آمریکا و مشــکل تبادالت مالی و بانکی با ایران، راه 

حل هایی برای پرداخت پول ایران ایجاد شود.
این منابع در خصوص مســئله میانجی گری بغــداد میان تهران و 
ریاض گفتند: الکاظمی در این ســفر پیشنهادات جدیدی را مطرح 
خواهد کرد تا وساطت را پیش ببرد و با توجه به عدم موفقیت عراق 

در قانع کردن سران دو کشور برای مشــارکت در کنفرانس بغداد و 
همچنین عدم برگزاری نشست دوجانبه میان وزرای خارجه دوکشور 

در حاشیه این نشست، تالش می کند نتایج عملی را محقق کند.
این منابع  با بیان این که بغداد تالش می کنــد تا در مرحله بعدی 
دیداری میان وزیران خارجه ایران و عربستان برگزار کند و عربستان 
پیش از این پیشــنهاد داده بود که حســین امیرعبداللهیان ، وزیر 
خارجه ایران به ریاض سفر کند، مدعی شدند که  طرف ایرانی این 
مسئله را نپذیرفت و خواستار ســفر فیصل بن فرحان ،وزیر خارجه 
سعودی به تهران شد. بعد از نشست منطقه ای بغداد به این نتیجه 
رسیدند که دیدار باید در یک کشور ثالث برگزار شود و آن عراق است.

این منابع مطلع همچنین با بیان این که وزیر خارجه ایران در حاشیه 
نشست بغداد گفت وگوهای مفصلی با شــیخ صباح خالد الحمد 
الصباح، نخســت وزیر کویت انجام داد و طرف کویتــی نیز دیدار 
مشابهی با وزیر خارجه سعودی داشت، ادعا کردند که پیام میان دو 
طرف رد و بدل شــد و این پیام ها و تماس ها منجر به ایجاد فضای 
مثبتی برای برگزاری نشســت دوجانبه میان وزرای خارجه ایران و 

عربستان شده است.

در خصوص وساطت بغداد میان تهران و واشــنگتن منابع العربی 
الجدید ادعــا کردند: عراق از زمان روی کار آمــدن الکاظمی به یک 
واسطه میان دو طرف تبدیل شده و پیام های متعددی میان آن ها 

رد و بدل شده است.
به ادعای این منابع، هیئت عراقی به ریاســت برهم صالح رییس 
جمهور این کشور که برای شرکت در مراسم تحلیف رییسی مشارکت 
کرد و فواد حسین، وزیر خارجه عراق نیز در آن حضور داشت حامل 

پیامی از سوی آمریکا برای ایران بود. 
محتوای این پیام تشویق تهران به ازسرگیری سریع مذاکرات غیر 
مستقیم ایران و آمریکا در وین اســت و وزیر خارجه عراق پنج روز 

بعد به تهران بازگشت تا پاسخ ایران به پیام آمریکا را دریافت کند.
این منابع مدعی اند که ایران شرط هایی برای ازسرگیری مذاکرات 
وین وضع کرده اســت.  آمریکا نیز  خواهان افزایش تنش با ایران 
از طریق صدور یک قطعنامه بین المللی نیســت زیرا می ترسد که 
این امر  مانع ازســرگیری مذاکرات شــود بنابراین از طریق برخی 
کانال های اروپایــی و منطقه تالش می کند که قبــل از پیچیده تر 

شدن امور، تهران را به بازگشت به مذاکرات تشویق کند.

استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت 
وگویی به بررسی چشم انداز مذاکرات وین با روی کار 
آمدن دولت ســیزدهم پرداخت. علیرضا سلطانی در 
پاسخ به اینکه چرا با آغاز دولت سیزدهم هنوز خبری از 
ادامه مذاکرات وین نیست، گفت: تیم جدید سیاست 
خارجی ایران به طور طبیعی در حال ارزیابی و بررسی 
مجموعه توانمندی ها و ظرفیت هــای خود در منطقه 
و جهان اســت  و به نظر من تا االن حساب شده رفتار 
کرده است. به عبارت دیگر این تیم به صورت هدفمند 
مجموعه سیاســت ها و تحرکات دیپلماتیک خود را 
دنبال می کند. ممکن اســت فرد یا افرادی اهداف و 
برنامه ها را قبول نداشــته باشند که این بحث دیگری 
اســت؛ اما دولت جدید و تیم سیاســت خارجی آن 
هدفمند و بــا برنامه پیش می رود . وی در پاســخ به 

اینکه آیا شواهد و قرائن نشان می دهد که دولت و تیم 
سیاست خارجی آن در جهت حل مشکالت اقتصادی 
از طریق ساماندهی امور خارجی هستند،  گفت: فکر 
کنم این موضوع برای دولت هم مشــخص است به 
گونه ای که اگر به مواضع و سیاست های اعالمی دولت 
در ابتدای شــروع به کار به خصوص در جلسات تنفیذ 
و تحلیف و همچنین مواضعی کــه رییس جمهور در 
روزهای اخیر داشته اند دقت کنیم، به وضوح، تغییرات 
و به بیانی دقیق تر پیشرفت هایی در جهت حرکت به 
سمت رفع مشکالت و چالش ها از جمله برجام صورت 
گرفته اســت. در ابتدا رییس جمهور به وضوح بر  این 
نکته تاکید داشت که ســفره مردم را به اراده بیگانگان 
گره نخواهیم زد. این سخن، سخن درستی است اما 
واقعیت این است که این گره ایجاد شده و اتفاقا برای 

بازکردن گره، باید با بیگانگان از در مذاکره و تعامل وارد 
شــد. این گره اتفاقا در قالــب تحریم های اقتصادی 
بسیار ، گره ای کور و سختی است و اقتصاد ایران و سفره 
مردم را به شــدت در تنگنا قرار داده است و دولت هم 
چاره ای جز بازکردن آن ندارد هرچند بازکردن این گره 
کور، چندان سخت به نظر نمی رسد منتها باید کاری کرد 
که امکان ایجاد چنین گره هایی در آینده وجود نداشته 
باشد که این مســتلزم هم ثبات در سیاست خارجی 
و هم تقویت اقتصاد ملی اســت. به نظر می رسد این 

شناخت در دولت ایجاد شده است. 

استاد دانشگاه:

دولت چاره ای جز  بازکردن گره اقتصادی کشور  ندارد

مهر نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: تا زمانی که تحریم های جمهوری اسالمی ایران لغو نشود، درباره FATF تصمیم گیری 
نمی کنیم. ابوالفضل عمویی، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به FATF باعث می شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادالت تجاری 
داشته باشیم، اظهار داشت: FATF یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشــویی وتامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تالش می شود تا کشورها از تامین 
مالی تروریسم و پولشویی خودداری کنند. وی تاکید کرد: اصل مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران پذیرفته شده است و ما قوانین داخلی برای مقابله 
با این موضوع داریم. در این زمینه اشراف داخلی بسیار خوبی در سیستم بانکی و نظام اقتصادی ما وجود دارد تا این تخلفات صورت نگیرد. عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: منتها شفاف شدن بین المللی این موضوع از طریق پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین 
مالی تروریسم در حال حاضر مورد پذیرش جمهوری اسالمی ایران نیست چرا که در شرایطی که طرف های غربی و آمریکایی تالش می کنند همه طرف های تجارت 
با ایران را مورد تحریم قرار دهند، شفافیت مالی بین المللی، مانع تجارت ایران می شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در واقع تا زمانی 

که تحریم های ظالمانه و یک جانبه علیه جمهوری اسالمی ایران وجود دارد، انتظار شفافیت بین المللی تراکنش های مالی، انتظاری نابجا و زیاده خواهانه است. 

تصمیم گیری درباره FATF منوط به لغو تحریم های ایران است
 واکنش به بیانیه شورای 

سیاست گذاری ائمه جمعه؛

 لواسانی سفره دلش را باز کرد

خبر روز

وز عکس ر

نخست وزیر عراق در 
حرم امام رضا)ع(

مصطفی الکاظمی، نخســت 
وزیر عراق بعــد از دیدارهای 
رســمی در تهران با استقبال 
اســتاندار خراســان رضوی و 
مدیران استانی، وارد فرودگاه 
بین المللی شهید هاشمی نژاد 
مشهد شد. الکاظمی و هیئت 
همراه پس از تشــرف به حرم 
مطهر و زیــارت بــارگاه منور 
رضوی، کشورمان را ترک کرد. 

پسر علم الهدی، رییس دانشگاه پیام نور شد؟
رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور از امتناع آیت ا...رییسی نسبت به حضور نزدیکانش 

در مسئولیت های اجرایی کشور خبر داد.
ســیدعلی علم الهدی  با تکذیب شــایعه انتصابش به عنوان رییس دانشــگاه پیام نور  گفت: بر 
اساس عهدی که بسته شده هیچ یک از نزدیکان آیت ا... رییسی در سمت های اجرایی مسئولیتی 
نخواهند گرفت. از حدود یک ماه پیش شایعاتی مبنی بر انتخابم به عنوان رییس دانشگاه از سوی 
دانشجویان مطرح شد و این شــایعات هم به دلیل این که بنده برادر همسر آقای رییسی، رییس 
جمهور هستم، قوت گرفت. در حالی که این نوع اخبار کذب است و بنده مسئولیت اجرایی ندارم و 

نخواهم داشت.

نظر فعال اصالح طلب درباره سفرهای استانی »رییسی«
 فیاض زاهد، فعال سیاســی اصالح طلب که در دولت روحانی مشــاور اقتصادی مقامات ارشــد 
 دولت بوده اســت، در مصاحبه با روزنامه شــرق گفت:»اقدام آقای رییســی مبنــی  بر حضور در 
 بین مردم و ســفرهای اســتانی زمانی باارزش می شــود که کاربردی باشــد. کاربردی بودن هم
  یعنی دولت بــرای احیای اعتمــاد عمومی ســازوکار ارائه دهــد. دولت اگــر می خواهد قدری

 اعتماد عمومی بازگردد، باید در وهله نخست تورم را کنترل کند و در وهله بعد سطح تنش بین المللی 
 در مواجهه با ایران را کم کند که بازگشــت بــه برجام حتما مهم ترین قدم کاهــش تنش ها در این

 حوزه است«.

»مشایی« و »بقایی« کجا هستند؟
 »آرمان ملی« نوشت: مشخص نیست چرا اعضای کمیسیون اصـــــل ۹۰ مجلس در گــــزارشی 
 که پس از بازدیدشــان از زندان اوین ارائه کردند، اشاره ای به وضعیت مشــایی و بقایی نکردند و

 تمام توجــه خود را به مهدی هاشــمی در زنــدان معطوف کردند. آیــا همه زندانیان بــا هم برابر 
 نیســتند و نباید دوران محکومیت خود را جــز در مواردی که با حکم قاضی بــه مرخصی می روند، 
در زندان بگذرانـــند. حضور در کافی شاپ و زندگی در شمال کشــور از جمله سواالتی است که در 
 مورد مشایی وجود دارد. بارها خبر مرخصی مشایی و بقایی منتشر شد؛ اما رسانه ها چندان پیگیر

  مدت ایــن مرخصی هــا و زمان بازگشــت آنها به زنــدان نبودند. بیشــترین اخباری کــه درباره 
مرخصی بقایی منتشر شد به بیماری اعصاب و روان او اشاره داشت و همین موضوع مرخصی های 

بلند مدت او را توجیه می کرد.

مدیرکل آژانس: 

توافق با ایران طوالنی نیست
مدیرکل آژانس درباره اعتبار توافق به دست آمده با ایران گفت که مذاکرات او با رییس سازمان انرژی 
اتمی ایران صریح و سازنده بوده است. گروســی تکرار کرد که توافق به دست آمده راه حل قطعی 

نیست بلکه فضا را برای دیپلماسی باز کرده است.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از بازگشت به وین مذاکرات با مقامات 
ایران را در جریان سفرش به تهران، ســازنده خواند و گفت که دو طرف در مسیر خوبی در راستای 
حل اختالف نظر ها حرکت می کنند.وی بیان داشت که توافق به دست آمده راه حل قطعی نیست 
 بلکه تدبیری در راســتای خرید زمان برای دیپلماسی اســت. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی
  اتمی عنوان کــرد: نگاه او به این توافق یــک راه حل طوالنی نیســت.مدیرکل آژانس اتمی با بیان

 اینکه توافق با ایران طوالنی مدت نیست، گفت: توافق با تهران اجازه نظارت بر تاسیسات هسته ای 
ایران را می دهد.

کافه سیاست

امام جمعه ســابق لواســان در توضیح علت 
برکناری خود گفت: من نظرم این اســت که 
عزل، برکناری، تغییر، جابه جایی یا هر اسمی 
که می خواهند روی آن بگذارند، حق شورای 
سیاست گذاری اســت. تا به من گفتند من 
گفتم کی کنار بروم، اصــال بحث نکردم چون 
حق شان اســت. اما از طرف دیگر حق مردم 
است که شفاف توضیح داده شود که دلیلش 
چه بوده است. مثال گفته شده بسیج و سپاه 
مخالف شما بوده اند؛ اما فرمانده سپاه ناحیه 
زنگ زده و می گوید محال است چنین حرفی 
زده باشم. خب اینها من را به شک می اندازد. 
حجت االسالم لواســانی، امام جمعه سابق 
لواســان افزود: به من گفتند این فقط کسی 
است که کار رسانه ای می کند و فقط با چند تا 
عدالت خواه طرف است و با بقیه مردم بیگانه 
است! من معتقدم دوستان ما باید شفافیت 
را حق مردم بدانند و هیچ مشکلی ندارد بگویند 
شما به این دلیل دیگر در لواسان نباشید. من 
مخالفتی نمی کنم و االن هم مخالفتی ندارم. 
حق شان است که این کار را بکنند اما مردم هم 
حق دارند. االن مردم از من می پرسند که چه 
شده، چه جوابی باید بدهم؟ دروغ بگویم؟ اگر 
دروغ بگویم که دیگر نمی توانم امام جماعت 
باشــم و عدالت ندارم. وی اضافــه کرد: فکر 
می کنم از یک جهت این حرکت اسباب خیر 
شد. از این جهت که بحث عدالت دوباره پررنگ 
شــد و جوانان مجدد فعال شدند. من خیلی 
امیدوار شدم. جوانان آمدند حرف زدند. من 
موضوعیت ندارم. بحث عدالت مهم اســت. 
معتقدم کاری که رهبر ما در این ســی سال با 
زحمت روی عدالت انجام داد و پرکاربردترین 
واژه در کالم ایشان عدالت است،کم کمک به 
ثمر می رســد. این خیلی عالی است. حجت 
االسالم لواسانی گفت: به جرات اعالم می کنم 
که تمام روستاها را گشته ام و با دقت مسائل 
را رصد کرده ام. نه اینکه مثــل آقای روحانی 
با ماشین بروم و ســر بزنم، تک تک مناطق 
را شــخصا در میان مردم حضور داشته ام و از 

مشکالت مردم خبر دارم. 

مصطفی الکاظمی در این سفر تالش می کند که طرف 
ایرانی را قانع کند تا صادرات گاز به همان حجم گذشته 
بازگردد و با توجه به تحریم های آمریکا و مشکل 
تبادالت مالی و بانکی با ایران، راه حل هایی برای 

پرداخت پول ایران ایجاد شود

بین الملل
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رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان :

نارنگی های موجود در بازار رنگ آوری شده و مضر است
ناصر اطرج در هشداری به شهروندان گفت: نارنگی های موجود در بازار را نخورید، چون رنگ آوری 
شــده و مضر اســت.رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اظهار کرد: فصل برداشت نارنگی اول 
مهرماه اســت؛ اما عده ای اقدام به برداشــت زود هنگام نارنگی محصول کرده اند، این محصوالت 
پس از برداشــت زودهنگام رنگ آوری می شوند که برای ســامت جامعه مضر است.ناصر اطرج 
افزود: عده ای نارنگی را به صورت کال و ترش می چینند و در گرمخانه ها با گاز اتیلن آن را رنگ آوری 
می کنند.رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: برداشت نارنگی ۱۵ روز زودتر ازموعد مقرر آغاز 
شده است.برداشت زودهنگام و رنگ آوری برای سامت مصرف کننده و جامعه به شدت مضر است 
و عده ای دالل برای اینکه میوه را به عنوان نوبرانه گران تر بفروشند، اقدام به چنین کار هایی می کنند.

رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان:

به جای همسان سازی، 2۵ درصد حقوق بازنشستگان 
صندوق فوالد کمتر شد

رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی 
فوالد به جای همسان سازی، اقدام به کم سان ســازی کرده است، گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ 
درصد حقوق بازنشستگان صندوق فوالد کمتر از عددی است که در همسان سازی باید لحاظ شود.

مجتبی احمدی در خصوص تجمع بازنشســتگان صنــدوق فوالد، اظهار کرد: اعتراض سراســری 
بازنشستگان صندوق فوالد مربوط به همســان سازی حقوق شان اســت.وی تاکید کرد: صندوق 

بازنشستگان فوالد به جای همسان سازی حقوق بازنشستگان خود کم سان سازی کرده است. 
رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان توضیح داد: مطابق قانون و در مصوبه دولت 
برای همسان سازی عنوان شده که ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان هم تزار حقوق شاغان می شود و 
اگر به این عدد نرسیم ،معادل کم سازی حقوق بازنشســتگان صندوق فوالد است.وی با بیان اینکه 
صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد به شدت با این قانون مخالفت می کند، تاکید کرد: بازنشستگان 
 صندوق فوالد اکنون معترض هســتند که به جای همســان ســازی حقوق شــان کم سان سازی 

شده است.

مدیرکارآفرینی و اشتغال استان مطرح کرد:

 سهم 77 میلیارد تومانی استان اصفهان
 برای توسعه  مشاغل خانگی

مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با بیان اینکه امسال 
سهم استان اصفهان برای توسعه مشاغل خانگی ۷۷ میلیارد تومان است، گفت: سقف پرداخت این 
اعتبارات ۱۰۰ میلیون تومان است و افرادی که از طریق جهاد دانشگاهی شناسایی، آموزش و توانمند 
شده اند در اولویت دریافت این تسهیات قرار خواهند گرفت.حسین باقری خوراسگانی در خصوص 
آخرین وضعیت مشاغل خانگی در اصفهان و اجرای طرح ملی این مشاغل، اظهار کرد: طبیعتا شرایط 
ایجاد مشاغل خانگی سهل تر از مشاغل صنفی و صنعتی است، از سوی دیگر افرادی می توانند وارد 
این حوزه شــوند که توانایی حضور در مشــاغل صنفی را ندارند.وی افزود: مشاغل خانگی برای این 
افراد به وجود آمده و آنها عاوه بر ایجاد اشتغال می توانند، کمک معیشت خانواده های خود باشند.

مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه امسال سهم 
استان اصفهان برای توسعه مشاغل خانگی ۷۷ میلیارد تومان است، توضیح داد: در حال حاضر توزیع 
شهرستانی این اعتبارات انجام شده و شیوه نامه اجرایی آن اباغ می شود و این تسهیات به نوعی با 

رویکرد طرح های پشتیبان است.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان می گوید بازار لوازم خانگی در رکود است، اما قیمت ها مدام افزایش پیدا می کند و مردم 
هم نسبت به لوازم خانگی داخلی اعتماد کامل ندارند؛

گالیه از گرانی و نگرانی برای کیفیت

برای خرید بخشــی از جهیزیه عروسی که  زینب ذاکر
تحت پوشش خیریه بود، راهی بازار شدیم. 
قیمت ها سرسام آور بود و برندهای موجود در بازار هم چندان چنگی به دل 
نمی زد؛ برخی برندها ناشــناس یا کمتر شناخته شــده بودند. برندهای 
ایرانی شناخته شده موجود هم قیمت های باالیی داشتند. ساید بای ساید 
اسنوا 3۰ میلیون قیمت خورده و اجاق گاز ۵ شعله فردار ۱۰ میلیون تومان! 
کمترین قیمت اجاق گازی که می شــد پیدا کرد حدود ۷ میلیون تومان 
قیمت داشت. در رابطه با لباسشویی هم وضعیت خوب  نبود. بدتر اینکه 
قیمت ها نسبت به قبل هم مدام افزایش پیدا می کنند؛ حتی وقتی به طور 
موقت هم شده با ثبات ارزی در بازار روبه رو هستیم، قیمت لوازم خانگی 
داخلی با افزایش قیمت مواجه می شود و بعضا می بینیم تولیدات مشابه 
خارجی محدودی که در بازار وجود دارند، قیمت های کمتری دارند!با قیمت 
های کمتر، برندهای گمنام را می شد انتخاب کرد و ضمانت کارایی آنها را 
هم باید به خدا می سپردیم. تجربه خرید سال قبل از برند تازه به بازارآمده 
اما کمی ارزان ، باعث شده بود تا دســت و دل مان برای خرید از برندهای 
ناشناس بلرزد. هنوز بغض صدای تازه عروس چادگانی در گوش مان بود 

وقتی بعد از یک ماه تماس گرفت و گفت: یخچال خراب شده! 

تولید داخلی و بی اعتمادی مردم
»مردم هنوز اعتماد چندانی به لوازم خانگی داخلی ندارند« این را نایب 
رییس اتحادیه لــوازم خانگی اصفهان می گویــد و تاکید می کند: »از 
ورود لوازم خانگی قاچاق در بازار جلوگیری کردیم، اما باید لوازم خانگی 

داخلی باکیفیت نیز تولید کنیم.«
علیرضا قندی اشاره می کند که اگرچه نوسانات نرخ دالر بر قیمت لوازم 
خانگی تاثیرگذار است، اما بازار لوازم خانگی در رکود است و مصرف کننده 

انگیزه ای برای خرید ندارد.
وی با بیان اینکه به طور معمول ماه های محــرم و صفر در خرید مردم 
از بازار لوازم خانگی تاثیرگذار است، اضافه می کند: از سوی دیگر لوازم 
خانگی قاچاق در بازار بســیار کم شده و مغازه داران ریسک فروش آن 
را نمی کنند، به همین علت نوســانات نرخ ارز تاثیری آن چنانی بر این 

بازار نداشته است.
قندی با تاکید بر اینکه مردم هنوز اعتماد چندانی به لوازم خانگی داخلی 
ندارند،اظهار  می کند: تبلیغات مناسب برای کاال های خوب لوازم خانگی 
داخلی انجام نمی شود، همچنین شرکت های لوازم خانگی داخلی به 
طور مرتب اقدام به افزایش قیمت می کنند که این جذابیت خرید را از 

بین می برد.
وی می گوید: »حتی اگر نوسانات نرخ ارز هم نداشته باشیم، همواره 
شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی هستیم، به نحوی که بعضا 
مشابه خارجی همین کاال با برند معروف قیمت کمتری در بازار دارد و 
در این شرایط تقاضا برای لوازم خانگی خارجی باالست. برای رقابت 
در بازار، لوازم خانگی داخلی باید با کیفیت خوب تولید و از سوی دیگر 
خدمات پس از فروش مناسبی داشته باشند. معتقدم کاالی خارجی 
باید در بازار باشد، اما اگر کاالی داخلی کیفیت خوبی داشته باشد قطعا 

مصرف کننده گرایش به خرید جنس ایرانی می کند.«

منفعت طلبی به بهانه تولید ملی
نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان می گوید: به علت افزایش 
قیمت برخــی کاال های لوازم خانگــی و همچنین نبــود انگیزه خرید، 
تولیدکنندگان داخلی دوباره اندکی قیمت هــای خود را کاهش دادند، 
اما مردم همچنان انگیزه برای خرید وجود ندارد، چراکه مشابه همین 
جنس با برند معروف و بــه صورت قاچاق همچنــان ارزان تر از کاالی 
داخلی است.  لوازم خانگی خارجی با این برند ها در بازار به نوعی کاالی 
قاچاق است و به طور معمول مغازه دار با درخواست مصرف کننده اقدام 
به تهیه آن محصول می کند.در حال حاضر قیمت لوازم خانگی داخلی 
نسبت به ابتدای امسال ۲۰ درصد گران شده اســت که با این افزایش 

قیمت مردم انگیزه ای برای خرید ندارند.
رکود در بازار لوازم خانگی حاکم اســت و صنعت لوازم خانگی ایران با 
عدم تناسب عرضه و تقاضا مواجه شده و بخشی از نیاز داخلی از طریق 
قاچاق کاال تامین می شود، با این حال  برخی برندهای داخلی با جریان 
ســازی به دنبال ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی هستند، این در 
حالی است که عما این مســئله به افزایش قاچاق لوازم خانگی دامن 
زده که هیچ منافعی برای کشور ندارد، از این رو دولت در شرایطی کنونی با 
ترخیص لوازم خانگی دپو  شده در گمرک نه تنها به دنبال این است که در 
مسیر متعادل کردن بازار گام بردارد، بلکه قصد دارد فضای مسموم بازار 
لوازم خانگی را رقابتی کند تا مانع از انحصار طلبی و قاچاق در بازار شود.

این نگرانی وجود دارد که با به وجودآمدن انحصــار در این بازار، همان 
بایی که بر سر بازار خودرو آمد، بر سر بازار لوازم خانگی هم بیاید و قطعا 
این بار تبعات بیشتری دارد چرا که خودرو کاالی اولیه،موردنیاز و واجب 
نیست و مردم بدون خودرو هم می توانند زندگی کنند؛ اما بدون یخچال 

و اجاق گاز نه!

سخنگوی شــرکت آب و فاضاب اصفهان گفت: تنها 
راه جبران کمبود آب آشامیدنی ۵۷ شهر و 3۸۰ روستا 
 و جمعیتی افزون بر چهار میلیون نفر در این اســتان 
بهره برداری از ســامانه دوم آبرســانی است.مهرداد 
خورسندی افزود: این طرح مهم و راهبردی قرار بود ۱۴ 
سال قبل افتتاح شود و در مدار توزیع آب قرار بگیرد ؛اما 
از آن زمان تاکنون محقق نشده و همین امر تنش آبی 
در بخش آشامیدنی را در استان روز به روز بیشتر کرده 
است.وی با بیان اینکه کسری آب آشامیدنی در استان 

اصفهان در روزهای گرم سال به شدت حس می شود 
اظهار داشت: قطعی و کاهش فشار شبکه نمودهایی از 
این معضات به شمار می رود.خورسندی خاطرنشان 
کرد: راه اندازی سامانه دوم آبرســانی این منطقه، از 
حیث پدافند غیرعامل و حفظ سامتی مردم اهمیت 
باالیی دارد و اینکه حدود چهار میلیون نفر از سامانه اول 
آب اصفهان و تصفیه  خانه مربوط به آن )بابا شیخعلی( 
استفاده کنند چالش برانگیز اســت.وی اضافه کرد: 
شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان در طول این 
سال ها با اقداماتی نظیر پایش و بازسازی شبکه برای 
جبران این کمبود کاهــش هدررفت آب تاش کرد به 
طوری که هدررفت آب در اســتان بــه کمترین میزان 

کشوری و به ۱۶ درصد رســیده ؛ اما با این حال دیگر 
نمی توان با این پروژه ها کمبود را جبران کرد.سخنگوی 
آبفای استان با اشاره به همکاری مطلوب مردم برای 
مصرف بهینه آب گفت: اکنون سرانه مصرف در استان 
به طور میانگین از ۱۸۰ به ۱۵۷ لیتر رسیده که کمترین 
سرانه در کشور به شمار می رود ولی باز هم پاسخگوی 
نیازها نیســت و به همین دلیل همواره بر راه اندازی 
طرح مهم و راهبردی ســامانه دوم آبرسانی اصفهان 
تاکید کرده ایم.در این ارتباط رضایی،  استاندار اصفهان 
به تازگی اظهار کرد: با قول مســئوالن آب منطقه ای، 
پیش بینی می شود بخشی از ســامانه دوم آبرسانی 

اصفهان بزرگ تا ۱۵ مهرماه به بهره برداری برسد.

سخنگوی آبفای استان:

 تنها راه جبران کمبود آب آشامیدنی اصفهان
 بهره برداری سامانه دوم است

خبر روز

بیکاری، مردم اصفهان را عاصی کرده است
عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی، یکی از عوامل اصلی رشد بیکاری در سطح استان اصفهان را  
حمایت نکردن دولت از کارگران غیررسمی و کارفرمایان کارگاه های کوچک مقیاس دانست و اظهار 
کرد: امروز با بخشی عظیمی از کارگرانی 
مواجهیم کــه کارفرمایان توان پرداخت 
حقــوق اداره کاری آنها را هــم ندارند و 
بیشــتر بر پایه قراردادهــای توافقی یا 

استاد شاگردی مشغول کار هستند.
اکبر اخوان مقدم، تاکید کرد: این شیوه 
کار از نظــر اداره کار، تخلف محســوب 
می شــود و تامین اجتماعی هم زیر بار 
بیمه آنها نمی رود و این مسائل زمینه را 
برای شــکایت کارگران فراهم می  آورد.

وی اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد از اشتغال روی دوش کارگاه های کوچک است که به خاطر عدم 
حمایت دولت یا مجبور به تعطیلی شــده اند یا اینکه با به کارگیر تعــداد کمتری کارگر به فعالیت 

خود ادامه می دهند.
دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی بنگاه های کوچک از نگاه جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان 
اولویت دارد زیرا از نظر وی، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، نقش زیادی در اشتغال آفرینی 

و ارزآوری ایفا می کنند.
بهنام ابراهیمی با اشــاره به اینکه دفاع از حقوق فعاالن اقتصادی بنگاه های کوچک مطالبه عمده 
آنهاست، گفت: تناسب حقوق و دستمزد با کار در هر منطقه، طرحی است که در شورای گفت وگوی 

مجلس و بدنه اصلی هیئت دولت ارائه شد.
در پی طرح این مســئله که »حمایت قانونی از کارگران غیررسمی ســهم بزرگی در اشتغال زایی 
دارد« مدیر کار آفرینی و اشتغال اداره کل کار و امور اجتماعی اصفهان، مخالفت خود را با آن اعام 
کرد و در پاسخ به اینکه تا چه میزان عدم پوشــش قانونی کارگران غیررسمی، عامل رشد بیکاری 
است، گفت: بعید می دانم چنین مسئله ای درست باشد و این کار نیازمند تحقیق است زیرا اکنون 
کارگران حتی با حقوق اداره کاری هم حاضر به کار نیستند و پرداخت حقوقی پایین تر از آن در واقع 

به مثابه استثمارآنهاست.
با این حال، عضو کمیته کســب و کار اتاق بازرگانــی اصفهان نه تنها این روش را اســتثمار کارگر 
نمی داند بلکه روش محاسبه حقوق اداره کاری را غیراصولی توصیف و ادعا می کند: در کشورهای 
اروپایی معدل میانگین حقوق را محاسبه و پایین تر از آن را به عنوان حداقل حقوق اعام می کنند 

در صورتی که در ایران میانگین حقوق را حداقل می دانند.
اکبر اخوان مقدم افزود: برای رونق اشــتغال باید به پرداخت های پایین تــر از میانگین حقوق، 

صورت قانونی بخشید.
وی با بیان اینکه بیکاری، تعــداد زیادی از مــردم را آنچنان عاصی کرده کــه حاضرند با هر نوع 
دستمزدی مشغول کار شوند تا ادامه حیات دهند، گفت: زمانی  که یک کارگر مجبور به کار در یک 

کارگاه شود و حق انتخاب و آزادی عمل هم نداشته باشد، استثمار شده است.
وی، عامل تضییع حقوق کارگران غیررسمی را دخالت  دولت در تعیین دستمزدها دانست و گفت: 
اکنون در کشور بالغ بر 33 درصد از کارگران را افراد رســمی، 33 درصد را کارگر غیررسمی و 33 
درصد را هم جمعیت بیکار تشکیل می دهند که در صورت تصویب قانون برای بیمه کردن کارگران 

غیررسمی)کارگرانی که زیر اداره کاری حقوق دریافت می کنند(، آمار بیکاری به صفر می رسد.
اخوان مقدم پرسید: اگر مردم حتی با حداقل حقوق اداره کاری هم حاضر به کار نیستند که این امر 
صرفا شامل متخصصان دانش فنی و مهندسی است، پس دلیل مخالفت اداره کار با انعقاد تفاهم 

نامه های کاری بین کارفرما و کارگر و تداول رویه استاد و شاگردی چیست؟

کافه اقتصاد

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:ذره بین

اشکال در تراکنش ها، دلیل قبض های نجومی برق است
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اســامی گفت: با توجه به قول وزرای نفت و نیرو در زمستان با قطعی گاز مواجه نخواهیم شد که البته 
مردم هم باید صرفه جویی الزم را انجام دهند.حسین محمد صالحی درباره احتمال کمبود گاز در زمستان، اظهار کرد: طبق قولی که وزیر نیرو داد سوخت کافی برای 
نیروگاه ها در فصل زمستان تامین می شود و ظرف یک ماه آینده تمام مخازن و انبارها از سوخت انباشته خواهد شد تا هیچ مشکلی در فصل سرما نداشته باشیم.

وی افزود: وزیر نفت هم قول داد با تدابیر اندیشیده شده کشور با مشکل کمبود سوخت مواجه نشــود و با توجه به منابعی که داریم باید مدیریت صحیحی هم 
روی آن اعمال شود و مردم هم باید در مصرف سوخت صرفه جویی کنند تا در زمستان با مشکل کمبود گاز مواجه نشویم که البته مردم در این باره نگران نباشند 
و با توجه به قول مسئوالن در زمستان با قطعی گاز مواجه نخواهیم شد.نماینده مردم فریدن، چادگان و فریدون شهر در مجلس درباره گایه برخی شهروندان و 
صنوف از افزایش نجومی قبض های برق، گفت: با توجه به مصوبه ای که مجلس داشته هر سال درصد بسیار اندکی روی قبوض اضافه می شود و این افزایش به 

شکلی نیست که قبض های برق به طور ناگهانی نجومی شود. 

بازديد استاندار 
فارس از کارخانه 
مونتاژ پژو پارس

اســتاندار به همــراه جمعی از 
مديران استان فارس از کارخانه 
توليد پژو پارس در شهرســتان 
شــيراز بازديد کردنــد. کارخانه 
ايران خودرو فارس با سابقه بيش 
از ده ساله، اکنون مونتاژ و توليد 
خودروهای پژو پــارس و تی يو 

فايو را در دستور کار خود دارد.

وز عکس ر

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

فرونشست زمین در 
طرح های مسکن  اصفهان 

مورد توجه قرار می گیرد
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
فرونشســت در کنار سایر شــاخص های فنی 
مانند گسل و مسیل برای تامین زمین به منظور 
اجرای طرح های مسکن سازی مورد توجه قرار 
می گیرد و تاکنون تاش کردیم که زمین مشکل 
ساز انتخاب نشــود. آخرین مطالعات نشان 
می دهد که حدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع استان 
اصفهان یعنی ۱۰ درصد آن به صورت خطرناک 
و بسیار جدی درگیر فرونشست شده است؛ از 
3۵ دشت استان اصفهان ۲۷ دشت ممنوعه یا 
ممنوعه بحرانی هستند و وضعیت دشت های 
گلپایــگان، نجف آبــاد، مهیار شــمالی، مهیار 
جنوبی-دشت آسمان، اردســتان، اصفهان - 
برخوار، بادرود - خالدآباد، مورچه خورت و دامنه 
- داران در زمینه فرونشست زمین از بحران فراتر 
رفته اســت.علیرضا قاری قرآن افزود: قاعده 
اساسی این است که وقتی برای اجرای طرح 
تولید مســکن، اقدام به تامین زمین می کنیم 
همه الزامات فنی آن مانند فرونشست، گسل، 
مسیل و ارتباط با شهر را بررسی کنیم که برخی 
مواقع شاخص هایی مانند تامین آب نیز به آن 
اضافه می شود.وی با بیان اینکه این شاخص ها 
باید پیوست هر قطعه زمین مشخص شده برای 
اجرای طرح های مســکن سازی باشد، اظهار 
داشت: تا کنون تاش ما بر این بوده است که در 
استان اصفهان زمین مشکل ساز انتخاب نشود 
و اگر زمینی با مشکاتی همراه بود با حساسیت 
جلو برویم.مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان 
تصریح کرد: اگر ظرفیت داشته ها و زمین های 
موجود متناسب با شاخص های فنی، کمتر از 
نیاز استان برای اجرای طرح های مسکن سازی 
باشد باید سراغ الحاق زمین به محدوده شهری 
برویم که در این زمینه بیشتر ناچار به استفاده 
از بخش دولتی هســتیم.وی با اشاره به طرح 
ویژه دولت برای تولید یک میلیون مسکن در 
هر سال، اضافه کرد: برای تحقق این هدف الزم 
اســت که همه زمین های دولتی و خصوصی 

شناسایی شوند.

عکس: ایسنا
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ساماندهی صنایع نیمه مزاحم؛ آرزوی دیرینه مردم بروجن

بحث خــروج صنایــع نیمه مزاحم از مناطق مســکونی و شــهری در 
چهارمحال و بختیاری همواره یکی از موضوعات چالش برانگیز محسوب 
می شود، آلودگی صوتی و تصویری از پیامدهای فعالیت این صنایع در 
شهرهاست و همواره محل گالیه ساکنان محالتی که این صنایع در آن ها 
مستقر هستند، بوده است.ساماندهی صنایع مزاحم و انتقال این صنایع 
به شهرک های پیش بینی شده در خارج از محدوده شهری همواره نقل 
محافل بسیاری بوده است، اما عموما صاحبان این صنایع برای کوچ به 
این شهرک ها مقاومت بســیاری از خود نشان می دهند.انتقال صنایع 
نیمه مزاحم از خیابان های رازی، طوس و خیام در شهر بروجن یکی از 
مطالبات اصلی مردم ساکن در این محالت است، مردم از سر و صدای 
ناشــی از فعالیت این صنایع به ســتوه آمده اند، اما متاسفانه باوجود 
اخطارها و برخوردهای قضایی تعدادی از این صنایع به شهرک در نظر 

گرفته شده، نقل مکان نکرده اند.

فاز 3 شهرک نیمه مزاحم در شهرستان بروجن در حال تکمیل است
یکی از اعضای شورای شهر بروجن با اشاره به گالیه ساکنان خیابان رازی 
و خیام شهر بروجن از فعالیت صنایع نیمه مزاحم، اظهار کرد: برای انتقال 
صنایع نیمه مزاحم فاز یک و دو در شــهرک،  صنایع نیمه مزاحم تکمیل 
شده اســت و قســمت اعظمی از صنایع نیمه مزاحم به این شهرک ها 

منتقل شده اند.

نجمه کرم پــور  با بیان اینکه فاز ۳ شــهرک نیمه مزاحم در شهرســتان 
بروجن در حال تکیمل اســت، عنوان کرد: تعدادی از افراد در زمانی که 
اراضی برای فروش به مناقصه گذاشته شد، اقدام به خرید زمین کردند، 
اما هیچ اقدامی در راســتای ساخت و ســاز انجام نداده اند و صاحبان 

برخی از صنایع نیمه مزاحم برای انتقال صنایع خود مقاومت می کنند.
کرم پور افزود: وجود صنایع نیمه مزاحم در مناطق مســکونی مشکالت 
زیادی را برای شــهروندان خیابان های رازی، طوس و خیام در شــهر 
بروجن ایجاد کرده است، بر اساس شــکایات مردمی تعدادی از این 
واحدها پلمب و برای تعدادی نیز اخطار جابه جایی و انتقال به شهرک 
صنایع نیمه مزاحم صادر شده است و باید ظرف یک ماه اقدامات الزم 

را انجام دهند.
این عضو شورای شهر بروجن با تاکید بر اینکه عموم صنایع مزاحم در 
شــهر بروجن در حیطه تعمیر خودرو و کارگاه های ساخت مصنوعات 
چوبی است، گفت: این صنایع آلودگی صوتی بسیاری دارند و همچنین 
موجب سدمعبر نیز می شوند،  فعالیت این صنایع در مناطق مسکونی 

ایجاد مشکل می کند.
وی بیان کــرد: صنایع مزاحم به صــورت پراکنده در بســیاری  از نقاط 
شهرســتان بروجن نیز فعالیت دارند، اما در خیابان های رازی و خیام 
تعداد این صنایع باالســت، پس از انتقال کامل صنایع نیمه مزاحم به 
شهرک در نظر گرفته از این محالت، انتقال مابقی صنایع نیمه مزاحم در 

سایر نقاط شهر در دستور کار قرار می گیرد.

 صنایع نیمه مزاحم بدون مجوز شهر بروجن پلمب می شود
 دادســتان عمومی شهرســتان بروجن در خصوص برخورد قضایی با 
صنایع نیمه مزاحم که در مناطق مسکونی شهر بروجن در حال فعالیت 
هستند، اظهار کرد: بحث فعالیت این صنایع یک مسئله بسیار قدیمی 
است، متاسفانه اقدام مناسبی تاکنون در این خصوص صورت نگرفته، 
شهرداری شهر بروجن برای این صنایع اخطاریه برای انتقال به شهرک 
جدید صادر کرده و خوشبختانه تاکنون اعتراضی به حکم صادره صورت 

نگرفته است.
مهدی معمار با اشــاره به پلمب واحد صنایــع نیمه مزاحم بدون مجوز 
فعالیت در شــهر بروجن، گفت: برای صنایــع نیمه مزاحمی که اقدام 
به جابه جایی و نقل مکان به شــهرک صنایع نیمه مزاحم نکرده اند نیز 

اخطاریه صادر شده است.
معمار با بیان اینکه فاز یک و دو شــهرک صنایع نیمه مزاحم شهرستان 
بروجن به بهره داری رسیده است، خاطرنشان کرد: اقدامات الزم برای 
احداث فاز سه و چهار این شهرک نیز در حال انجام است، برخی از افراد 
سودجو نیز در این شهرک  اقدام به خریداری اراضی کرده و اقدام خاصی 
صورت نداده اند که برخورد الزم با این افراد صورت خواهد گرفت، تمامی 

صنایع نیمه مزاحم باید به این شهرک منتقل شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال 
و بختیاری در شــورای گفت و گــوی دولت و بخش 
خصوصی استان با اشاره به اینکه پس از پیگیری های 
متعدد احداث دو پارک اوره در چهارمحال و بختیاری 
به ســرانجام رســید، اظهار کرد: هیئت امنای پارک 
اوره لردگان با حضور اســتاندار، شرکت پتروشیمی 
پتــرول، شــرکت پتروشــیمی لــردگان، نماینده 
شهرســتان لردگان در مجلس شــورای اســالمی 
 و معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتاندار

 تشکیل شــد.اله کرم نصیری  افزود: طی برگزاری 
سه مرحله فراخوان در نهایت شــرکت پناه صنعت 
با ۸۰ درصد سهام و شــرکت پتروشیمی لردگان نیز 

با ۲۰ درصد ســهام برنده این مزایده شده و در حال 
فراهم کردن مقدمات تشــکیل شــرکت هســتند، 
پس از این نیز درخواســت واگــذاری اراضی ارائه 
می شــود.نصیری بیان کرد: پــارک اوره لردگان با 
سرمایه گذاری ۲۰۰۹ میلیارد تومان در مدت زمان ۳۶ 
ماه اجرایی خواهد شــد، در این پارک در شش زون 
مواد پالستیکی، ظروف یک بار مصرف، لوازم خودرو، 
مالمین و ... تولید می شــود.وی در خصوص طرح 
پارک پتروشیمیایی بروجن، توضیح داد: دو مرحله 
فراخوان برای جذب سرمایه گذار اعالم شده است که 
دو شرکت برای مشارکت اعالم آمادگی کرده اند، این 
پروژه نیز با اعتبار سه هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان در ۲۴ 

ماه اجرایی می شود.نصیری در ادامه با اشاره به طرح 
صنایع شــیمیایی پتروارمند در شهرستان لردگان 
برای تولید مالمین، یادآور شــد: پیشرفت فیزیکی 
این طرح در حال حاضر ۳۵ درصد بوده و ۸۰ درصد 
سهام این شرکت مربوط به شرکت پترول و ۲۰ درصد 
نیز مربوط به شرکت پتروشیمی لردگان است.وی 
افزود: تجهیزات مورد نیاز طرح صنایع شــیمیایی 
پتروارمند با اعتبار ۵۰ میلیــون دالر خریداری و وارد 

کشور شده است.

کارگروه آموزش، پژوهش و فنــاوری چهارمحال و 
بختیاری در نشستی ۳۵ طرح اولویت دار پژوهشی 
این استان را از میان ۱۴۵ طرح پیشنهادی انتخاب، 
بررسی و برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد.استاندار 
چهارمحال و بختیاری ۲۱ شــهریورماه در نشســت 
کارگروه آموزش، پژوهش، فنــاوری و نوآوری این 
اســتان با بیان اینکه تعریف محور های پژوهشــی 
برای جهت دهی به طرح های پیشــنهادی ضروری 
اســت، گفت: طرح هایی که برای اجــرا گزینش و 
نهایی می شــود باید به معنای واقعی پژوهشــی، 
کاربردی و قابل ســنجش باشــند.اقبال عباسی با 
بیان اینکــه طرح های میدانی و اثرگــذار در اولویت 

تصویب و اختصاص اعتبار قرار دارنــد، افزود: الزم 
است مطالعات پژوهشی به ارائه راهکار های عملی 
منتهی شــود تا بتوان با اســتفاده از این راهکارها، 
بخشی از مشــکالت موجود در حوزه های مختلف 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رفع کرد 
و برنامه ریزی های دقیق تری را بــرای آینده در نظر 
گرفت.عباسی، ایجاد اشــتغال و توسعه کارآفرینی 
را به عنــوان یکی از اولویت های مهم پژوهشــی در 
چهارمحــال و بختیاری نــام برد و تصریــح کرد: با 
وجود فراهم شدن امکانات زیرساختی در روستاها، 
همچنان در برخــی مناطق، مهاجرت به شــهر ها و 
حاشیه نشینی در حال افزایش است که نبود شغل 

و بیکاری جوانان روســتایی را می تــوان به عنوان 
اصلی ترین علت این مهاجرت ها بیان کرد، از این رو 
اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی که زمینه را برای 
توسعه اشتغال در استان فراهم می کند باید در رأس 
قرار گیرد.وی بر ادامه اجرای طــرح جامع نیاز آبی 
بخش های مختلف استان در حوضه کارون و تکمیل 
آن تاکید کرد و یادآور شــد: این طرح به عنوان یک 
سند علمی معتبر قابل استناد برای تعیین صحیح 

حقآبه های حوضه آبریز کارون خواهد بود.

 طرح صنایع شیمیایی پتروارمند
 3۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

 بررسی 3۵ طرح اولویت دار پژوهشی در 
چهارمحال و بختیاری

پروژه آبرسانی بن به بروجن باید به بهره برداری برسد
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان گفت: پروژه آبرسانی بن به بروجن امسال باید به بهره برداری 
برسد و هیچ مقامی حق ندارد حقوق مردم را پایمال کند.احمد راستینه هفشجانی افزود: مدیریت 
آب باید با نگاه ملی با اولویت آب شرب صورت پذیرد.راستینه خاطر نشان کرد: پروژه آبرسانی بن 

به بروجن با پیشرفت ۸۰ درصدی همراه است.

اجرای 100 درصدی طرح نسخه نویسی الکترونیک
مدیرکل بیمه ســالمت چهارمحال و بختیاری گفت: طرح نظام ارجاع یا سطح بندی خدمات در ۱۰ 
استان کشور از جمله چهارمحال و بختیاری به صورت پایلوت در حال اجراست و در ماه های آینده به 
کل کشور تعمیم داده می شود.محمود اخالقی از اجرای ۱۰۰ درصدی طرح نسخه نویسی الکترونیک 
در اســتان خبر داد و اضافه کرد: این اســتان جزو پنج استان برتر کشــور در طرح نسخه نویسی 
الکترونیک و توسعه خدمات دولت الکترونیک در این بخش است.مدیرکل بیمه سالمت چهارمحال 
و بختیاری، مجموع بیمه شدگان این نهاد را ۵۹۲ هزار و ۶۲۱ نفر اعالم کرد و گفت: از این تعداد ۴۵۹ 
هزار نفر بیمه شده صندوق روستاییان، ۷۵ هزار و ۴۰۰ نفر کارکنان دولت، ۴۰ هزار نفر بیمه همگانی، 
یک هزار و ۸۷۰ نفر بیمه ایرانیان و یک هزار و ۵۹۰ نفر بیمه شــده ســایر اقشــار هستند.اخالقی، 
بیشترین بیمه شده سالمت استان را روستاییان و در شهرستان های لردگان و شهرکرد اعالم کرد و 

افزود: بیمه شدگان صندوق روستایی از خدمات رایگان بهره مند هستند.

 کشف یک تن و 7۸4 کیلوگرم مواد مخدر 
در چهارمحال و بختیاری

 جانشین فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به افزایش ۱۰ درصدی کشفیات مواد 
مخدر گفت: امسال یک تن و ۷۸۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد. سرهنگ 
محمدسعید یاری  افزود: در این مدت، دو هزار و ۵۶ نفر در حوزه تهیه و توزیع مواد مخدر در استان 
شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شــدند.یاری اضافه کرد: ۸ باند تهیه و توزیع 
مواد مخدر در استان دســتگیر و ۸۵ دســتگاه خودروی اعضای باند های تهیه و توزیع مواد مخدر 
متوقف شد.وی ادامه داد: در این مدت ۵۷۰ معتاد و مصرف کننده مواد مخدر و ۱۵۰ معتاد متجاهر 
دستگیر و به مراکز درمان ارجاع داده شدند.یاری گفت: پاکسازی نقاط آلوده، جمع آوری معتادان به 
خصوص معتادان متجاهر، انجام عملیات های ایست و بازرسی در محور های مواصالتی و برخورد 
با خرده فروشان مواد مخدر، برخورد با افرادی که کشــت غیر مجاز شاهدانه و خشخاش دارند، در 

دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار دارد.

 ارجاع 20۵ معتاد به کمپ های ترک اعتیاد 
چهارمحال  و بختیاری

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امســال ۲۰۵ معتاد با حکم قضایی به کمپ های 
ترک اعتیاد ارجاع داده شدند، گفت: راه اندازی مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد در استان ضروری است و 
نامه نگاری و پیگیری برای راه اندازی این مرکز انجام می شود.اقبال عباسی افزود: فعال شدن مرکز 
ماده ۱۶ در استان نیاز به مکاتبه با وزارت رفاه و تامین اجتماعی دارد  تا بتوان با فعال شدن این مرکز، 
معتادان متجاهر را ساماندهی  کرد.عباسی با اشاره به اینکه ممکن است این معتادان عالوه بر اعتیاد 
دارای جرم ها و تخلفات دیگر نیز باشند، اضافه کرد: نگهداری و حضور این افراد در جمع معتادانی که 
خود معرف هستند، زمینه بروز آسیب های اجتماعی دیگر را فراهم می کند.وی ادامه داد: محل های 
عمومی و تفریحی در استان نباید مرکز تجمع معتادان باشد و نیروی انتظامی و شهرداری ها باید بر 

این امر نظارت بیشتر داشته باشند.

اخبار

انتقال صنایع نیمه مزاحم از خیابان های رازی، طوس و 
خیام در شهر بروجن یکی از مطالبات اصلی مردم ساکن 
در این محالت است، مردم از سر و صدای ناشی از فعالیت 
این صنایع به ستوه آمده اند، اما متاسفانه باوجود اخطارها 
و برخوردهای قضایی تعدادی از این صنایع به شهرک در 

نظر گرفته شده، نقل مکان نکرده اند

بام ایران

مفاد آراء
6/184 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 3472 مورخ 1400/03/25 هيات سوم آقای علی جبار زارع 
به شناسنامه شماره 1596 کدملی 1285547608 صادره اصفهان فرزند عباس 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 95/18 متر مربع پالک شماره فرعی 
از اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 

مالک رسمی حيدر شهبازی دستجردی مورد ثبت صفحه 71 دفتر 166 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

م الف: 1181731  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/185 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شــماره 1303 - 1400/02/08 هيات چهارم خانم پوران شيرانی 
به شناسنامه شماره 748 کدملی 1819162702صادره آبادان فرزند چراغعلی در 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 151/83 متر 
مربع پالک 282 فرعی از 29 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از آقای جمشيد سهرابی مورد ثبت 22 دفتر 375 امالک

رديف 2- راي شــماره 1302 مــورخ 1400/02/08 هيات چهــارم آقای حميد 
شيرانی به شناسنامه شماره 1640 کدملی 1285720156 صادره اصفهان فرزند 
اسماعيل در نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
151/83 متر مربع پــالک 282 فرعی از 29 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از آقای جمشيد سهرابی مورد ثبت 22 

دفتر 375 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

م الف: 1181877  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء      

6/186 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1639 14006030200700 مورخ  06  / 05 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم سميه شــجاع فالورجانی فرزند کريم بشماره شناسنامه 1756 وکد 
ملی : 1110898924 صادره از فالورجان درششــدانگ يک باب خانه به مساحت 
09 / 97 مترمربع پالک 1058 فرعی از15 اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 196 
فرعی از15 اصلی واقع در فالورجان خريداری رسمی ازمالک رسمی  محرزگرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/23

م الف: 1180820 حسين زمانی علويجه رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

6/187 شــماره نامه : 140085602024006892-1400/06/17 چون تحديد 
حدود ششــدانگ يک باب خانه پالک 4786/675 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای مهدی دهقان دنبه فرزند محمود در جريان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 1400/07/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به 
مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. 

تاريخ انتشار: 1400/06/23 
م الف: 1187933 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
6/188  شــماره نامه: 140085602023004561- 1400/06/21 سند مالکيت 
ششدانگ آپارتمان بشماره پالک 2703/172  واقع در بخش 1 ثبت اصفهان ذيل 
دفتر الکترونيک 139820302023014263 با شــماره چاپی 456030-98- ب 
بنام ناديا گودرزی ثبت و ســند مالکيت آن  صادر و تسليم شد طی صورت مجلس 
شــماره 139820402023000233-98/10/08 در سهم وی قرار گرفته است با 
توجه به اعالم فقدان ســند مالکيت ياد شــده از مالک و درخواست صدور المثنی 
بشــماره 14003012550-1400/06/15 و ارائه دو برگ استشــهاد شــهود با 
رمز تصديق 899997 و شــماره يکتــا 140002155710000322 دفترخانه 8 
اصفهان ســند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره 

های ذيل آن در شرف صدور اســت . لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تســليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1189587  حسين زمانی علويجه سرپرست واحد ثبتی اداره ثبت اسناد 

و امالک مرکزي اصفهان
مفاد آراء

6/189 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5159 - 1400/04/21 هيات دوم خانم منصوره صادقی 
برزانی به شناسنامه شماره 1275532578 کدملی 1275532578 صادره اصفهان 
فرزند مجيد با وکالت پدرش در ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 105/25 
متر مربع قسمتی از پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت علی اکبر زارع بهرام آبادی از سند شماره 7943 مورخ 

1325/10/8 دفترخانه  شماره 64 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/07

م الف: 1189614  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
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اورژانس اجتماعی، سرپناهی برای آسیب دیدگان
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: در شــهر اصفهان دو مرکز اورژانس 
اجتماعی و در شــهر های بهارســتان، آران و بیدگل، کاشــان، شاهین شــهر، فریدون شــهر، تیران و 

کرون، شهرضا، مبارکه، نجف آباد، برخوار، 
اردســتان، نایین، خمینی شهر، سمیرم، 
فوالدشهر، زرین شهر، گلپایگان و فالورجان 
یــک مرکز اورژانــس اجتماعــی درحال 
فعالیت هستند، در حال حاضر در ۱۹ شهر 
استان اصفهان مراکز اورژانس اجتماعی 
با حضور تیم های تخصصی روانشناسی و 
مددکاری فعالیت می کنند و ماهانه بین 
۳۰ تا ۸۰ نفر به مراکــز اورژانس اجتماعی 
معرفی می شــوند و افراد تحت پوشش 

حمایت های تخصصی قرار می گیرند.عبدالرضا اسماعیلی افزود: در مراکز اورژانس اجتماعی افراد به 
صورت خود معرف، ارجاع از طریق مقام قضایی و مداخالت موردی تحت حمایت قرار می گیرند، اغلب 
زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آســیب های اجتماعی، کودکان خیابانی، کودکان مورد آزار قرار 
گرفته جسمی، جنسی، روحی و اغفال شده، زنان خشونت دیده و موارد مربوط به خودکشی هستند که به 
مراکز اورژانس اجتماعی پناه می آورند.وی ابراز داشت: در این مراکز افراد خدماتی به عنوان حمایت های 
روانی اجتماعی دریافت می کنند، خدمات دیگر اورژانس اجتماعی شامل جلوگیری از مداخالت قضایی و 
انتظامی، خدمات حقوقی با توجه به آیین نامه حمایت از اطفال و نوجوانان، خدمات تخصصی به موقع و در 
دسترس روانشناس و مددکار در کلیه ساعات شبانه روزی، کمک هزینه های معیشتی، درمانی و تحصیلی 

به جامعه هدف، ارائه خدمات در راستای توانمندسازی دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی است.

توزیع دارو های »ام اس« وارداتی از هفته آینده در اصفهان
دارو های کمیاب بیماران »ام اس« هم اکنون وارد کشور شــده و توزیع آن از هفته آینده در مراکز 
استان اصفهان از سرگرفته می شود. رییس انجمن ام اس استان اصفهان در گفت وگوی تلفنی با 
بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان گفت : از بهمن پارسال به دلیل تحریم ها این دارو ها کمیاب شده و از 
هفته آینده توزیع آن از سرگرفته می شود.مسعود اعتمادی فر افزود: باتوجه به اینکه مشابه داخلی 
این دارو هاست، ارز مربوط به تامین این دارو ها پرداخت نشد و هزینه تامین دارویی با قیمت یک 
میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رســید که تنها پرداخت یک میلیون تومان از هزینه تامین دارو 
را بیمه ها تقبل می کنند.وی گفت: برخی بیمه ها هم اکنــون دارو را رایگان ارائه می کنند و دارو وارد 

شده و تالش می شود از هفته آینده روند توزیع دارو از سرگرفته شود تا قیمت این دارو کمتر شود.

نجات مرد 30 ساله حین سقوط از پل سرهنگ در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از نجات مرد ۳۰ ساله حین 
سقوط از پل سرهنگ خبر داد.سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه سقوط از ارتفاع در 
اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲۳ و ۱۵ دقیقه شامگاه یکشنبه به مرکز فرماندهی عملیات 
آتش نشانی اصفهان اعالم شده اســت.وی با بیان اینکه در این حادثه احتمال سقوط فرد از روی 
پل سرهنگ واقع در خیابان پروین اعتصامی به ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان اطالع داده شد، ادامه داد: بالفاصله آتش نشانان از دو ایستگاه هفت و چهار به محل حادثه 
اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه مرد 
۳۰ ساله از روی پل سرهنگ سقوط کرد؛ اما نیروهای آتش نشانی با تدابیر الزم فردی که از روی پل 

سقوط کرد را با استفاده از تشک نجات و سالم تحویل عوامل انتظامی دادند.

حاشیه های واکسیناسیون در اصفهان تمامی ندارد؛

جای خالی نظارت

هفته  گذشته بود که گزارشی درباره واکسن  پریا پارسا
فروشــی در یکی از کارخانه های اصفهان 
منتشــر کردیم؛ یکی از کارگران این کارخانه در  تماس با »زاینده رود« 
اطالع داد ، قرار است کارگران با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان خارج از نوبت 
رده سنی واکسینه شوند اما درعوض واکسن با مبلغ ۳۰۰ هزارتومان به 
آنها فروخته می شود که این مبلغ از حقوق ماهیانه آنها کسر خواهد شد. 
ضمن اینکه اطرافیان و نزدیکان هم می توانستند با پرداخت دوبرابر این 

مبلغ واکسن بزنند! 
این اقدام عجیب در همان مقطعی که اصفهان با کمبود شدید واکسن 
روبه رو بود، صورت گرفت! پس از پیگیری های »زاینده رود« مسئوالن 
علوم پزشــکی و اتاق بازرگانی اعالم کردند که هیــچ کارگری در قبال 
واکسن نباید هزینه ای پرداخت کند و تامین هزینه بر عهده کارفرماست 
و چناچه غیر از این باشــد، تخلف انجام شده است. هرچند برخی هم 
تالش کردند تا مبلغ اخذشــده را تحت عناوینی همچون »تسهیالت« 

توجیه کنند.  
اما حاشیه های واکســن کرونا گویا تمامی ندارد. این بار خبردار شدیم 

که مدیران یکی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ استان هم از کارکنان 
خود طلب 6۰۰ هزار تومان پول جهت واکسیناســیون کرده اند و چون 
کارکنان قبول نکرده اند که این مبلغ را پرداخت کنند، موضوع کنســل 

شده است! 
اما در ماجرای واکسیناسیون کرونا همیشه هم پای پول درمیان نیست. 
برخی اعضای یکی از شــرکت های عضو اتاق بازرگانی اســتان هم در 
تماس با »زاینده رود« این گالیه را مطرح کرده اند که در اطالعیه ای که 
اتاق بازرگانی برای ثبت نام اعضا جهت واکسیناسیون صادر کرده، بدون 
درنظر گرفتن مهلت زمانی برای ثبت نام، پس از ارسال لیست پرسنل 
این شرکت به شماره واتساپی اعالم شده در اطالعیه، با این پاسخ روبه 
رو شده اند که »مرحله اول ثبت نام تمام شده است.« شماره تماسی که 

البته خاموش هم هست و پاسخگوی اعتراضات نیست. 
یکی از کارمندان این شرکت می گوید بدون اینکه به ما اعالم کنند تا چه 
زمانی برای ارسال لیست پرسنل شرکت مان که 6۰-7۰ نفر بیشتر هم 
نیستیم، زمان داریم، از ما خواستند لیست بدهیم ولی پس از تکمیل 
فرم و ارسال آن با این پاسخ مواجه شــدیم که مهلت تمام شده و فعال 

واکسن نیست! 
در اطالعیه اتــاق بازرگانی برای ثبت نام واکسیناســیون آمده اســت 
که » اعضای محتــرم دارای کارت بازرگانی و یــا عضویت می توانند از 
طریق دکمه ثبت نام ذیل و درج مشــخصات فــردی  خود جهت ثبت 
نام واکسیناسیون Covid-19 اقدام کنند. همچنین اعضای محترم 
می توانند به منظور انجام مراحل اولیه خدمت واکسن Covid-19 برای 
پرسنل مستقیم بنگاه های عضو اتاق بازرگانی  با تهیه و ارسال مدارک 
ذیل اقدام کنند: نامه رسمی اعالم نیاز بنگاه  همراه با مشخصات کامل  
برای واکسیناسیون  خطاب به اتاق بازرگانی همراه با معرفی نماینده. 
ارسال فایل  لیست رسمی بیمه شدگان خرداد  ماه  مهمور به مهر تامین 

اجتماعی. تکمیل فایل اکسل پیوست برای پرسنل«.
دکتر »احسان شهیر« مدیر توسعه کســب و کار اتاق بازرگانی اصفهان 
در گفــت و گو بــا »زاینــده رود« در این باره مــی گویــد: » در فاز اول 
واکسیناسیون حدود ۲۵ هزارکارگر واکسینه شدند و فاز اول فعال تمام 
شده؛ اما برای اجرای فاز دوم واکسیناسیون با توجه به واردات گسترده 
واکســن به کشور و تســریع روند واکسیناســیون و پایین آمدن سن 
واکسیناسیون، منتظر اقدامات دولت در این زمینه هستیم و برهمین 

اساس؛ شروع فاز دوم واکسینه کارگران هنوز مشخص نیست.« 
شــهیر همچنین در پاســخ  به این ســوال که چه تعداد واکسن برای 
واکسیناسیون اعضای اتاق درنظر گرفته شده است؟گفت :  الزم به درج 

و رسانه ای کردن این موضوع نیست.
در تماس با »آرش نجیمی« مدیر روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان هم تنها با پاســخ »نمی دانم« مواجه شدیم! 
نجیمی گفــت : آمار دقیقــی از مقــدار واکســن و تعدادکارگرانی که 

واکسیناسیون شده اند، در دست ندارم .
نجیمی البته اعالم کرد از هفته آینده فاز دوم واکسیناســیون کارگران 

شروع خواهد شد.
با وجود تمام حاشیه ها و گالیه هایی که وجود دارد، این پرسش مطرح 
می شود که در شرایطی که روند واکسیناسیون سرعت گرفته، چه دلیلی 
دارد که برخی کارفرمایان همچنان اصرار به دریافت پول در ازای واکسینه 
کردن کارمندان و کارگران خود دارند و اینکه چه کسی قرار است بر صحت 
و ســالمت نحوه واکسیناســیون  مراکز و  بنگاه هایی که واکسن برای 
واکســینه کردن کارمندان خود  می گیرند، نظارت داشته باشد که مبادا 
واکسن ها از جای دیگری سردرنیاورد یا خرج واکسینه شدن نزدیکان 

مدیران و کارفرمایان نشود؟
ما که هنوز جواب مشخصی برای این سواالت نگرفته ایم! 

خبر خوان جامعه

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان در خصوص برگزاری جشــن شــکوفه ها 
برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی اظهار داشــت: 
جشن شــکوفه ها هر سال با آغاز ســال تحصیلی 
جدید برگزار می شود، هدف نیز این است که فضا به 
طوری مدیریت شود که دانش آموزان و معلمان با 

عالقه مندی وارد فضای تحصیل شوند.
لیال ســادات ابطحی افزود: امســال نیــز همانند 
سال های گذشته به صورت نمادین این بازگشایی 
انجام خواهد شد و ســعی می کنیم در روز اول مهر 
با حضور معلمان این بازگشــایی انجام شود و این 
جشــن را به عنوان یک فعالیت نمادین به سمع و 
نظر اولیا برسانیم، امیدواریم این بازگشایی در یک 
فضای شاداب برگزار شود تا »سالم« به مهر سالمی 

با شکوه باشد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان با اشاره به انتشــار تصاویر جشن 
شــکوفه ها در فضای مجازی برای استفاده دانش 
آموزان ادامــه داد: ویدئوها و عکس های مراســم 
شکوفه ها در شبکه شاد پخش خواهد شد و دانش 
آموزان به صورت نمادین و مجازی در این جلســه 

حضور خواهند داشت.
وی در پاســخ به اینکه آیا با عادی شــدن شرایط 
کرونا در آینده جشن شکوفه ها برگزار می شود، ابراز 
داشت: مدرسه طی سال مراسم های مختلفی را به 
فراخور زمان حضوری شدن مدارس در دستور کار 

دارد و مناسبت های مختلف بسته به زمان حضوری 
شدن مدارس یا ترکیبی شــدن آموزش ها جشن 
گرفته خواهد شد؛ اما به دلیل اینکه روز اول مهرماه 
برای جشــن شکوفه هاست این جشــن فقط در 

ابتدای سال تحصیلی برگزار می شود.
ابطحی در خصــوص وضعیت ثبت نــام مدارس 
تصریح کرد: در هفته جاری نیــز ثبت نام مدارس 
ادامه دارد و اگر دانش آموزی تــا امروز از ثبت نام 
مدارس جای مانده است می تواند از طریق سامانه 

نسبت به ثبت نام در مدارس اقدام کنند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان در پاســخ به شــایعاتی مبنی بر 
بازگشایی ۴۰ درصد مدارس اصفهان از مهرماه گفت: 
صیانت از سالمت دانش آموزان برای ما بسیار مهم 

است و در شرایط حاضر در مهرماه تمام آموزش ها 
به صورت مجازی خواهد بود، اما در ادامه راه بنا بر 
مصوبات ستاد ملی کرونا با مدیریت شرایط و اجازه 

این ستاد ،آموزش ترکیبی را پیش خواهیم گرفت.
وی در خصــوص اولویــت دروس بــرای آموزش 
تحصیلی در پایه های ابتدایی ابراز داشت: سه درس 
»ریاضی«، »فارســی« و »علوم تجربی« همیشه 
اولویت باالتری نســبت به ســایر دروس دارند و 
اولویت برای رفع اشکال و کالس حضوری این سه 

درس است.
ابطحــی اضافه کرد: شــیوه نامه حضوری شــدن 
مدارس بــه صــورت پیش نویس آماده شــد و به 
نظرسنجی گذاشته شــد، اما همچنان منتظر ابالغ 

نهایی این شیوه نامه هستیم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اصفهان:

بازگشایی حضوری 40 درصد مدارس اصفهان تکذیب می شود

خدمت بی منت 
در سخت گذرترین 
مناطق عشایری 

استان
با تــالش جهادگران ســالمت 
جامعه هدف عشایر دورترین 
منطقه عشایر نشــین استان 
اصفهــان در بخــش چناررود 
چادگان علیه کرونا واکســینه 

شدند.

انتخاب مشاوران پلیس اصفهان به عنوان »صلح یاران« 
دستگاه قضایی

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از انتخاب کارشناسان مشاوره معاونت به عنوان 
صلح یاران دستگاه قضایی از سوی نمایندگی ستاد ملی»صبر« در استان خبر داد. سرهنگ جهانگیر 
 کریمــی در حاشــیه جلســه تعاملی با 
حجت االسالم »ســید رضا اسماعیلی« 
رابط ســتاد ملی»صبر« اســتان، اظهار 
کرد: ســتاد ملی »صبر« نهادی مردمی 
است و زیر نظر معاون قضایی رییس کل 
دادگستری و رییس شورای حل اختالف 
استان اصفهان فعالیت می کند و هدف از 
راه اندازی آن نیز استفاده بهینه از نهادهای 
مردمی جهت حل و فصــل خصومت ها 
و پرونده های ســبک قضایی است.وی 
افزود: ستاد ملی صبر به دلیل اینکه یک مجموعه مردم نهاد است به صالحدید مقام قضایی طرفین 
دعوا را جهت صلح و ســازش به افرادی تحت عنوان »صلح یار« ارجاع می دهد که این صلح یاران با 
تشــکیل جلســات تخصصی بین طرفین دعوا مصالحه ایجاد کرده و نتیجه را به مرجع قضایی اعالم 
می کنند.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به موفقیت های 
بسیاری که کارشناسان واحدهای مشــاوره و مددکاری کالنتری ها  در خصوص حل و فصل پرونده ها 
و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا به دست آوردند و بر اســاس آمارهای به دست آمده ساالنه 
بیش از 7۵ درصد پرونده ها تشکیل شده در کالنتری ها از طریق این مشاوران به مصالحه ختم شده و 
از ارجاع آنها به مرجع قضایی جلوگیری می شود، این افراد به درخواست ستاد ملی » صبر« استان به 
عنوان»صلح یاران« دستگاه قضایی انتخاب شدند.سرهنگ کریمی با بیان اینکه معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان آماده همکاری و تعامل با همه دســتگاه ها و نهادها در راستای 
خدمت رسانی بیشتر به مردم است، گفت: بر اساس تعامل صورت گرفته با ستاد ملی»صبر« استان، 
اسامی کارشناسان مشاوره کالنتری ها به این ستاد ارائه و از این پس پرونده هایی که قابلیت استفاده از 
ظرفیت این کارشناسان برای ایجاد و صلح و سازش بین طرفین دعوا را داشته باشند به آنها ارجاع داده 
خواهند شد.این مقام انتظامی، کارشناسان مشــاوره پلیس را محرم اسرار مردم توصیف کرد و اظهار 
کرد: از شهروندان می خواهیم قبل از رفتن به دادگاه و پیگیری پرونده های خود که باعث صرف هزینه 
و گرفته شدن وقت آنها می شود به واحد مشــاوره و مددکاری نزدیک ترین کالنتری خود مراجعه و از 
مشاوره و راهنمایی این کارشناسان بهره مند شوند.سرهنگ کریمی با بیان اینکه کارشناسان مشاوره 
پلیس در حوزه مشاوره خانواده، مشاوره کودک، مشاوره حقوقی، مشاوره انتظامی، روانسنجی، تست 
هوش، مددکاری به مردم ارائه خدمات می کنند،  گفت: عالوه بر این موارد مشاوران پلیس اصفهان بر 
اساس وظایف ذاتی خود در شبکه های موبایلی داخلی نیز حضوری فعال دارند و شهروندان می توانند 
از طریق آدرس sedaye_paye_ aramesh @ به مطالب مشاوره ای و روانشناسی آموزنده تهیه 

شده توسط آنان دسترسی پیدا کنند.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت در آزادراه شرق اصفهان
رییس پلیس راه اصفهان اظهار کرد: تردد انواع موتورســیکلت ها در کنار گذر آزاد راه شرق اصفهان بسیار 
خطرساز است و در بسیاری از مواقع حوادث جبران ناپذیری به دنبال دارد  افزود: تردد موتور سیکلت ها در 
راه های عمومی ممنوع است و تنها می توانند در پیست های مجاز تردد کنند.رییس پلیس راه اصفهان گفت: 
موتورسیکلت وسیله نقلیه بدون حفاظ است که متاسفانه بسیاری از جوانان با این وسیله نقلیه حرکات 
نمایشی و خطر سازی انجام می دهند و در بسیاری از مواقع باعث مصدومیت فوت سرنشین آن می شود.

وز عکس ر

خبر روزناجا

اصفهان، میزبان جشنواره 
 قرآن و عترت دانشگاه

 پیام نور کشور
رییس دانشگاه پیام نور اصفهان از میزبانی 
این استان برای برگزاری بیست و پنجمین 
دوره جشــنواره قــرآن و عترت دانشــگاه 
پیام نور کشــور خبر داد و گفت: اختتامیه و 
مرحله نهایی این رویداد، آذر امســال برگزار 
خواهد شد.محمدرضا جاللی افزود: بیست 
و پنجمین دوره جشــنواره قــرآن و عترت 
دانشــجویان، اســاتید و کارکنان دانشــگاه 
پیام نور با هدف توســعه فضــای معنوی و 
قرآنی و عمل بــه آموزه های قرآنی در ســه 
مرحله مقدماتی، اســتانی و کشوری برگزار 
خواهد شد. وی با بیان اینکه برگزیدگان مراحل 
مقدماتی و اســتانی به مرحله کشوری راه می 
یابند و در اختتامیه جشــنواره، برگزیدگان آن 
معرفی خواهند شد، اظهار داشت: نحوه برگزاری 
اختتامیه به صورت حضوری یا مجازی با توجه 
به شرایط همه گیری بیماری کووید-۱۹ در ماه 
آذر مشخص می شود.جاللی با اشاره به اینکه 
این رویــداد در بخش های آوایــی، معارفی، 
پژوهشی، ادبی، هنری و فناوری نهج البالغه، 
صحیفه ســجادیه و کارآفرینی قرآنی شامل  
۴۰ رشته برگزار خواهد شــد، خاطرنشان کرد: 
برگزاری چنیــن رویدادها و جشــنواره هایی 
در دوران کرونا به ایجاد شــور و نشاط و جلب 
هرچه بیشتر مشارکت دانشجویان و استادان 
دانشــگاه، کمک زیادی می کنــد.وی با بیان 
اینکه دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 
۹۳ نیز میزبان بیست و نهمین جشنواره ملی 
قرآن و عترت دانشجویی بود، اضافه کرد: این 
دانشگاه پارسال میزبان چهارمین جشنواره ملی 
دانشجویی رویش بود و با توجه به این سوابق 
و ظرفیت هایی که برای برگــزاری رویدادهای 
ملی دارد امسال نیز به منظور میزبانی جشنواره 
قرآن و عترت دانشــگاه پیام نور انتخاب شد. 
جاللی گفت: برای برگزاری هرچه بهتر بیست و 
پنجمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاه 
پیام نــور از ظرفیت کانون های قــرآن و عترت 
فعال مراکز پیام نور اســتان اصفهان استفاده 

می شود.



 بابک نظافت، ستاره اسبق تیم ملی بسکتبال جمهوری اسالمی ایران، با عقد قراردادی یک ساله مربی تیم بسکتبال سپاهان شد.نظافت که از چهره های شناخته 
شده بسکتبال کشور و استان اصفهان است ســابقه ۶ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و چهار مقام سومی در لیگ برتر کشور و یک مقام قهرمانی و یک نایب قهرمانی 
باشگاه های آسیا و حضور در باشگاه های ذوب آهن اصفهان، پیکان تهران، صبا باتری، پتروشیمی بندر امام، مهرام، فوالد ماهان و شهرداری گرگان را در کارنامه 

خود دارد.مربی تیم بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ از نفرات اصلی تیم ملی بسکتبال جهموری اسالمی ایران بود.

ستاره بسکتبال اصفهان به سپاهان پیوست

سه شنبه 23 شهریور 1400 / 07 صفـــر 1443 / 14 سپتامبر 2021 / شماره 3346

میالن از التزیو شکایت می کند
 باکایوکو در بازگشت به سری آ، مورد هجوم توهین های نژادپرستانه هواداران التزیو قرار گرفت.

در جریان برد ۲-۰ میالن مقابل التزیو در هفته سوم سری آ، تیمو باکایوکو در بازگشت به میالن 
شب خوبی را سپری نکرد. او در دقیقه ۶۱ وارد زمین شد، در دقیقه ۶3 کارت زرد دریافت کرد و 
در دقیقه 74 به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شد. باکایوکو از سوی هواداران التزیو نیز 

مورد هجوم توهین های نژادپرستانه قرار گرفت.
به نقل از گاتزتا دلو اســپورت؛ هواداران التزیو از لحظه ورود باکایوکو بــه زمین با توهین های 
نژادپرســتانه به او حمله کردند. این موضوع باعث ناراحتی هافبک فرانسوی شد و عملکرد او 

را تحت تاثیر قرار داد. 
هواداران التزیو در مدت زمان کوتاه حضور باکایوکو در زمین، او را میمون خطاب کردند و شعار 
»این موز برای تو است« را به زبان آوردند. باشگاه میالن پس از جمع آوری مدارک الزم قصد 

دارد به همین دلیل از التزیو به فدراسیون فوتبال ایتالیا شکایت کند.

»بنزما« به »رونالدو« رسید
تیم رئال مادرید در هفته چهارم اللیگا و در حالی که بعد از 5۶۰ روز به ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 
بازگشته بود موفق شــد میهمان قعرجدولی خود ســلتا ویگو را با نتیجه 5 بر ۲ شکست دهد.

ستاره بی چون چرای این دیدار کریم بنزما بود؛ مهاجم فرانسوی رئال مادرید 3 گل مقابل سلتا 
به ثمر رساند و یک پاس گل هم داد. 

این گونه بود که بنزما با تاثیر مستقیم روی 4 گل از 5 گل تیمش به رکوردی دست یافت که فقط 
رونالدو آن را در قرن بیست و یکم ثبت کرده بود.کریم بنزما طی 4 بازی ابتدایی فصل 5 گل زده 
و 4 پاس گل داده است؛ این یعنی او روی ۹ گل از ۱3 گل رئال در این فصل تاثیر مستقیم داشته 
است؛ کار بزرگی که کریســتیانو رونالدو در فصل ۱5-۲۰۱4 با زدن ۹ گل در 4 بازی آن را انجام 
داده بود و اینک کریم به نوعی دیگر موفق به انجامش شد تا نشان دهد در سن 33 سالگی هنوز 

می توان روی او حساب باز کرد.گل اول بنزما؛ دقیقه ۲4 بازی کریم بنزما کار را مساوی کرد. 
روی پاس عرضی والورده بود که کریم بنزما با یک شوت دقیق و البته به کمک تیر افقی توانست 

گل تساوی را به ثمر برساند. 
این سومین گل فصل ستاره فرانسوی بود.گل دوم بنزما؛ دو دقیقه از شروع نیمه دوم گذشته 
بود که رئال بازهم توسط کریم بنزما به گل تساوی رسید. ســانتر از چپ میگل را بنزما با ضربه 

سری تماشایی به تور چسباند تا کار ۲-۲  شود.
گل ســوم بنزما؛  رئال دقیقه ۸۸ به گل پنجم هم رســید. روی هنرنمایی وینیسیوس رئال به 
یک پنالتی دست یافت. کریم بنزما پشت توپ قرار گرفت و توانست گل پنجم تیمش و سوم 

خودش را به ثمر برساند.

اسطوره چلسی در آستانه هدایت ناتینگهام فارست
بدون شــک جان تری یکی از بزرگ ترین مدافعان تاریخ فوتبال انگلیس و باشــگاه چلسی 
محسوب می شود. این ستاره سابق آبی های لندن بعد از پایان دوران فوتبال خود تصمیم گرفت 
که پا به عرصه مربیگری بگذارد.جان تری، حدود چهار سال پیش کار خود را به عنوان مربی در 
باشگاه استون ویال آغاز کرد و طی این مدت تجربیات قابل توجهی را به دست آورد. با این حال 
به نظر می رسد که این اسطوره باشگاه چلســی قصد دارد گام بزرگی در این حرفه برداشته و از 

این فصل به عنوان نفر اول فنی یک باشگاه فعالیت خود را آغاز کند.
باشگاه اســتون ویال چندی پیش پیش تایید کرد که جان تری بعد از چهار سال حضور در این 
تیم به عنوان مربی، تصمیم به قطع همکاری با آنها گرفتــه و قصد دارد از فصل آینده به عنوان 

سرمربی فعالیت کند. 

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

جدال پرسپولیس- استقالل در دوشنبه

تیم فوتبال پرســپولیس ایران امشب در   سمیه مصور
چارچوب مرحله یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانــان آســیا در یک دیدار خــارج از خانــه مقابل تیم اســتقالل 

تاجیکستان در شهر دوشنبه قرار می گیرد.
پرسپولیس در مرحله گروهی موفق شد با شکست نماینده هند، الوحده 
امارات و الریان قطر با ۱5 امتیاز به عنوان صدرنشــین گروه راهی یک 
هشتم نهایی شــود. در آن سو استقالل تاجیکســتان نیز دست به کار 
بزرگی زد و در گروهی که الهالل عربستان نیز حضور داشت، با ۱۰ امتیاز 

به عنوان سرگروه صعود کرد.
 اســتقالل تاجیکســتان موفــق شــد در مرحلــه گروهــی، تیــم

 الهالل، پرافتخارترین تیم غرب آسیا را با نتیجه پرگل 4 بر  یک  شکست 
دهد!

استقالل که چهاردهمین سال فعالیتش را آغاز کرده صاحب ۹ قهرمانی 
در لیگ تاجیکستان، ۸ قهرمانی در جام حذفی و ۱۰ قهرمانی سوپرجام 
در این سال هاست تا قدرت اول این کشــور آسیای مرکزی محسوب 
شود.این تیم در مرحله گروهی برابر الهالل بهترین نمایش خود را ارائه 
کرد. در شبی که منوچهر صفروف و منوچهر جلیلوف، چهار گل به الهالل 

زدند تا بزرگ ترین پیروزی این تیم رقم بخورد.
موضوع زمانی جالب تر می شود که بدانیم پرسپولیس تنها صدرنشین 
مرحله گروهی است که با استقالل تاجیکستان به عنوان یک سرگروه 
دیدار می کند و همچنین تنها صدرنشینی است که باید میهمان باشد. 
همین موضوع باعث شده هواداران پرسپولیس نگران نتیجه بازی تیم 
محبوب شان مقابل تیمی باشند که الهالل را با 4 گل شکست داده است.
تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی باید به مصاف استقالل تاجیکستان 
برود که شــهریار مغانلو بهترین گلزن خود در این مسابقات را از دست 

داده است.
عیســی آل کثیر که فصل قبل در مرحله یک هشتم نهایی مقابل السد 
یک گل تماشایی و حساس به ثمر رساند، امیدوار است تا امسال نیز در 
این مرحله گلزنی کند. عیسی که به دلیل شادی گلش در لیگ قهرمانان 
آسیا  ۶ ماه از همراهی پرسپولیس محروم بود این بار هم با توپ پر به 
دیدار حذفی لیگ قهرمانان  آسیا آمده است.آل کثیر در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان این فصل ۲ گل به تیم های گــوای هند و الریان قطر زد 
و پس از مغانلوی 4 گله بهترین گلزن ســرخ ها بود.عیسی آل کثیر با 
گل زنی  مقابل اســتقالل تاجیکســتان می تواند هفتمین گل آسیایی 

خود را ثبت کند.
احمد نوراللهی و محمد حسین کنعانی زادگان دیگر بازیکنانی هستند 
که از تیم پرسپولیس جدا شده اند. سرخ پوشان پایتخت در این دیدار 
کمــال کامیانی نیا، مهــدی مهدیخانی و علی شــجاعی را نیز به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارند.  در آن سوی میدان، قرمزهای تاجیکستانی 
اگرچه در فاز دفاعی در لیگ خودشان نتایج فوق العاده ای گرفته اند؛ اما 
در آسیا شکننده ظاهر شده اند و این می تواند خبر خوبی برای مهاجمان 

پرسپولیس باشد. 
نگاهی به عملکرد استقالل تاجیکستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۲۱ نشان می دهد این تیم در ۶ بازی که مقابل حریفانش انجام 
داده ۱۰ بار گلزنی کرده و ۸ بار دروازه اش باز شده است. آماری که نشان 
می دهد خط دفاعی استقالل چندان مستحکم نیست و در صورت تدابیر 
مناسب یحیی، پرسپولیسی ها می توانند قرمزپوشان تاجیک را در خانه 

خودشان شکست دهند.
گفتنی است؛ تراکتور و النصر عربســتان نیز دیگر دیدار این مرحله را از 
ساعت ۲۰:3۰ به وقت تهران برگزار خواهندکرد. تراکتور با دوجین غایب 

به مصاف تیم عربستانی می رود.

خبر روز

»قلعه نویی« دوباره درخواست تجدید نظر می دهد 
رای صادره از ســوی کمیته انضباطی در مورد امیر قلعه نویی تایید شــد و او با شروع مسابقات به 
مدت ســه ماه از نشســتن روی نیمکت گل گهر محروم خواهد بود. امیر قلعه نویی اما با گذشت 
نیمی از محرومیتش یعنی یک ماه و نیم 
می تواند درخواســت مجددی به کمیته 
انضباطی ارائه دهد و خواســتار لغو نیمه 
باقی مانــده از محرومیتش یا تعلیق آن 
به مدت زمان مشخص شود که در چنین 
شــرایطی معموال اگر کمیتــه انضباطی 
با درخواســت ارائه شــده موافقت کند، 
محرومیت باقی مانده را به حالت تعلیق 
درخواهد آورد. به نظر می رسد با گذشت 
نیمــی از محرومیت، ســرمربی تیم گل 
گهر از این حق قانونی خود اســتفاده خواهد کرد. امیر قلعه نویی در پایان بازی با استقالل در نیمه 
نهایی جام حذفی صحبت های تندی را مطرح کرد و به همین بهانه عالوه بر جریمه نقدی سه ماه از 
همراهی تیم گل گهر محروم شد. او و سعید الهویی در شروع مسابقات باید از روی سکوها نظاره گر 
بازی های گل گهر باشند و احتماال مجتبی سرآســیایی که قبال سرمربی تیم پدیده بوده از کنار خط 

تیم را هدایت خواهد کرد.

»آریا یوسفی« انتخاب جدید »محرم«
آریا یوسفی، هافبک وسط ۱۹ ساله و با آتیه فصل اخیر تیم جوانان فوالد مبارکه سپاهان، موفق شد با 
درخشش مناسب سال گذشته خود نظر مثبت سرمربی و کادر فنی بزرگساالن را جلب و مورد توجه 
تیم استعدادیابی باشگاه قرار بگیرد.این بازیکن جوان با قرارداد بلند مدت پنج ساله دوران طالیی 
خود را در تیم بزرگساالن فوالد مبارکه سپاهان آغاز خواهد کرد. با روحیه و انگیزه باالی آریا یوسفی 

باید منتظر درخشش این بازیکن جوان، با استعداد و پرانرژی باشیم .

فروش امتیاز در لیگ یک منعی ندارد
در حالی که بر اساس مصوبه هیئت رییسه فدراسیون فوتبال انتقال امتیاز در لیگ برتر ممنوع است، 
تیم های دســته اولی می توانند امتیاز خود را انتقال دهند. به تازگی باشگاه بادران امتیاز حضور در 
لیگ یک را به تیم شــمس آذر قزوین انتقال داده و تیم خوشه طالیی هم در تالش برای واگذاری 
امتیاز است. از سویی گفته می شود استقالل خوزستان هم تمایلی به ادامه حضور درلیگ یک ندارد 
و می کوشــد امتیاز خود را به یکی از تیم های خواهان انتقال دهد، هر چند هیئت فوتبال اســتان 
خوزستان اعالم کرده با واگذاری امتیاز این تیم به خارج از استان مخالفت خواهد کرد. فریبرز محمود 
زاده، مسئول برگزاری بازی های دسته اولی در خصوص جابجایی امتیاز ها در لیگ یک می گوید:»در 
لیگ یک محدودیت های انتقال امتیاز را مثل لیگ برتر نداریم و اگر باشگاهی می خواهد امتیازش 
را انتقال بدهد، باید پس از انجام تاییدیه های الزم از مبادی ذی ربط این کار را انجام بدهد. در مورد 
بادران تهران هم باید بگویم تا این لحظه هیچ مکاتبه رســمی نه از ســوی تیم بادران و نه از استان 
قزوین به سازمان لیگ ارسال نشده و تا این لحظه که من با شما صحبت می کنم بادران تهران از نظر 
ســازمان لیگ همچنان در لیگ یک حضور دارد.«قرار است فصل جدید بازی های دسته اول از ۱۹ 
مهر با حضور ۱۸ تیم آغاز شود. تیم ها برای اینکه حضور خود را در فصل جدید بازی ها قطعی کنند تا ۱۰ 
مهر باید دست کم نام ۱4 بازیکن خود را در سازمان لیگ ثبت کنند. در غیر این صورت از حضور آنها در 
فصل جدید بازی ها خودداری خواهد شد. هم چنین شهرداری همدان – مس شهر بابک و ویستا 

توربین سه تیم تازه وارد از لیگ ۲ به لیگ یک هستند.

مستطیل سبز

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس 
صورت می گیرد؛

اجرای طرح سراسری 
اهدای خون جامعه ورزش 

و جوانان
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی اظهار داشت: 
فدراسیون پزشکی ورزشی به عنوان خدمتگزار 
سالمت جامعه ورزش و جوانان در ادامه نقش 
آفرینی خود در عرصه مبارزه با کووید ۱۹، این بار 
قصد دارد نسبت به تقویت ذخایر خون در سراسر 
کشور اقدام کند. غالمرضا نوروزی افزود: در این 
راستا پیرو هماهنگی با سازمان انتقال خون و به 
همت هیئت های پزشکی ورزشی سراسر کشور 
روز چهارشنبه 3۱ شهریورماه در آستانه اربعین 
حســینی و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس 
طرح سراســری» اهدای خون جامعه ورزش 
و جوانان« اجرا می شــود.رییس فدراســیون 
پزشــکی ورزشــی ادامه داد:در این روز مراکز 
اهدای خون یا در اماکن ورزشی ایجاد خواهد 
شد یا ورزشــکاران و جوانان عزیز می توانند با 
مراجعه بــه پایگاه های انتقال خون سراســر 
کشور در این امر خداپسندانه و انسان دوستانه 

مشارکت کنند.
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی خاطر نشان 
کرد: از عموم همکاران مــان در وزارت ورزش و 
جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراســیون های 
ورزشی و قهرمانان ورزش کشور دعوت به عمل 
می آوریم که با مشارکت در این  اقدام فرهنگی، 
یاریگر مدافعان سالمت باشند. وی در خصوص 
ایستگاه  اهدای خون در تهران، خاطر نشان کرد: 
عالوه بر پایگاه های اهدای خون سازمان انتقال 
خون، با همراهی عزیزان مان در شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی کشور و مجموعه ورزشی 
انقالب تهران قرار است ایســتگاه سیار انتقال 
خون در این مجموعه راه اندازی شود.نوروزی با 
اشاره به توانمندی هیئت های استانی پزشکی 
ورزشــی، تصریح کرد: امیدواریــم با همراهی 
ادارات کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی 
سراسر کشــور، جامعه ورزش و جوانان در این 
روز با حضور گسترده خود، گام مهمی در جهت 
تقویت ذخایر خون کشــور و کمــک به بیماران 

نیازمند به خون بردارند.

تاجیکستان در مرحله  به عملکرد استقالل  نگاهی 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ نشان می دهد این تیم 
در ۶ بازی که مقابل حریفانش انجام داده ۱۰ بار گلزنی 
کرده و ۸ بار دروازه اش باز شده است. آماری که نشان 

می دهد خط دفاعی استقالل چندان مستحکم نیست

فوتبال جهان

وز عکس ر

 رکورد خاص 
آقای خاص

ژوزه مورینیو، ملقب به آقای خاص 
در دیــدار رم مقابل ساســولو روی 
نیمکــت جالوروســی نشســت تا 
هزارمیــن تجربه مربیگــری دوران 
خود را داشته باشد و رکورد ویژه ای 
را به نــام خود ثبت کند.ســایت گل 
طرحی زیبا از آقای خاص را منتشر 

کرده است.

بانــوی المپیکی کاراتــه ایران اظهار داشــت: در 
جریان مســابقات المپیک از ناحیه رباط صلیبی 
به شــدت آســیب دیدم و ۱5 روز قبل تحت نظر 
دکتر کیهانــی تحت عمل جراحی قــرار گرفتم و 
خدا را شکر شرایط به خوبی پیش رفت و االن هم 
ســختی ها را گذرانده و طبق گفته پزشک طی دو 

ماه اول باید فیزیوتراپی کنم.
حمیــده عباســعلی گفــت: بعــد از آن کارهای 
بدنســازی را آغاز کرده و با طی کردن این دوران، 
بعد از شش ماه خود را برای حضور در مسابقات 
آماده می کنم.من به امید زنده ام و مانند همیشه 
تمام تالش خود را خواهم کرد تا طبق برنامه پیش 
رفته و در زمان مناســب بتوانم به میدان مسابقه 
بازگردم. عباســعلی در مورد حضور در بازی های 
آســیایی هم گفت: از همین امــروز تا بازی های 
۲۰۲۲ یک ســال زمان داریم، بدون شک به این 

رقابت ها خواهم رسید. 

این نظر پزشک معالج من است. با برنامه هایی 
که بــرای دوران نقاهت پیش بینی شــده من از 
فروردین ماه به شرایط نرمال رسیده و بعد از آن 
نیز شش ماه برای آمادگی فنی زمان داریم. امید 
من به همین مسابقات است و به امید خدا بتوانم 

چون گذشته اتفاقات خوبی را رقم بزنم.
بانوی المپیکی کاراته در مورد از دست دادن مدال 
در این رقابت هــا گفت: یک مــاه از این بازی ها 
می گذرد، میدانی که فرصت بسیار خوبی بود تا با 
کسب مدال، کلکسیون خود را تکمیل کنم. تمام 
تالشــم را کرده بودم که خودم را بــه این رویداد 
بزرگ جهانی رسانده و به مدال برسم، تیم کنارم 
خیلی زحمت کشــیدند که در این مسیر اتفاقات 
خوبی برای من بیفتد، ولی گاهی اوقات شرایط 
بر خالف تصور شــما پیش می رود. در دو قدمی 
مدال، این اتفاق برای من افتاد.عباسعلی ادامه 
داد: هیچ کس به اندازه من از این اتفاق و نگرفتن 

مدال ناراحت نیست، ولی به هر حال باید پذیرفت 
برد و باخت دو روی ســکه ورزش است و هر دو 
را باید باهم بخواهیــم. گاهی اوقات باخت باعث 
پیشرفت خواهد شــد. توقع من کسب مدال بود 
و هر کس توانایی خود را می داند و بر اساس آن 
نظر می دهد. متاســفانه آن اتفاق مانع از رسیدن 

به هدف شد.
این بانوی کاراته کار ادامه داد: با گذر زمان به این 
نتیجه رســیدم که همه تالشــم را انجام داده و 
سایر موارد در اختیار من نبود. امیدوارم تا زمانی 
که فعالیت دارم، اتفاقاتی کــه واقعا بتواند من را 

خوشحال کند رخ دهد. 

بانوی المپیکی کاراته ایران:

دو قدمی مدال المپیک، آسیب دیدم
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 معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

سینما می تواند ظرفیت های بومی اصفهان را جهانی کند
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان در آیین رونمایی از فیلم های منتخب فراخوان حمایت از فیلم، 
گفت: روز ملی سینما را تبریک می گویم و از زاون قوکاسیان یاد می کنم که جایش همچنان خالی 

و خأل نبودنش عیان است.محمد عیدی 
افزود: در ایران باســتان الهــه ای به نام 
میترا وجود داشــت کــه در توصیف آن 
می گفتند هزار دست، هزار چشم و هزار 
گوش است. مایلم هنر ســینما و توان 
آن را در تاثیر گذاری بر مخاطب به میترا 
تشــبیه کنم.رییس ســازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
ادامه داد: امروزه فلسفه بیش از هر هنر 
دیگری با ســینما آمیخته است. یکی با 

زبان مفهوم پردازی می کند، دیگری با تکنیک تصویر سازی می کند و بسیاری معتقدند که فلسفه 
موجب فربگی سینما شد. در واثع پویش های ســاختار گرایی و پسا ساختار گرایی اولین تاثیرات 

خود را در سینما گذاشت.
عیدی اضافه کرد: سینما گران فیلســوف نبودند، اما با فیلم هایی که آفریدند موجب طرح مباحث 
جدیدی در فلســفه شــدند. حرکت و زمان، دو پدیده ای است که وجه مشــترک میان فلسفه و 
سینماست.وی خاطر نشان کرد: در مواجهه با ســینما با پدیده ای مواجه هستیم که به نوعی همه 
هنرها را در خود دارد و ابزار ارتباطی بســیار گسترده ای اســت. جان دیویی از »تجربه تمام عیار« 
سخن می گوید و مرادش از آن بلوغ خود جوش توانایی رشد تجربی است که امکانات و ظرفیت های 
جدیدی برای مخاطب خود به وجود بیاورد.رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، ادامه داد: ســینما بیش از همه هنرها امکان »تجربه تمام عیار« را برای مخاطب خود در 
جهان ایجاد کرده است. بســیاری از پویش های اجتماعی و فرهنگی که از دهه ۸۰ به بعد به وجود 
آمده از سینما ایجاد شده است، پس چرا نباید به سینما اندیشید.عیدی اضافه کرد: امروزه سینما 
می تواند ظرفیت های بومی اصفهان که آن را عروس هزار جلوه و کرشــمه می خوانیم از رهگذر خود 
تبدیل به امری جهانی کند. امیدوارم شهرداری بتواند زمینه ای ایجاد کند که اصفهان و هنرمندان آن 
بتوانند در عرصه ملی و بین المللی کنشگر باشند و این مسئله دور و دیر نیست، چراکه شهرداری این 

ظرفیت را از طریق خواهر خوانده های خود ایجاد کرده است.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

زیباسازی زیرگذر میدان امام علی)ع( با هزینه 4/5میلیاردی!
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به زیباســازی زیرگذر میدان امام علی )ع( اظهار کرد: 
میدان زیرین به دلیل عدم نور کافی دارای پوشش گیاهی خوبی نبود، بنابراین طرح شن های رنگی 
با الگویی خاص اجرا شد.حسین کارگر افزود: عملیات نورپردازی این پروژه دردست اقدام است 
و هزینه کل پروژه بالغ بر 4 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان در خصوص آزادسازی پروژه جلوخان مسجد جامع واقع در میدان امام علی )ع( تصریح 
کرد: مساحت کل فاز سوم پروژه ملی میدان امام علی )ع( که همان میدان جلوخان است، 2۰ هزار 
و 667 مترمربع است که 17 هزار و 162مترمربع آن آزادسازی شده و عملیات سنگ فرش آن نیز 
به اتمام رسیده است.وی افزود: مساحت باقی مانده از آزادسازی این پروژه بیش از سه هزار و 5۰۰ 
مترمربع شامل پاساژهای طالفروشی مهدیه، ســینایی، الزهرا و غدیر بوده که با تکمیل مجموعه 
تجاری – پارکینگ کمرزرین و انتقال طالفروشــان به آنجا، عملیات آزادســازی و تکمیل میدان 

جلوخان انجام خواهد شد.

نجات شناسنامه باستانی اصفهان در گرو توجه مدیران شهری؛

تپه اشرف را دریابید

در گوشه ای از شهر که خیابان اصلی عریض،  پرستو حسنی
فضای سبز شهری، نمایشگاه بین المللی، 
امامزاده، آپارتمان های نسبتا نوساز و خانه های دربست حیاط دار و کالسیک 
را شامل می شود، جایی که گذرگاه بیشــتر شهروندان و حتی مهمان های 
خارجی به واسطه بازدید از نمایشگاه های بین المللی در اصفهان بوده ، تپه ای 
قد برافراشته که شمار انگشت شماری از شهروندان و متولیان اصفهان ارزش 
آن را می دانند. این تپه باستانی، گذر نسل ها و قرن ها را در دل خود تجربه 
کرده و هزاران سال شاهد ویرانی و آبادی اصفهان، با هر جنگ و حکومت نوپا 
بوده؛ حاال که باید بدن خسته و زخمی آن تیمار شود و حضورش آیینه تمام 
قد تاریخ این شهر باشد، مدیران شهری گویا سر در گم هستند و »اداره کل 
میراث فرهنگی و گردشگری از شهرداری و شهرداری از اداره میراث انتظار 
کمک دارد«. در این بین تیم کاوشگر هم که در فواصل زمانی متعدد، هربار 
گوشه ای از شگفتی های تاریخی این »شناســنامه« را کشف کرده اند، با 

اشتیاقی که رو به ناامیدی دارد، منتظر خبری از نهادهای متولی هستند!
از آخرین دستاوردهای تیم کاوشگر این منطقه، قریب به یک سال گذشته 
است. این فصل از اکتشــافات، همزمان با اجرای پروژه لوله کشی آب به 
سمت شرق اصفهان انجام شد و اگر نمی شد، کشفیاتی که سال گذشته 
صفحات رسانه ها را پر و گوش مردم را کر کرده بود، هنوز در دل این تپه نهفته 

بود و فرش پای »بی خانمان ها و کارتن خواب ها می شد« چنان که االن هم 
بقایای کشف نشده این اثر، در تپه اشرف مدفون است و به گفته سرپرست 
هیئت باستان شناســی تپه اشرف، »محل زندگی شــبانه آسیب دیدگان 
اجتماعی است، به پیست موتور سواری و محل اجتماع کارتن خواب ها و 
افراد مخل جامعه تبدیل شده!« علیرضا جعفری زند، با ناراحتی بسیار از 
محقق نشدن وعده های هیجانی در این مورد می گوید: قرار بود شهرداری 
اسپانسر کاوش های تپه اشرف شــود، اما پا پس کشید و در واقع جریان 
کاوش متوقف شد. وی با بیان اینکه »شــهرداری در حین کاوش ها برای 
همکاری در بخش شمالی تپه اشرف و رو به خیابان سلمان فارسی اعالم 
آمادگی کرده بود«، ادامه می دهد: قرار بود در مرحله اول، شهرداری تپه اشرف 
را به صورت استاندارد محصور کند و از وضعیت نابسامان کنونی بیرون بیاورد، 
اما این اتفاق نیفتاد.این باستان شناس از وضعیت رسیدگی به این پروژه 
ملی، ابراز ناراحتی می کند و یادآور می شود: شهرداری همیشه در پروژه های 
این چنینی روی خوش نشان می دهد؛ اما وقتی پای عمل و بحث های مالی 
به میان می آید، هیچ اقدامی انجام نمی شود و پا پس می کشد. شهرداری 
می گوید چرا اداره میراث متولی نمی شود و اداره میراث می گوید شهرداری 
»باید« متولی شود چون این تپه جزو فضای شهری و بخشی از شهر است 
و در دل یکی از خیابان های با اهمیت اصفهان قرار دارد.سرپرســت هیئت 

باستان شناسی تپه اشرف خاطر نشــان می کند: کاوش های این منطقه 
باستانی از سال 1۳۸۹ شروع شد و به خاطر مشکالت مالی امکان پیگیری 
مرتب آن وجود نداشت. سال گذشته، در فصل هفتم کاوش ها، شرکت آب و 
فاضالب اصفهان به دلیل پروژه لوله کشی حامی کاوش ها شد؛ اما متاسفانه 
بعد از اتمام پروژه کار کاوش تمام و دســتاوردهای ملی شــامل گورستان 
اشکانی و کارگاه صنعتی مدفون در زیر خیابان های اطراف نیمه کاره رها شد!

به گفته  وی، اداره کل میراث فرهنگی استان، حاضر به همکاری هست اما 
شهرداری هم نباید چشــم خودش را روی پروژه ببندد و تمام وظایف را بر 
شانه میراث فرهنگی بگذارد، به هر روی اصفهان شهری مشهور با پیشینه ای 
با اهمیت در دنیاست و تپه اشرف هم یگانه تپه تاریخی اصفهان و شناسنامه 
گذشته اصفهان در دل فضای شهری است؛ این اثر در قلب شهر قرار دارد و در 
مکان دور افتاده ای نیست، دو طرف آن فضای سبز و امکانات شهری ایجاد 

شده اما خودش بی هیچ رسیدگی، رها شده است!
جعفری می افزاید: تپه اشــرف از لحاظ تاریخی و چشم انداز شهری برای 
اصفهان قابل اهمیت است؛ اگر کاوش های این منطقه تکمیل شود، به عنوان 
یک مرکز توریستی و دیدنی در اصفهان مطرح خواهد شد و با نمایش آثار و 

کشفیات، می تواند بازدیدکننده  داشته باشد.

چشم تپه اشرف، به مدیریت شهری جدید
رضا اخوان، شــهردار منطقه چهار اصفهان نیز در این باره توضیح می دهد: 
شرایط کنونی تپه اشرف، به لحظه سیما و کالبد شهر، در شأن و صالحیت 
اصفهان و منطقه چهار نیســت.اخوان می گوید: به طــور کلی حدود هفت 
هکتار از اراضی خاص منطقه چهار بالتکلیف است و نگاه معنوی به لحاظ 
میراثی و تاریخی به این اراضی حائز اهمیت است، بنابراین رسیدگی به این 
حوزه، از آنجا که موضوع تخصصی به نظر می رســد برعهده سازمان میراث 
فرهنگی استان است و معتقدیم به آثار میراثی این شهر باید با تمام توان 
توجه ویژه شود.وی با اعالم اینکه »تپه اشرف در تصرف و مالکیت سازمان 
میراث فرهنگی است« ادامه می دهد: سازمان میراث فرهنگی یک سازمان 
وابسته به دولت است، در حالی که شهرداری ها نهادهای عمومی هستند؛ 
با این حال در دوره قبلی مدیریت شهری تصمیم بر این شد که کار مشترکی 
بین شهرداری اصفهان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان انجام 

شود و »نجات بخشی و ساماندهی تپه اشرف« در دستور کار قرار بگیرد.
تپه اشرف، »شناسنامه باســتانی اصفهان« و میراث کهنی است که تا این 
لحظه، یادگاری هایی از دوران هخامنشیان تا قرن 11 هجری را در دل خود  
نگه داشته، این ویژگی در آثار و ابنیه کمتری در داخل شهر اصفهان وجود دارد 

و توجه به آن ضروری است.

دبیر سومین جایزه سراســری نمایشنامه نویسی 
کمدی »خندســتان« از برگزاری ایــن رویداد در 

تابستان و پاییز 14۰۰ خبر داد.
ســعید امامی اظهار داشت: ســومین دوره جایزه 
سراسری نمایشنامه نویسی کمدی »خندستان« به 
همت تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان و حوزه هنری اصفهان، 
در دو بخش اصلی و جنبی به دریافت آثار شــرکت 

کنندگان می پردازد.
وی افزود: شرکت کنندگان در بخش اصلی که ویژه 
نمایشنامه نویســی اســت، آثار خود را در دو حوزه 
نمایشنامه نویســی کمدی »تالیفی« و نمایشنامه 
نویسی کمدی »اقتباســی« ارائه کرده و در بخش 
جنبی نیز که ویــژه پژوهش اســت، اولین جایزه 
سراسری متون پژوهشــی کمدی)مقاله، جستار، 
تجربه نــگاری( و اولین جایزه سراســری مطالعه 
چهره شــاخص کمــدی )یادبود زنده یــاد مهدی 

ممیزان( برگزار می شود.
دبیر سومین جایزه سراســری نمایشنامه نویسی 
کمدی »خندستان« تصریح کرد:  اصفهان به واسطه 
برخورداری از سابقه ای درخشان و ارزشمند در حوزه 
نمایش کمدی که از قبل از دوران هنرنمایی مرحوم 
ارحام صدر آغاز شده و تا بعد از آن نیز ادامه داشته 
اســت، در حال حاضر نیز این ظرفیت را دارد که به 
قطب نمایش کمدی کشــور تبدیل شود. باید توجه 
داشــت که این ظرفیت نه صرفا در میان هنرمندان 
اصفهان، بلکه در میان عمــوم مردم نیز رواج دارد و 

»طنازی« از ویژگی های بارز این مردم است.
امامــی ادامــه داد: در میان جریان هــا و ژانرهای 
مختلفی که در حوزه نمایش در کشور فعالیت دارند، 
ژانر کمدی در اصفهان سابقه بیشتری دارد، تا جایی 
که می تــوان از این ظرفیت به عنــوان یک صنعت 

خالق یاد کرد. 
وی در ادامــه، از اســتقبال رضایــت بخش مرکز 
هنرهای نمایشــی کشــور از جایزه خندستان خبر 
داد و گفت: جایزه خندســتان در اصفهان با نگاهی 
حرفه ای به نمایشــنامه نویســی کمدی در سطح 
سراسری شروع به فعالیت کرده و با تاکید بر اهمیت 
نوشتن، می تواند بخشی از جریان هنرهای نمایشی 
را در مســیری رو به اعتال قرار دهد، عــالوه بر اینکه 
اصفهان را به مرکز تولید هنر نمایشــنامه نویسی و 

همچنین اجرای کمدی تبدیل کند. 
برگزاری جشنواره نمایش های کمدی در اصفهان بی 
سابقه نیست، چنان که در گذشته چهار دوره از این 

جشنواره از سوی تاالر هنر اصفهان برگزار شده است. 
امامی با اشــاره به این موضوع افــزود: چهار دوره 
جشنواره نمایش های کمدی در سطح شهر اصفهان 
برگزار شده و اگرچه آثاری از دیگر شهرها نیز در این 
جشنواره ها مورد داوری قرار گرفتند، اما جشنواره به 
صورت غیرسراسری برگزار شد. در این دوره قصد ما 
بر احیا و تثبیت این جشــنواره در سطح ملی بود تا 
به دنبال آن اصفهان را بــه عنوان قطب هنر نمایش 

کمدی در سطح کشور معرفی کنیم. 
وی درباره روند سراسری شدن جشنواره خندستان 
تصریح کرد: با مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد 
مکاتبه کردیــم و با توجه به ســوابقی که اصفهان از 
اجرای نمایش هــای کمدی داشــت، نهایتا مجوز 
اجرای این جشــنواره را به صورت ملی اخذ کردیم. 
اکنون فراخوان جشنواره اعالم شده و تا 15 مهرماه 

فرصت ارسال آثار وجود دارد. 

معرفی چهره های شاخص کمدی اصفهان
مدیر تــاالر هنر اصفهان یکی از وجوه بارز ســومین 
جایــزه سراســری نمایشــنامه نویســی کمدی 
»خندســتان« را تمرکز بر حوزه مطالعه چهره های 
شاخص کمدی دانست و گفت: این پیشنهاد مطرح 
شد که در صورت احیا و تثبیت جشنواره نمایش های 
کمدی اصفهان، هرسال یک چهره شاخص کمدی 
معرفی شود و زندگینامه، آثار، اندیشه ها و خدمات 
او محور مطالعه و بررسی قرار گیرد. امسال باتوجه 
به تمرکز جشنواره بر نمایشنامه کمدی، شخصیت 
»مهدی ممیزان«را که بزرگ نمایشــنامه نویســی 
کمدی در اصفهان بوده و نــگارش آثار ارحام صدر را 

برعهده داشته، انتخاب کردیم.

امامی اظهار داشت: شرکت کنندگان می توانند آثار 
خود را در قالب های مختلف درباره این شخصیت 
برای ما ارسال کنند و در پایان، کلیه آثار و پژوهش ها 
درباره این شــخصیت جمع آوری و به منبعی برای 

پژوهشگران و عالقه مندان تبدیل می شود.
وی ادامه داد: دبیرخانه جشــنواره برای بخش اول 
از جهت تعداد اثر ارســالی محدودیت قــرار داده، 
چنان که هر شــخص می تواند چهار اثــر)دو اثر در 
بخش تالیفی و دو اثر در بخش اقتباســی( ارسال 
کند. البته شرکت در بخش نمایشنامه محدودیت 
خاصی به لحــاظ اینکه نمایشــنامه چاپ شــده 
باشد یا در جشــنواره ای شــرکت کرده و یا به روی 
صحنه رفته باشــد، ندارد و آثار تولیدی نمایشنامه 
نویسان مختلف به راحتی می تواند در این جشنواره 
شــرکت داده شــود.  حتی درباره موضوع اثر هم 
محدودیتی نیســت و تنها رعایت اســتانداردهای 
کمدی برای ما اهمیــت دارد.وی بیان کرد: با توجه 
به اینکه در ایــن رویداد بــه دنبال جمــع آوری و 
آرشیوسازی رویدادهای بزرگ در حوزه نمایشنامه 
و پژوهش هــای کمــدی هســتیم و می خواهیم 
مرجعی بــرای پژوهش ها و آثار نمایشــنامه هایی 
باشیم که به رشد جریان کمدی در کشور کمک  کند 
در بخش پژوهش هیچ محدودیتی حتی در تعداد 

آثار ارسالی وجود ندارد.
گردآوری و چاپ آثار برگزیده در قالب یک کتاب

یکی از دیگر اقدامات دبیرخانه سومین دوره جایزه 
نمایشنامه نویسی کمدی خندســتان، تهیه کتابی 
شــامل آثار برگزیده در حوزه نمایشنامه و پژوهش 
است که با عنوان »خندســتان« از سوی انتشارات 
ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری 

اصفهان چاپ و منتشر خواهد شد.
ســعید امامی با اعالم این خبر افــزود: درصددیم 
پژوهش های برگزیده در ایــن رویداد به جز چاپ 
در کتاب، در برخی مراجع علمی کشور و سایت های 
معتبر مرجع بــرای پژوهش های علمی منتشــر 
 شــوند که نتایج بیشــتری بــرای پژوهشــگران
 داشــته باشــد.  همچنیــن در تالش هســتیم تا 
نمایشنامه ها نیز به صورت گسترده تر معرفی شده و 

کارگردان ها بتوانند از این آثار بهره مند شوند.
وی در پایان از به روز شــدن ســایت جشنواره خبر 
داد و خاطرنشــان کرد: شــرکت کننــدگان در این 
جشنواره برای کســب اطالعات بیشتر و ارسال آثار 
 خود به دبیرخانه جشــنواره می توانند به ســایت

 www.khandestan-isf.ir مراجعه کنند.

دعوت همگانی اصفهان از کمدی نویسان ایران
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

بیان فرهنگ دفاع مقدس نیازی به غلو و دروغ پردازی ندارد
سرهنگ »محمد رضایی« مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان، به 
همراه تعدادی از معاونین این اداره کل، با حضرت آیت ا... »سید یوسف طباطبایی نژاد« نماینده 

ولی فقیه در استان، دیدار و گفت وگو کرد.
آیت ا... طباطبایی نژاد در این دیدار با بیان این که پیروزی انقالب اســالمی ایران در جنگ نابرابر 
تحمیلی، مرهون رشادت های همه رده های نیرو های مسلح است، اظهار داشت: بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس در زمینه پرداختن به نقش یگان ها در دفاع مقدس، باید سهم 
ارتش و سپاه را به صورت مساوی رعایت کند.وی با اشــاره به احترام عراقی ها به زائران ایرانی در 
اربعین و تصمیم سازی نظام جمهوری اسالمی ایران در منطقه به خصوص خروج آمریکا از عراق، 
افزود: همه این سربلندی ها به خاطر همراهی و اتحاد ارتش، سپاه و بسیج با یکدیگر است.نماینده 
ولی فقیه در اســتان اصفهان، با بیان اینکه نیرو های مسلح همه با هم برادرند، ادامه داد: در کنار 
خودکفایی نیرو های مسلح کشورمان، بزرگ ترین برتری آن ها نسبت به ارتش های جهان داشتن 
ایمان است.آیت ا... طباطبایی نژاد با اشاره به نقش همه اقشار در دوران دفاع مقدس، گفت: با در 
نظر گرفتن تعداد 2 هزار شهید روحانی در دفاع مقدس، جای شکر دارد که روحانیت شیعه مثل 

همیشه در این عرصه نیز خود پرچمدار عمل به اسالم ناب محمدی )ص( شدند.
وی با تبریک انتصاب ســرهنگ »محمــد رضایی« به عنــوان مدیرکل جدید حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان، تاکید کرد: در بیان فرهنگ دفاع مقدس هیچ نیازی 
به غلو و دروغ پردازی نیست؛ چراکه ذکر حقایق آن قدر تاثیرگذار است که می تواند نقشه راه برای 
دستیابی به سعادت باشد.نماینده ولی فقیه در استان اصفهان از سرهنگ »رضایی« خواست تا با 
بازدید از سایر موزه های دفاع مقدس کشور، در چگونگی پرداختن به محتوا و موزه آرایی، از تجربه 
آن ها استفاده کند.مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان نیز در این 
دیدار، با بیان این که پذیرش این مسئولیت در اســتان اصفهان با داشتن حدود 24 هزار شهید، 
امانت بسیار سنگینی است، اظهار داشت: ان شاءا... با عنایت شهدا و راهبری و دعای خیر علما، 

بتوانم به شهدا و مکتب شهدا ادای ِدین کنم.

رسیدن به مدل کسب و کار با ایده های کارآفرینی
رییس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از اعالم فراخوان 
جذب ایده کســب و کار با هدف اجرای طرح آموزش مهارتی بر روی ایده ها تا رســیدن به مدل 

کسب و کار، خبر داد.
سید صالح خشوعی در این باره گفت: این رویداد توسط مرکز تخصصی کارآفرینی و مهارت های 
کسب و کار اداره کل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان و با مشارکت خانه جوان و پروژه توان هفت 
وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی اجرا می شود.وی افزود: هر شرکت کننده می تواند 
حداکثر سه ایده در حوزه کسب و کار را تا ۳۰ شــهریور از طریق سایت bs.etvto.ir ارسال کند که 
پس از انجام داوری تا 1۰ مهر، بهترین ایده ها انتخاب خواهد شد.وی تصریح کرد: منتخبان ایده 
های برتر در دوره های مدرسه کسب و کار و دوره های عملی شرکت کرده و امکاناتی در اختیار آن 
ها قرار می گیرد و می توانند از ظرفیت کارگاه های فنی و حرفه ای برای مدل سازی استفاده کنند 
تا ایده را به مرحله اجرا برســانند.رییس اداره امور فرهنگی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: نفرات برتر از سوی اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان به بانک 
های عامل جهت اخذ تسهیالت کارآفرینی معرفی شده و ایده های خوب با حمایت های الزم به 
مرحله اجرا خواهد رســید.به گفته خشــوعی، یکی از اهدافی که پروژه توان هفت دنبال می کند، 
کمک به اجزای اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان اســت و فراخوان جذب ایده کسب و کار نیز 

در همین راستا انجام خواهد شد.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

شورای شهر اصفهان طرح 
»باشگاه شهر اندیشان« را 

بررسی می کند
سخنگوی شــورای شــهر اصفهان اظهار کرد: 
در نهمین جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان به بحران فرونشســت زمین اســتان 
اصفهــان پرداخته شــد زیرا اســتان اصفهان 
در حالــت اضطرار قــرار دارد بــه همین علت 
میزبان مدیر کل زمین شناســی استان بودیم 
تا اســتانداردهای ایــن موضوع برای شــورا 
تبیین شــود.علی صالحی افزود: در معاونت 
برنامه ریزی برای شناسایی مناطقی که بحران 
فرونشســت دارد و لزوم توجه به برنامه ریزی 
شــهری با عنایت به مناطق بحرانی اقداماتی 
انجام شده که گوشه ای از این موارد نیز در جلسه 
اخیر  ارائه شد.سخنگوی شورای شهر اصفهان 
با اشاره به طرح و لوایح جلسه علنی شورا، ادامه 
داد: طرح »باشگاه شــهر اندیشان« با امضای 
سه نفر از اعضای شورا و با هدف تحقق مشارکت 
مردم در اداره شهر در جلسه اعالم وصول شد که 
پس از طی فرآیند قانونی خود بررسی خواهد 
شد؛ مشارکت شــهروندان در انتخاب شهردار 
وجود داشت بنابراین باشــگاه نیز به دنبال آن 
است که نخبگان، دغدغه مندان و اقشار مختلف 
را در اداره شهر دخیل کند.وی افزود: الیحه جا به 
جایی منابع مالی، با هدف رسیدگی به وضعیت 
معوقات پرسنل آتش نشانی و مسائل جاری 
این سازمان و الیحه مربوط به آزادسازی رینگ 
چهارم ترافیکی و حفاظتی شهر دیگر مواردی بود 
که با رای موافق اعضا مورد تصویب قرار گرفت.
صالحی تصریح کرد: ریاست شورای شهر نیز 
در نطق پیش از دســتور خود ضمن تشــکر از 
رییس جمهور در رابطه با سفرهای استانی شان 
و انتخاب استان های مقصد سفرهای استانی 
و اولویت بندی بر اســاس میزان مسائل حل 
نشده، از رییس جمهور دعوت کرد که در اصفهان 
حاضر شده و این استان را در اولویت سفر خود 
قرار دهد. رییس شورا نیز به این موضوع تاکید 
کرد که با توجه بــه معضــل آب، آالینده های 
محیط زیســتی، فرونشســت و بســیاری از 
مسائل دیگر باید سفر به اصفهان و پرداختن 

به معضالت جاری استان جدی گرفته شود.

سنا
 ای

س:
عک
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در دشت هویج و پیرامون آن دیدنی های زیادی وجود دارد؛ 
بنابراین بهتر اســت گشت خود را در ســاعات اولیه روز آغاز 
کنید تا بدون آزار گرما، بتوانید به همه دیدنی های این منطقه 
برسید. این گشــت و گذار از میان باغ های میوه و جوی های 
آب که برای آبیاری باغ ها هدایت می شوند، انجام می پذیرد.

دره شــمالی افجه: اگر راهی این منطقه شدید، بد نیست 
ســری به جاذبه های زیبا و مناظر بکر دره شــمالی افجه نیز 
بزنید. این دره در تمام سال گردشگران را به خود فرامی خواند 
و موردعالقه کوهنوردانی است که از مسیر های آن برای صعود 
به قله های آتشــکده، ســاکا، یخچال و مهرچال اســتفاده 

می کنند.
آبشارها: در همان ابتدای مسیر آبشاری به نام پسچوبک 
مشرف به دره وجود دارد که نباید دیدن آن را از دست بدهید. 
پس از آبشار پسچوبک و طی مسیر 1.5 کیلومتری، یال کوه 
که مشرف به دشت هویج است، مشــاهده می شود. در این 
ناحیه آبشــاری به ارتفاع 15 متر با پوشش گیاهی جالبی در 
اطراف آن وجود دارد. درختان افرا نیز لطافت و زیبایی خاصی 
به این منطقه داده اند. آبشــار دیگری در منطقه به نام موآب 
وجود دارد که از قله ساکا ســرازیر  شده و در اکثر مواقع سال 

پرجوش و خروش است.

دشت سبوستان: در شمال غرب دشت، در امتداد راهی که 
به قله آتشگاه می رود، دشت سبوستان قرار دارد؛ دشتی که 
آبشار چرند به ارتفاع 50 متر از آن جاری است و پر از درختان 

میوه مثل آلو، گیالس و گردو است.
حمام صفوی: در همین ناحیه، حمام قدیمی دوره صفوی 
وجود دارد. این حمام هنوز مورد اســتفاده اهالی روستا قرار 

دارد و فعال است.
ســقاخانه حضرت ابوالفضــل)ع(: در روســتای افجه با 
معماری زیبا و جالب توجهــش، می توانید از محله چراغان 
دیــدن کنیــد. همچنیــن ســری بــه ســقاخانه حضرت 
ابوالفضل)ع( و چنار کهنسال آن بزنید که عمرش را 500 سال 

می دانند.
قلعه ســاکا: قلعه ساکا، قصر قدیمی اســت که روی قله 
سربند روی ارتفاعات امامه وجود دارد. قدمت آن به قرن دوم 
یا ســوم هجری می رســد. این قلعه تا زمــان صفوی مورد 
استفاده قرار می گرفت. بنای آن را از مالت آجر، خشت و گل 
و ساروج ساخته اند و با سفال های لعاب دار سبز و آبی تزیین 

کرده اند.
قصر ناصری: در ادامه مسیر، قصر ناصری وجود دارد که در 
شمال افجه و مشرف به باغ های روستا واقع شده است. این 

قصر که بــه ناصرالدین تعلق داشــت و به دســتور و نظارت 
اعتمادالدوله ساخته شده بود، اکنون تنها بنایی مخروبه است.

غار مــوزه دکتر وزیــری: بازدیــد از غار مــوزه تجربه ای 
منحصربه فرد است، هم از لحاظ فضای شگفت انگیز آن و هم 
از بابت حضور هنرمند و خلق اثر هنری هنگام بازدید. غار موزه 
در مسیر روستای کندعلیا، بخشی از دیواره رشته کوه های البرز 
را به خود اختصاص داده است. پس از طی مسیری کوتاه به 
دروازه ای چوبی می رســید که شــما را به غار موزه راهنمایی 
می کند. هنگام بازدید از این موزه جالب می توانید در فضای 
باز چای و نسکافه بخورید. همین طور از باالی خانه درختی که 
در محوطه حیاط غارموزه وجود دارد، منظره ای کوهستانی و 
بی نظیر را ببینید. ورودی غار موزه دهان یک شیر است که آن 
را در آســتانه دیواره کوه ســاخته اند؛ غاری که نه به دســت 
طبیعت، بلکه با دســت های ناصر هوشــمند وزیری، استاد 
مجسمه ساز ایجاد شده است. دهلیز های این غار موزه از میان 
سنگ سخت گرانیت البرز، عشــق به فرهنگ ایران را در دل 
خود جا داده است. درون غار موزه مجسمه های چوبی، گچی، 
سیمانی، سنگی و فلزی در معرض دید شما قرار می گیرند؛ 
مجسمه هایی از شــخصیت های بزرگ و اسطوره ای ایران و 
تندیس هایی از حیوانات که به دست استاد ساخته شده اند.

آشپزی
پن کیک 
شانگ های

مواد مورد نیاز: آرد دو و یک چهارم پیمانه، نمک یک چهارم پیمانه، 
آب گرم یک پیمانه، ترکیب روغن مایع و کره یک قاشق سوپ خوری،روغن 

کنجد یا کره آب شده3 قاشق سوپ خوری،آرد یک چهارم پیمانه،نمک یک چهارم 
قاشق چای خوری،جعفری خردشده3 قاشق سوپ خوری،فلفل دلمه ای رنگی 

خردشده2 قاشق سوپ خوری،پیازچه خردشده2 عدد،ژامبون، ریز خرد شده2 ورق 
 روش تهیه: برای تهیه خمیر پن کیک، مواد خشک را در کاسه ای ریخته و وسط آن را گود کنید و آب گرم را 

به آن افزوده و با قاشق چوبی شروع به هم زدن کنید. خمیر را به یک قاشق روغن آغشته کرده و 1 تا 2 ساعت 
به آن استراحت دهید. برای تهیه خمیر میانی )رو(، کافی است تمام مواد را با هم مخلوط کنید. برای تهیه مواد 

)سبزی جات( میانی هم تمام مواد خرد شده را مخلوط کرده و کنار بگذارید. پس از استراحت خمیر سطح 
کار را با کمی روغن چرب کنید و خمیر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده و چانه کنید، هر چانه را به صورت 
مستطیل باریک با طول زیاد باز کنید، یک چهارم از مواد »رو« را روی سطح خمیر بمالید، سپس یک چهارم 

از مواد میانی را روی آن پخش کرده و از یک سمت شروع به رول کردن خمیر کنید به این صورت که 
اطراف خمیر را به سمت میانی جمع کرده و رول کنید که در آخر خمیر به صورت یک گلوله به دست 

خواهد آمد، سپس این گلوله را از مقطع با کف دست کمی فشار دهید و با وردنه آهسته باز 
کنید تا به ضخامت نیم سانتی متر برسد و آن را در ماهی تابه ای که روی حرارت قرار 

داده و کمی روغن در سطح آن ریخته اید قرار دهید و دو طرف پن کیک را 
سرخ کنید، در پایان به مدت 5-10 دقیقه در فر با دمای 180 درجه 

سانتی گراد قرار دهید تا کامال پخته شود.

با دیدنی های دشت هویج آشنا شوید

سریال طنز نیسان آبی با بازی مهران غفوریان افسرِ ضد جاسوسی سریاِل  »سرجوخه«
 سریال »نیسان آبی« جدیدترین ساخته فیلیمو در حالی این روزها 
مشغول ضبط تصاویر است که به زودی آماده پخش می شود.این 
سریال در فضایی طنز ساخته شده و حسین یاری، یکتا ناصر، 
مهران غفوریان، بهناز جعفری و جمشید هاشم پور بازیگران اصلی 
این سریال هستند.»نیسان آبی« بازیگران شناخته شده دیگری هم 
دارد که به زودی معرفی خواهند شد.

در حالی که فیلمبرداری هم زمان »سرجوخه« در داخل و خارج از کشور 
ادامه دارد، عکسی از آرش آصفی، یکی از بازیگران این سریال، منتشر 
شد.  آرش آصفی در نقش ابراهیم، یک افسر ضد جاسوسی، مقابل 
دوربین »سرجوخه« به تهیه کنندگی ابوالفضل صفری و کارگردانی 
احمد معظمی رفت.این درام جاسوسی-اجتماعی، این روزها با دو 
گروه به صورت هم زمان در داخل و خارج کشور فیلمبرداری می شود.

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

با اجرای 600 متر خط انتقال، آب آشامیدنی پایدار روستای آقاگل در بوئین 
و میاندشــت تامین شــد .در  این طرح 600 متر لوله پلی اتیلن با قطر  63 
میلی متر در حد فاصل چشمه تا مخزن ذخیره آب روستای آقاگل اجراشد.

به این ترتیب روســتای آقا گل ،چهل و دومین روستای شهرستان بویین و 
میاندشت است که به آب شرب پایدار متصل می شود و  آبرسانی سیار فقط 
در  12 روســتا منطقه  صورت می گیرد. تا قبل از اجرای این  عملیات، روزانه 
حداقل دو دستگاه  تانکر، 35 كیلومترمسیر بســیارخطرناك و کوهستانی  
از بویین و میاندشــت تا روســتا را طی می کردند تا 26 هزار لیتر آب شرب  
موردنیاز اهالی این روستای آقاگل را تامین کنند.روستای کوهستانی  آقاگل 
با جمعیت 306 نفری  دارای بیش از 83 فقره انشــعاب آب اســت این در 
حالی است که در فصل بهار و تابستان جمعیت این روستا به دلیل پرداختن 

به كشاورزی ودامداری چندین برابر می شود.

جلســه تعاملی ذوب آهن اصفهان با شــرکت های حمل ریلی کشــور و 
نمایندگان شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با هدف تعامل و برنامه 
ریزی مناســب و تعیین میزان حق مالکانه ســال 1400، چهار شــنبه 17 

شهریور ماه در محل سالن جلسات مدیر عامل شرکت برگزار شد.
در این جلســه که نمایندگان ذوب آهن اصفهان  ، نماینــدگان و مدیران 
8 شــرکت بزرگ و معتبر ریلی کشور  و چند تن از مســئولین شرکت راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران حضور داشــتند، ظرفیت ها و مسائل مرتبط 
با سیستم حمل ریلی ذوب آهن اصفهان و شــرایط موجود شرکت های 
حمل ریلی ایران و تعامالت فی مابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در 
این جلسه محمد جعفر صالحی، معاون خرید ذوب آهن اصفهان ضمن 
بیان اهمیت حمل ریلی در کشــور و جایگاه و نیاز هــای حمل ریلی ذوب 
آهن اصفهان گفت : توسعه زیر ســاخت های ریلی کشور مورد فراموشی 
قرار گرفته و الزم است که همراه با توسعه زیر ساخت های جاده ای ، زیر 

ساخت های ریلی هم مورد توجه قرار گیرد. 
ذوب آهن اصفهان نیــز به عنوان یکی از بهره بــرداران حمل ریلی ایران با 
حداکثر توان در خدمت توسعه سیستم حمل ریلی کشور است.وی تاکید 
کرد : ذوب آهن اصفهان ضمن این که مانند بعضی دیگر از شــرکت های 
تولیدی با مشکالت مربوط به  گرانی تهیه مواد اولیه و انرژی مواجه است، 
به کمبودها و مشــکالت شــرکت های مرتبط با حمل ریلی نیز واقف بوده 
و متناسب با شرایط کشــوری  در جهت برطرف کردن مشکالت فیمابین 

تالش می کند.
در این جلســه مدیران شــرکت های حمل ریلی نیز در ســخنان خود به 

ظرفیت ها و جایگاه حمل ریلی کشور اشاره کرده و یاد آور شدند : سیستم 
مذکور 10 درصد از بار کشور را حمل کرده و با حرکت یک قطار باری از حرکت 
150 تریلی بی نیاز و از خســارات احتمالی آن دور می شــویم. نمایندگان 
حاضر  با بیان مشکالت موجود حمل ریلی از جمله مشکالت و گرانی های 
مربوط به تهیه قطعات الزم و انجام تعمیرات جاری و ساالنه تاکید کردند 
که شرکت های حمل ریلی طرف قرارداد ذوب آهن اصفهان، همواره خود 
را جزئی از زنجیره تولید این شــرکت دانســته و فارغ از هرگونه کمبود و 
حاشــیه ای به همکاری با آن می پردازند. در ابتدای این جلســه مسائل 
مربوط به پرتــال داخلی و عملکرد نــرم افزار بارگیــری ریلی ذوب آهن 

اصفهان از معادن تا ایستگاه تخلیه از طرف شرکت مربوطه تشریح شد.

مســئوالن شــبکه بهداشــت و درمــان اســتان اصفهــان و شهرســتان 
لنجان،چهارشــنبه هفدهم شــهریورماه بــا حضور در ذوب آهــن اصفهان 
از واکسیناســیون پرســنل و روند انجــام کار بازدید و در ادامــه با معاون 
 پشــتیبانی و خدمات اجتماعی و تنی چند از مســئولین شــرکت دیدار و

 گفت وگو کردند.
 معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعــی ذوب آهن ضمن تقدیر و تشــکر

 از زحمات شبانه روزی مدافعان جبهه سالمت در این دیدار گفت: از آنجایی 
که کارکنان شرکت بزرگ ترین ســرمایه و دارایی هر سازمانی است، برنامه 
ریزی و تالش برای حفظ ســالمت این ســرمایه ها در اولویت برنامه های 
شرکت قرار داشته که واکسیناسیون سراســری کارکنان در مقابل بیماری 
کرونا با همین هدف آغاز شده است. در این برنامه با همکاری خوب شبکه 
بهداشت از سبد واکســن موجود در کشــور طی یک برنامه زمان بندی به 
شرکت واکسن تخصیص می یابد که ان شــاء ا... پوشش کامل را خواهیم 

داشت.
 مهدی بهرامی،  افزود: شــرکت ذوب آهــن از ابتدای شــیوع این بیماری 
 عــالوه بر توجــه به ســالمت کارکنــان خــود در مشــارکت در برنامه های
  پیشــگیری و مقابله با کرونا در شهرســتان و اســتان مشــارکت فعال و

 گسترده داشته است که عالوه بر خدمت رسانی تمام عیار بیمارستان شهید 
مطهری، ایجاد و پشــتیبانی مرکز واکسیناســیون فوالد شــهر نیز از دیگر 

اقدامات موثر  است.
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی تصریح کرد : در کنار واکسیناسیون 
پرســنل ذوب آهن،امکاناتی فراهم شد تا شــاغلین در شرکت های تابعه و 
پیمانکاری هم بتوانند از این امکان بهره مند شــوند. چرا کــه عالوه بر نگاه 
برابر در موضوع ســالمت، چرخه تولید کارخانه یک فرآیند پیوسته است و 
اگر بخشی با مشــکل مواجه شود کل خط تولید آســیب می بیند، بنابراین 
واکسیناسیون همگانی و در کنار آن رعایت پروتکل های بهداشتی از اهمیت 

بسیار زیادی برخوردار است.
علی وحدتی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان نیز با اشاره به 
اینکه همکاری و تعامل بســیار ســازنده ای بین مجموعه بهداشت و درمان 
شهرستان، استان و ذوب آهن اصفهان در حوزه سالمت وجود دارد،گفت: با 
توجه به اهمیت واکسیناسیون قشرهای مختلف جامعه بر اساس رده بندی 
وزارت بهداشت، مرکز تجمیع واکسیناسیون پرسنل ذوب آهن اصفهان، در 
محل کار برنامه ریزی شد. وی تصریح کرد: ذوب آهن برای واکسیناسیون 
پرسنل در محل کار فضای مناســبی فراهم کرده تا دو مقوله تولید و سالمت 

پرسنل در کنار یکدیگر رعایت شود.
مدیر ایمنی،بهداشت و محیط زیست شــرکت نیز  گفت : بر اساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته و بــه منظور جلوگیری از ازدحام پرســنل در محل 
تزریق واکســن، اطالع رســانی از طریق ابزارهای مختلف ارتباطی شرکت 

انجام گرفت.
مجید مکاری افزود: تجهیزات و امکانات الزم برای نگهداری از محموله های 
واکسن دریافتی آماده شــده و با توجه به حساســیت موضوع این فرآیند 
همچنان نیــز در حال ارتقا اســت تا از ایــن طریق تالشــگران ذوب آهنی 
بتوانند در محیطی ایمن و با رعایت پروتکل های بهداشــتی فعالیت داشته 
باشند. کارشناس مســئول ایمن ســازی دانشگاه علوم پزشــکی استان 
اصفهان نیز اضافه کرد : واکسیناسیون قشرهای مختلف جامعه بر اساس 
رده بندی وزارت بهداشــت در حال انجام اســت ؛اما اســتفاده از ماسک و 
 رعایت فاصله اجتماعــی، مکمل این موضوع اســت تا بتوانیــم به ایمنی 

باالتری برسیم.  
اسماعیل اختر افزود: واکسیناسیون در محیط کار به ویژه در صنایع از اهمیت 
بســیار باالیی برخوردار است زیرا غیبت های کاری ناشــی از ابتال را کاهش 
داده و روند تولید حفظ می شــود،بنابراین نیاز اســت پرســنل برای تزریق 

واکسن های موجود مراجعه کنند.

حذف آبرسانی سیار از  یک روستای بوئین و میاندشت؛

تامین آب شرب پایدار روستای آقاگل 

در نشست تعاملی ذوب آهن اصفهان با شرکت های حمل ریلی مطرح شد:

 شرکت های حمل ریلی خود را جزئی از زنجیره تولید ذوب آهن 
اصفهان می دانند

معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن:

 ذوب آهن با واکسیناسیون کارکنان، دو مقوله سالمت و تولید را 
در کنار یکدیگر دارد
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