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فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: شرکتهای مشــاور و پیمانکاران واجد صالحیت را جهت انجام خدمات 
جدول ذیل به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت شناسائی و رتبه بندی نماید.

بمنظور ارزیابــی توان، از کلیه شــرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده بــکار، تجربه و دانش انجام موضــوع این فراخوان 
 )که شرح خدمات آن به پیوســت اسناد می باشــد( را دارند، دعوت می شود: اســناد فراخوان را صرفًا از طریق سایت 
https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 

در سامانه ستادیران بارگذاری نمایند.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121483-031  واحد مناقصات و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات، مشخصات فنی این مناقصه با شماره تلفن: 36637244-031 با دفتر دیسپاچینگ و فوریتهای برق تماس 

حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-

021 تماس حاصل فرمائید.
 پس از ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که نمره ارزیابی الزم را کسب نموده اند جهت تهیه ضمانتنامه 

و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد. 
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج می باشد. 

 به مدارک فاقد امضاء، )الکترونیکی( مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده،  از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران می باشد. 
 ارایه تاییدیه برونسپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت eepdc.ir جهت به روز رسانی مدارک 

ثبتی الزامی است . )در این رابطه با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

موضوع: شناسائی شرکتهای تولید کننده نرم افزار  حوادث و اتفاقات برق )مدیریت خاموشیها( 
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 نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان می گوید سودجویان در اصفهان، 
نان  »سبوس مال« را به جای نان سبوس دار می فروشند؛

جان مردم؛ نان سودجویان!
3

 علم یا سالمت ؟!

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش 
استان اصفهان می گوید در تدارک بازگشت آرام و 

تدریجی مدارس به آموزش حضوری هستند؛

5

رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر 
اصفهان:

 انواع دفتر و لوازم التحریر
 40 درصد گران شد

 زائران امسال اربعین
 حسینی همچنان سردرگم

افزایش 15 درصدی جرائم 
سایبری در چهارمحال و 

بختیاری

3

4

5 5

مهاجران افغانستانی در 
حاشیه شهر اصفهان

5

فراخوان اعزام مشموالن 
اصفهانی پایه خدمتی مهرماه

سنا
 ای

س:
عک
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جانسون خطاب به رییس جمهور برزیل:

 واکسن بزن!
بوریس جانسون گفت، از دیدار با ژائیر بولســونارو، رییس جمهور برزیل، »خوشحال« شده است 
ولی از این سیاســتمدار عوام گرای دست راستی که به واکسن مشــکوک است، خواست واکسن 
کووید-۱۹ را تزریق کند. نخست وزیر انگلیس که همراه لیز تراس، وزیر امور خارجه جدید در اقامتگاه 
اصلی کنسولگری بریتانیا در نیویورک بود، گفت، قول داده اســت تا قبل از »پایان« همه گیری به 
برزیل برود. جانسون افزود: »اما ما مشغول همکاری با یکدیگر در عرصه واکسن ها هم هستیم. 
آسترازنکا واکسن بی نظیری است. من آسترازنکا زدم.« هنگام راهنمایی اصحاب رسانه به خروج از 
اتاق در پایان این دیدار دو جانبه، جانسون به آنها گفت: »با تشکر از همه، واکسن آسترازنکا بزنید.« 
او رویش را به طرف بولســونارو برگرداند و گفت: »من دو بار آن را زده ام.« بولسونارو که ادعاهایی 
عجیب درباره واکسن ها ارائه کرده اســت، از جمله اینکه افراد را به تمساح تبدیل می کند، به خود 

اشاره کرد و انگشتش را تکان داد.

عربستان: با دولت طالبان ارتباط نداریم
وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که این کشــور با دولت جدید طالبان ارتباط ندارد و تاکید کرد 
که ریاض هنوز برای به رســمیت شــناختن آن ها منتظر می ماند. »فیصل بن فرحان آل سعود« 
وزیر خارجه عربستان درباره تحوالت افغانستان به یک رســانه هندی گفت که بازگشت و احیای 
القاعده و داعش در افغانستان یک »نگرانی واقعی« اســت. فیصل بن فرحان به »ایندیا تودی« 
گفت: تروریسم فراملی یک نگرانی است. در حال حاضر طالبان متعهد شده که از خاک افغانستان 
برای تروریسم استفاده نخواهد شد. وی با تاکید بر اینکه عربستان سعودی هیچ ارتباطی با دولت 
طالبان ندارد، افزود که ریاض پیش از به رسمیت شناختن آن ها »منتظر مانده و نظاره گر )تحوالت 

افغانستان( خواهد بود«.

 رییس جمهور السالوادور خودش را یک »دیکتاتور«
اعالم کرد

رییس جمهور الســالوادور در توئیتی خودش را به عنوان »دیکتاتور« این کشور آمریکای مرکزی 
اعالم کرد؛ جوکی که نتوانست نگرانی ها نسبت به تمرکز شدید وی بر قدرت را برطرف کند. به نقل از 
خبرگزاری رویترز، نایب بوکله، رییس جمهور ۴۰ ساله السالوادور اواخر روز یکشنبه پروفایل توئیتر 
خود را به »دیکتاتور الســالوادور« تغییر داد؛ اقدامی که ظاهرا برای به تمسخر گرفتن منتقدانی که 
وی را به داشتن تمایالت خودکامه متهم می کنند، انجام شــد. این در حالی است که دفتر ریاست 
جمهوری السالوادور هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است. بوکله یکی از مخالفان سرسخت 
بیت کوین است و نظرسنجی ها نشــان می دهند که وی یکی از محبوب ترین رهبران در کشورهای 

آمریکایی است.

کودتای نافرجام در سودان؛ اوضاع تحت کنترل است
به دنبال انتشار اخباری از کودتا در ســودان ارتش و دولت انتقالی این کشور خواستار کمک مردم 
برای حمایت از روند انتقالی شدند. این در حالی است که سخنگوی شورای انتقالی از شکست کودتا 
خبر داد. به نقل از الجزیره، برخی رسانه ها از تالش گروهی نظامی برای سلطه بر قدرت خبر داده اند. 
در همین حال محمد الفکی، عضو شورای انتقالی سودان که اداره این کشور را برعهده دارد در پیامی 
در فیس بوکش نوشت:»بشتابید برای دفاع از کشــور خود و حمایت از روند انتقالی«. تلویزیون 
دولتی سودان نیز از کودتای نافرجام در این کشور صحبت کرد و از »توده مردم برای مقابله با آن« 

کمک خواست.

گزارشالقدسالعربیازوضعیتنامشخصمذاکراتهستهای:

جهانبهلحظهواقعینزدیکمیشود

القدس العربی در مطلبی به قلم »نوری آل حمزه« نوشــت: با وجود 
احتمال زیاد از سر گیری مذاکرات هســته ای بین ایران و قدرت های 
جهانی در هفته های آینده، ]ترکیب[ هیئت مذاکره کننده تهران همچنان 

نامشخص و غیر قابل توجیه است.
در ادامه این مطلب آمده است:  گفت وگو های غربی-ایرانی در راستای 
احیای توافق هسته ای به نتیجه نرســید و در حالی که ابراهیم رییسی 
احیای برجام را یکی از اهداف خود می دانــد، انتصاب ها در دولت وی 
به ویــژه در وزارت خارجه، ســواالتی را در مورد از ســر گیری مذاکرات 

برانگیخته است.
پس از اینکه حسین عبداللهیان به منصب وزارت خارجه رسید، رییسی 
تصمیم گرفت علی باقری کنی را بــه عنوان معاون امور بین الملل وزیر 
خارجه انتخاب کند، تا عهده دار امور مربوط به مذاکرات هسته ای باشد 
و جانشین مذاکره کننده سابق ایران، عباس عراقچی شود، اما از آنجا 
که باقری کنی به اصرار خود برای ترک مذاکــرات و پیش بردن طرح 
هسته ای ایران معروف است، همین امر نگرانی هایی را در بین غربی ها 
به دنبال داشت. در واقع تهران تالش می کند پرونده هسته ای را از وزارت 
خارجه گرفته و به شورای عالی امنیت ملی ایران واگذار کند، تا این شورا 

عهده دار مذاکرات شود.

به گفته رافائل گروســی، مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی، این 
آژانس به توافقی با ایران دست یافته که هدف از آن ایجاد یک فضای 

دیپلماتیک برای دست یابی به راه حل های فراگیرتر است.
در سطح منطقه ای، اسراییل در آخرین واکنش خود با بازگشت آمریکا 
به توافق هســته ای مخالفتی نکرد و وزیر دفاع دولت صهیونیستی در 
گفت وگو با فارین پالیســی گفت: اســراییل می تواند توافق هسته ای 

جدید با ایران را بپذیرد.
با وجود هشدار های کارشناسان در مورد سیاست ایران، دولت اوباما در 
سال ۲۰۱۵ به توافقی با ایران دست یافت. با توجه به راهبرد واضح ایران 
مبنی بر تعلل برای رسیدن به هدف، که دولت های غربی و به ویژه دولت 
اوباما نقش زیادی در شکل گیری آن داشتند، امروز تغییر مسیر ایران 
بدون مانع تراشی ممکن نیست. همانطور که شرایط منطقه ای و جهانی 
باعث ایجاد موانعی در برابر قدرت های غربی در تعامل با ایران شــده و 
این موانع در نهایت موجب کمرنگ شدن ایاالت متحده و تعامل آن در 

کانال های دیپلماتیک جهانی خواهد شد.
به طورکلی، حرکت نکردن ایاالت متحده بــرای مقابله با چالش های 
خاورمیانه و بررسی مســائلی مانند برنامه های هسته ای ایران، باعث 
می شود مسئوالن ایرانی قانع شوند که غرب برنامه های کافی برای مهار 

انگیزه های هسته ای نظام تهران را ندارد.
با اینکه چهارشنبه گذشته انگلیس، فرانسه و آلمان بیانیه مشترکی صادر 
کردند که در آن از نقض مکرر تعهدات هسته ای توسط ایران اظهار نگرانی 
کردند، تهران در صدد استفاده از فرصت دیپلماتیکی بود که توافق با مدیر 

کل آژانس هسته ای برایش به ارمغان آورد.
براساس بیانیه کشور های اروپایی، ایران باید به سرعت تولید اورانیوم 
غنی سازی شده ۶۰ درصدی را متوقف کرده و بدون تاخیر به مذاکرات 
هسته ای بازگردد، چرا که به عقیده کارشناسان هسته ای، ایران تنها یک 
ماه با تولید مواد الزم برای ساخت بمب اتمی فاصله دارد. در این میان، 
تروئیکای اروپایی امیدوار است که ایران فورا تولید اورانیوم غنی سازی 
شــده خود را متوقف کند، اما تمام این تالش هایی که ذکر آن گذشت، 
به قانع شدن تهران در این باره که واقعیت طرح هسته ای خود و میزان 
پیشــرفت آن را علنی کند، کمکی نکرده و همین مسئله کار را سخت تر 
می کند. به عقیده تحلیلگران، همین علنی نشدن برنامه های هسته ای 
ایران، به نزدیک شــدن جهان به یک لحظه واقعی یعنی ساخت بمب 
اتمی توســط این کشــور، کمک می کند. در اینجا نقش اسراییل تبلور 
می یابد، که چه بســا با کمک دولت های عربی و غیر عربی، برای مهار 

ایران هسته ای اقدامی کند.

وزارت خارجه انگلیس درباره دیدار وزیر خارجه این 
کشور با همتای آمریکایی در نیویورک بیانیه ای صادر 
کرد و از رایزنی آنها درباره ایران خبر داد. ســاعاتی 
بعــد از بیانیــه وزارت خارجه آمریکا دربــاره دیدار 
دو جانبه آنتونی بلینکن با لیز تــراس وزیر خارجه 
جدید انگلیس در نیویورک، وزارت خارجه انگلیس 
هم درباره این دیدار بیانیه صــادر کرد. »بلینکن« 
و »تراس« که برای شــرکت در هفتادوششــمین 
اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل به نیویورک 
رفته اند، در حاشیه این اجالس با هم دیدار و رایزنی 
کردند. وبگاه وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای 
در این باره گفت: »بلینکــن و تراس درباره طیفی از 
مسائل از جمله وضعیت افغانستان، ایران، مقابله 
با بحران هــای آب وهوایی، هنــد و اقیانوس آرام 

آزاد و تقویــت روابط اقتصــادی دوجانبه گفت وگو 
کردنــد«. بلینکن نیز در صفحه توئیتــر خود درباره 
این جلسه نوشت:  »دیدار چهره به چهره خوبی برای 
اولین بار با وزیر خارجه انگلیس لیز تراس داشــتم 
و درباره اولویت های مشترک از ایران و افغانستان 
گرفته تــا ایندوپاســیفیک آزاد، صحبــت کردم«. 
وزارت خارجــه انگلیس در بیانیه خــود، از صحبت 
لیز تراس و آنتونی بلینکن دربــاره روابط دوجانبه 
لندن-واشــنگتن در زمینه های مختلف اقتصادی 
و امنیتی خبر داده اســت. به ادعای این وزارتخانه، 
»آنها )انگلیس و آمریکا( به عنوان دو دموکراســی 
پیشرو در کشورهای اقتصادی آزاد، نقاط مشترک 
بین بریتانیــا و ایاالت متحده را در طیف وســیعی 
از مناطق از جمله هنــد و اقیانــوس آرام و امنیت 

منطقه ای«بررســی کردند. لیز تراس، وزیر خارجه 
انگلیس در دیدار با آنتونی بلینکن درباره مســائل 
مرتبط بــا ایــران و مذاکرات برجامــی در وین هم 
رایزنی کردند. طبق بیانیه وزارت خارجه انگلیس، »در 
موضوع ایران، آنها )وزرای خارجه انگلیس و آمریکا( 
درباره ضرورت آزادی فوری همه اتباع بریتانیایی و 
آمریکایی که به صورت خودسرانه بازداشت شده اند، 
توافق کردند و همچنین درباره ضرورت بازگشــت 
ایران به مذاکرات بر سر برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام( در وین توافق کردند«.

انگلیس و آمریکا:

ایران فورا اتباع ما را آزاد کند و به مذاکرات وین برگردد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت که نشست ایران و گروه ۱+۴ در نیویورک در دستور کار نیست. »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه در اظهاراتی 
با اشاره به احتمال برگزاری نشست کشورهای باقی مانده در برجام )۱+۴( با ایران در حاشــیه مجمع عمومی با موضوع برجام، گفته است که زمان علیه هرگونه توافق 
احتمالی با تهران عمل می کند. در همین خصوص »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برگزاری نشست ایران و ۱+۴ در نیویورک بیان کرد:قبال وزرای 
خارجه دیگری این اظهار عالقه را کرده بودند و برجام یکی از موضوعات بحث ما با وزرای خارجه ای خواهد بود که در ۱+۴ در نیویورک حضور دارند ولی نشست ایران و گروه 
۱+۴ در نیویورک در دستورکار نیست. لوردیان همچنین خبر داد: »من این هفته در سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهم کرد. این دیدار که شامل تمام 
طرف های برجام به جز آمریکاست، با هدف ایجاد حرکت مثبت برای از سرگیری مذاکرات ]وین[ برگزار می شود. زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران عمل می کند 
و با گذشت زمان، مقامات ایرانی به فعالیت های هسته ای خود سرعت می دهند«. الزم به ذکر است، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر حسین 
امیرعبداللهیان  وزیر امور خارجه به نیویورک و نشست وزرای خارجه ۱+۴ در نیویورک گفته بود: آقای امیرعبداللهیان روز دوشنبه برای شرکت در نشست مجمع عمومی 

سازمان ملل عازم نیویورک خواهد بود و تا االن حدود ۴۵ مالقات دوجانبه با وزرای خارجه کشورهای مختلف از قاره های مختلف خواهد داشت.

 نشست ایران و 1+4 در نیویورک در دستور کار نیست
رییس جمهور: 

 نظام ما قدسی است

خبر روز

وز عکس ر

 دردسرهای 
رییس جمهور  

برزیل
رییــس جمهــور برزیــل که 
واکسینه نشــده است مجبور 
شــد در خارج از رســتوران و 
در کنار خیابان شــام)پیتزا( 
بخــورد، زیــرا از ورود او 
بــه رســتوران در نیویــورک 

جلوگیری شد.

پرسش احمدی نژاد از »پوتین« درباره طالبان
محمود احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم در توئیتی از رییس جمهور روسیه درباره طالبان 
سوال کرد. وی در این باره نوشت:  آقای پوتین! گزارش شده است که شما خواستار فرصت دادن به 

گروه تروریستی طالبان شده اید. 
اگر گروهی مشابه طالبان مشکل مشابهی را برای روســیه ایجاد کنند و یک مقام سیاسی جهانی 

خواستار دادن فرصتی به آنها شود، آیا این امر قابل قبول است؟

خبر »لودریان« از احتمال برگزاری نشست ایران با اعضای 
برجام در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل

وزیر خارجه فرانسه با اشاره به احتمال برگزاری جلسه کشــورهای باقی مانده در برجام با ایران در 
حاشیه مجمع عمومی با موضوع توافق هسته ای، گفت زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران 
عمل می کند. »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه از احتمال برگزاری نشستی با ایران درباره توافق 
هسته ای، در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد. لودریان طی نشست 
خبری در مقر سازمان ملل در این باره گفت: »حضور ایران در اجالس بغداد نشانه مثبتی بود و ما در 

این هفته جلسه ای درباره توافق هسته ای ایران برگزار می کنیم«. 
به نوشته وبگاه شبکه »الجزیره«، وی همچنین خبر داد: »من این هفته در سازمان ملل متحد با وزیر 
امور خارجه ایران دیدار خواهم کرد. این دیدار که شامل تمام طرف های برجام به جز آمریکا خواهد 
بود، با هدف ایجاد حرکت مثبت برای از سرگیری مذاکرات ]وین[ است«. وزیر خارجه فرانسه اضافه 
کرد: »زمان علیه هرگونه توافق احتمالی با تهران عمل می کند و با گذشت زمان، مقامات ایرانی به 

فعالیت های هسته ای خود سرعت می دهند«.

 واکنش دیپلمات روس به دیدار »گروسی« و »اسالمی« 
در وین

نماینده روســیه در مذاکرات وین با اســتقبال از مفاد رایزنی های مدیرکل آژانس اتمی و رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران در وین، ابراز امیدواری کرد که روابط تهران و آژانس به سطح قبل از فشار 
حداکثری آمریکا برگردد. »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در 
وین، از دیدار »رافائل گروسی« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و »محمد اسالمی« رییس 

سازمان انرژی اتمی ایران استقبال کرد. 
اولیانوف بامداد سه شــنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: »ما صمیمانه امیدواریم که آژانس اتمی و 
ایران روابط پرثمر را به سطح قبل از اینکه مورد تاثیر منفی سیاست فشار حداکثری آمریکا قرار بگیرد، 
احیا کنند و توسعه دهند«. وی ضمن بازنشر توئیت گروســی درباره دیدار با اسالمی، توضیح داد: 
»تمام مسائل قابل مالحظه را باید از طریق همکاری برمبنای فرآیندهای استاندارد حل وفصل کرد«.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

 هنوز تاریخی برای ازسرگیری مذاکرات وین تعیین 
نشده است

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هنوز تاریخی برای از ســرگیری مذاکرات در وین تعیین 
نشده اســت. ند پرایس که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، مدعی شــد که واشنگتن به 
روند دیپلماسی برای محقق شدن بازگشــت دوجانبه برای اجرای برجام پای بند است. این مقام 
آمریکایی گفت که واشنگتن آماده بازگشت به برجام بوده و آمریکا امیدوار است که به زودی موضع 

ایران را نیز بشنود.

کافه سیاست

رییس جمهور گفت: ســوال این است که رمز 
مقدس بودن دفاع ما در چیســت؟ نظام ما 
قدسی اســت زیرا مبتنی بر دین و آموزه های 
دین، کتاب و سنت اســت. نظام اسالمی که 
می خواهد تمام ارتباطات آن بر اســاس دین 
تنظیم شــود،نظام مقدس اســت. ابراهیم 
رییسی اظهار داشــت: در نظام ما هیچ قانون 
و مقرراتی نمی تواند تصویب و اجرا شود مگر 
اینکه بر اســاس قوائد و قوانین شرع باشد، 
هر حکمی بر خالف موازین شــرع باشــد از 
درجه اعتبار ســاقط اســت. حجت االسالم و 
المسلمین ســید ابراهیم رییســی در آیین 
تجلیل از پیشکســوتان دفاع مقدس در باغ 
موزه دفاع مقدس گفــت: در این مقطع افراد 
دست اندرکار تا می توانند یاد، نام، وصیت نامه، 
هدف و مسیر نورانی شهیدان را در جهت نشان 
دادن راه نورانی آنها و رهایی یافتن از ضاللت و 
گمراهی و فتنه های فتنــه گران، انجام دهند. 
وی ادامه داد: تجلیل و تکریم از پیشکسوتان و 
دفاع مقدس مصون سازی نسل جوان است. 
راه صیانت بخشی به نسل امروز و عصرهای 
آینده این اســت که عاشــورا معرفی شده و 
معلوم شود عاشورا امتداد دارد. امتداد عاشورا 
امروز جلوه شهدایی است که برای خدا و یک 
امر مقدس در میدان ظاهر شده اند. بسیاری 
در دنیا نبــرد و جنگ می کننــد و جنگ های 
بســیاری با خونریزی در دنیا وجود دارد؛ اما 
کدام یک از آنها دفاع مقدس اســت. رییس 
دولت سیزدهم اظهار کرد: نظام های مختلف 
در دنیا و نظام های حکومتی بســیاری در کره 
زمین برقرار هستند؛ اما کدام یک از آنها نظام 
مقدس است و سوال این است که چه چیزی 
باعث تقدس نظام، دفاع و بسیج ماست؟ وی 
با طرح این سوال که رمز قدسیت دفاع ما در چه 
چیزی است و چرا دفاع ما مقدس و نظام ما 
قدسی است، تصریح کرد: آنچه مسلم است، 
هیچ امر مشــخص و زمانی و زمین و زمانی 
قدسی نمی شود مگر در پرتو قدوس. فقط خدا 
قدوس است؛ اگر زمینی قدسیت دارد در پرتو 
ارتباط با قدوس است و اگر مکانی و شخصی 

قدوس می شود باید با خدا ارتباط برقرار کند.

شرایطمنطقهایوجهانیباعثایجادموانعیدربرابر
قدرتهایغربیدرتعاملباایرانشدهواینموانعدر
نهایتموجبکمرنگشدنایاالتمتحدهوتعاملآن

درکانالهایدیپلماتیکجهانیخواهدشد

بین الملل
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نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

نارنگی زرد نخرید
نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: مردم تا پیش از مهر ماه نارنگی خرید نکنند 
و در ابتدای فصل پاییز از خریدن نارنگی های زرد خودداری کنند.علی مهرکش با توصیه به مردم که 

اکنون نارنگی خرید نکنند، توضیح داد: 
برداشت نارنگی اصولی دارد که پیش تر 
این اصول در کشاورزی رعایت می شد، 
اما متاســفانه امروز رعایت نمی شــود. 
وی اظهار کرد: قند نارنگی حداقل از یکم 
مهر ماه بــه بعد تکمیل می شــود، اما به 
دلیل صنعتی نبودن کشاورزی در ایران، 
متاســفانه باغــداران و دالالن بــه طمع 
ورود بار نوبرانه نارنگی به بازار و سود باال، 
این محصول را پیش از موعد برداشــت 

می کنند. به گفته نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهــان، هر میوه ای در زمان و فصل 
مشخصی وارد بازار می شود که اگر زودتر برداشت شود نارس و اگر دیرتر برداشت شود، به اصطالح 
خراب و گندیده است و امروز متاسفانه اتحادیه باغداران شمال کشور هیچ نظارتی بر نحوه و زمان 
برداشت مرکبات خود ندارد. وی با اشاره به اینکه اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان از روز شنبه 
سوم مهر ماه اجازه ورود نارنگی به بازار را داده است، گفت: نوعی نارنگی نهال ژاپنی در بازار وجود دارد 
که از ۲۰ شهریور ماه امکان برداشت آن وجود دارد، اما به دلیل اینکه قیمت این مدل نارنگی نجومی 
است تمام باغداران شمالی به طمع سود باال، نارنگی های خود را به اسم نهال ژاپنی برداشت و وارد 

بازار می کنند که به طبع در این شرایط امکان نظارت بر بازار وجود ندارد.
مهرکش همچنین گفت: متاسفانه برخی نارنگی های موجود در بازار بدون اصول بهداشتی با زدن 
گاز اتیلن روی آن ها رنگ آوری می شوند که اتحادیه میادین میوه اصفهان ورود این مدل نارنگی ها 

به بازار را ممنوع کرده است.

عضو شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقالب اصفهان:

 استاندار آینده، نگاه اشتباه برخوردار بودن اصفهان را 
برطرف کند

عضو شورای هماهنگی مجمع نیروهای انقالب اصفهان گفت: معتقدم مهم ترین ویژگی که استاندار 
اصفهان باید داشته باشد این است که در سطح ملی رویه اصفهان ستیزی و نگاه اشتباه برخوردار 
بودن استان را برطرف کند. بابک حیدری درباره مشکالت پیش روی استاندار آینده اصفهان، گفت: 
در استان یک سری مشکالت ظاهری و روبنایی داریم که یکی از این موارد لزوم جاری بودن آب در 
رودخانه زاینده رود است. این رودخانه طراوت و شادابی به شهر اصفهان می دهد و یکی از نیاز های 
کشاورزان شرق و غرب اصفهان است و در کاهش آلودگی هوا و کنترل ریزگرد ها نقش اساسی دارد. 
پس معنای جاری شدن رودخانه زاینده رود تنها به دلیل زیبایی هایی که به شهر می بخشد نیست 
بلکه این رودخانه مایه حیات در استان اصفهان است. وی افزود: یکی دیگر از مشکالتی که استاندار 
آینده با آن مواجه خواهد بود، بیکاری است. اســتان اصفهان صنعتی ترین استان کشور است، اما 
بیکاری آن در حد متوسط کشوری است که بیکاری جوانان تبعات بسیار بد اجتماعی را در پی دارد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: مشکالت زیست محیطی از دیگر چالش های پیش روی استاندار 
جدید خواهد بود که علت بروز این مشکل عالوه بر جاری نبودن رودخانه در زاینده رود به وجود تعداد 
زیادی از صنایع در اصفهان بر می گردد. در اصفهان کارخانه های فوالدسازی، پاالیشگاه و پتروشیمی 

وجود دارد و این مشکالتی که بیان شد جزو مشکالت روبنایی استان است.

نایبرییسانجمنعلوموفنونغالتاصفهانمیگویدسودجویاندراصفهان،نان»سبوسمال«رابهجاینانسبوسدارمیفروشند؛

جان مردم؛ نان سودجویان!

نایب رییس انجمــن علوم و فنون غــالت اصفهان گفت: بــا توجه به 
اســتقبال مردم از نان  ســبوس دار)نان دارای ۴ تا ۷ درصد سبوس(، 
برخی افراد سودجو پخت و عرضه نان »سبوس مال« را جایگزین نان 

سبوس دار کرده اند.
محمدرضا خواجه اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد از نان های موجود در بازار، 
نان سفید است که انواع ســنتی، صنعتی و فانتزی را شامل می شود و 
تنها ۲۰ درصد از نان  تولید شده، سبوس دار)پخت نان با آرد ۴ و ۷ درصد 
سبوس( است. وی با اشاره به اینکه نان سبوس دار یک غذای کامل و 
تامین کننده مواد مغذی بدن است، افزود: در این میان، افراد سودجو، 
نان سبوس مال )پاشیدن ســبوس روی خمیر تا تنها ظاهر نان شکل 

سبوس دار داشته باشد( را جایگزین سبوس دار کردند.
رییــس انجمــن علــوم و فنون غــالت اصفهــان خاطرنشــان کرد: 
سبوس گیری آرد اگرچه باعث سفید شدن رنگ نان می شود اما عطر، 
طعم، بو، مــزه، ارزش غذایی و خواص درمانی آن را می گیرد و ســبب 

سفتی و الستیکی شدن نان می شود.
وی تصریح کرد: این نوع نان نه تنها دیگــر ارزش غذایی کامل ندارد و 
مصرف آن توصیه نمی شــود بلکه حتی حذف آن از سبد خانوار کمک 

بزرگی به حفظ سالمت مردم می کند.

خواجه بیان داشت: افزودن جوش شیرین مانع نابودی اسید فیتیک 
و آزادی امالح گندم می شــود از این رو مصرف مداوم نان سفید سبب 
تضعیف سیستم ایمنی بدن و بروز بیماری در مصرف کننده خواهد شد.

وی تاکید کرد: مصرف غذاهای تصفیه شــده سبب افزایش سریع قند 
خون یا گلوکز بعد از غذا می شود که به دلیل ناآگاهی مردم از این موضوع، 
شاهد اســتقبال اغلب مصرف کنندگان از نان های ســفید هستیم که 
تبعات خوبی ندارد. خواجه از پخت ۱۵۰ نوع نان در کشور خبر داد که بالغ 

بر یکصد نوع آن در اصفهان پخت و تولید می شود.
وی افزود: بیشتر نان های موجود سفید در بازار فاقد ارزش غذایی است 
که تنها باعث سیری شکم می شود؛ اما سیری سلولی را به دنبال ندارد.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان یادآور شــد: امروزه با 
سبوس گیری گندم و تخمیر نشدن کامل نان و در مواقعی اضافه کردن 
جوش شیرین به جای مخمر شاهد بروز بیماری های گوارشی، چاقی و 

دیابت و برخی از انواع سرطان ها هستیم.
خواجه خاطرنشان کرد: در گذشته، نان یک غذای کامل بود که به خاطر 
روش های غلط تولید و سبوس گیری آرد، دیگر این خاصیت را ندارد و به 

همین دلیل نیز طرح بهینه سازی نان  سنتی در کشور اجرا شده است.
وی گفت: برای نخستین بار در اســتان اصفهان طرح بهینه سازی نان  

سنتی به اجرا درآمد که در کشور نیز از آن الگوگیری شد.
نایب رییس انجمن علــوم و فنون غالت اصفهان افــزود: طرح بهینه 
سازی نان های ســنتی ۱۵ مزیت دارد که از آن جمله می توان به حذف 
جوش شیرین، آرد سفید، ضایعات نان، شــعله مستقیم و نان نازک 

اشاره کرد.
خواجه، غنی ســازی نان با افزایش زمان استراحت خمیر و زیاد شدن 
زمان پخت در تنور را از دیگر مزایای طرح مزبور خواند و غنی سازی نان 
با آرد کامل)۷ درصد( و مصرف مخمر، کنجد و افزودنی های گیاهی را از 

مزیت های دیگر این طرح برشمرد.
وی با اشاره به پوک ســازی نان از طریق حذف وردنه و پهن کردن چانه 
خمیر با دست در قالب اجرای طرح مورد بحث گفت: احیای نان ملی با 
تلفیق دستاوردهای علمی و مبانی سنتی،  رفع معایب ماشین های دوار 
و استفاده بهینه از آنها و اشتغال زابی در نانوایی های سنتی و ایمن سازی 
مردم در مقابل خطر ابتال به  دیابت، چاقی، چربی و فشار خون با تولید 

نان کامل از دیگر مزیت های طرح بهینه سازی نان های سنتی است.
یک دانه گندم یا جو از سه قسمت سبوس، آندوسپرم و جوانه تشکیل 
شده که ســبوس خارجی ترین الیه آن اســت و این قسمت از غله در 

معرض آفتاب و هواست و از تشعشع خورشید استفاده می کند.

رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان با 
اشاره به افزایش ۴۰ درصدی قیمت انواع دفتر و لوازم 
التحریر در آستانه سال تحصیلی جدید، گفت: به دلیل 
سیاست اشــتباه توزیع کتاب در آموزش و پرورش، 
صنف لوازم التحریر طی سه سال گذشته به رکودی 
عمیق رفته و تقاضا بــرای خرید از این صنف کاهش 
زیادی یافته است. اکبر چیت ساز با اشاره به وضعیت 
بازار لوازم التحریر در آستانه مهر ماه، اظهار کرد: اگرچه 
کرونا طی دو سال گذشته صنوف مختلف را فلج کرده، 

اما این صنف از سه سال پیش به رکود عمیقی رفته 
اســت. وی با توضیح این موضوع، گفت: دلیل رکود 
این است که آموزش و پرورش با گرفتن توزیع کتب 
درسی از صنف لوازم التحریر، این کار را خود در دست 
گرفت. رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر 
اصفهان با بیــان اینکه کتاب و لــوازم التحریر الزم و 
ملزوم یکدیگر هستند، بیان کرد: متاسفانه آموزش و 
پرورش این صنف را در کشور فلج کرد. وی افزود: در 
اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده دولت باید فعالیت 
و شرکت های خود را به بخش خصوصی واگذار کند، 
اما متاســفانه نه تنها این کار صورت نگرفت، بلکه با 
گرفتن توزیع کتاب های درسی از صنف لوازم التحریر، 
بخشی از فعالیت بخش خصوصی را در اختیار آموزش 

پرورش به عنوان نهاد دولتی داد. چیت ساز با اشاره 
به اینکه جایگاه آموزش و پرورش، آموزش درسی و 
اخالقی از نونهاالن تا پیش از دانشــگاه است، گفت: 
در کجای قانون نوشته شــده که آموزش و پرورش 
باید توزیع کننده و فروشــنده کتب درسی باشد. وی 
تاکید کرد: متاسفانه طی شهریور امسال به دلیل این 
مشکالت و رکود شدید حدود ۲۵ پروانه کسب فروش 
کتاب و لوازم التحریر مجوز خود را در اصفهان باطل 
کرده و به نوعی دچار ورشکستگی شده اند. به گفته 
رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان، 
به دلیل این سیاست اشتباه آموزش پرورش، کتاب 
فروشی با ســابقه بیش از ۴۰ سال در اصفهان مغازه 

خود را به موبایل فروشی اجاره داده است. 

رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان:

انواع دفتر و لوازم التحریر 40 درصد گران شد

بهبود 1۸ رتبه ای شاخص محیط 
کسب و کار در استان اصفهان

خبر روز

مصرفغذاهایتصفیهشدهسببافزایشسریعقند
خونیاگلوکزبعدازغذامیشودکهبهدلیلناآگاهی
مردمازاینموضوع،شاهداستقبالاغلبمصرف
کنندگانازنانهایسفیدهستیمکهتبعاتخوبیندارد

نرخ سیب سمیرم اعالم شد
مدیر جهاد کشاورزی سمیرم نرخ خرید انواع سیب درختی این شهرستان را اعالم کرد.

اشــکبوس رضایی گفت: نرخ گذاری سیب امســال بعد از برگزاری جلســات متعدد با مسئوالن 
و کارشناســان کشــاورزی و با توجه به 
افزایش هزینه تولید و نرخ فروش سیب 

سردرختی مشخص شده است.
به گفته وی، طبق ارزیابی ها سیب ممتاز 
»رد« و »گلــدن« هر کیلوگــرم ۷ هزار 
تومان و همین سیب ها از نوع درجه یک 
هر کیلوگرم ۶ هزار تومان قیمت گذاری 

شد.
مدیر جهاد کشاورزی سمیرم، نرخ خرید 
سیب درجه ســه را هر کیلوگرم ۳ هزار 
تومان عنوان کرد و گفت: این قیمت تابع نظــر و قیمت خرید کارخانه های فرآوری و صنایع تبدیلی 

بوده و قابل تغییر است.
رضایی تصریح کرد: در صورت فروش محصول باغی به صورت سبدی، وزن کارتن یا سبد بر اساس 

وزن خالص ظرف، کسر خواهد شد.
وی پیش بینی کرد امسال افزون بر۲۰۰ هزار تن سیب از سطح ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکار باغ در مجموع هر 

چهار بخش سمیرم و از باغ های روستا ها و عشایر برداشت شود.
مدیر جهاد کشــاورزی ســمیرم در باره حضور کارگران غیربومی در فصل برداشت سیب نیز اظهار 

داشت: نزدیک به ۱۴ هزار نفر از خارج شهرستان برای برچیدن سیب وارد منطقه می شوند.
رضایی با اشاره به شرایط سخت کرونایی تاکید کرد: نظارت بر کارگران، کار سختی است چرا که در 
همه جای شهرستان و روســتا ها پراکنده اند بنابراین کارفرمایان و واسطه ها مسئول رعایت شیوه 

نامه ها توسط آن ها هستند و باید روزانه موارد بهداشتی را تذکر دهند.

مدیر آبفای شهرستان گلپایگان:

53 درصد حجم آب سد کوچری گلپایگان خالی است
مدیر آبفای شهرستان گلپایگان گفت: سد کوچری با ۲۰۶ میلیون متر مکعب آب به ۹۸ میلیون متر 

مکعب رسیده که یعنی ۵۳ درصد از آن خالی است.
ناصر دهقانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در شهرستان گلپایگان ۳۶ هزار و ۳۷۳ مشترک در 
بخش شهری و روستایی داریم، گفت: سرانه مصرف آب هر شهروند ۲۸۰ لیتر در ثانیه در ۲۴ ساعت 

است البته سرانه مصرف خانگی در این شهرستان ۲۰۰ لیتر در ثانیه است.
وی گفت: سهم آب شهرستان گلپایگان ۳۳۰ لیتر در ثانیه است، اما آب تحویلی ۲۷۰ لیتر در ثانیه 
است یعنی ۶۰ لیتر سهم آب گلپایگان را تحویل نمی دهند. طبق برنامه شرکت مدیریت منابع آب 
ایران از ابتدای شــهریور ماه امســال ۲۰ درصد آب تحویلی به گلپایگان کمتر شده و جبران کمبود 
آب شرب شهر های گلپایگان و گوگد و گلشهر و ســایر روستا ها از محل چاه های سطح شهر انجام 

می شود.
مدیر آبفای شهرستان گلپایگان افزود: در شهر گلپایگان، گلشهر و گوگد ۱۳ حلقه چاه داریم که اکنون 
دو حلقه چاه در شهر گلشهر در حال خشک شدن است، منابع تامین آب روستا های غرقن، هرستانه 
و حاجیله و مرغ چاه و چشمه است که به دنبال کاهش بارندگی ها ۸۰ درصد این منابع آبی خشک 

شده و طی چهار ماه گذشته ۷۵۶ هزار لیتر آب از طریق تانکر به این روستا ها آبرسانی شده است.
دهقانی با بیان اینکه امسال منابع آب محلی روستا های این شهرستان از ۵۰ تا ۸۰ درصد نسبت به 
سال گذشته کاهش یافته است، گفت: از شهروندان تقاضا داریم در مصرف آب صرفه جویی کنند، 

گلپایگان شهر پر آبی نیست و مانند سایر شهر های استان با کمبود آب مواجه هستیم.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: هیچ مشکلی بابت فراوانی کاال در بازار نداریم و منشأ گرانی ها به هزینه های باالی تولید بر می گردد. اسماعیل نادری درباره 
نوسانات شدید قیمتی کاال های اساسی و موج دوباره گرانی ها در بازار، گفت: باید توجه داشت که گرانی با گران فروشی متفاوت است و گرانی ریشه های خود را دارد و گران 
فروشی نیز تخلف محسوب می شود. وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در هفته اخیر به ثبات نسبی قیمت برخی کاال های اساسی رسیده ایم، افزود: به عنوان مثال مرغ 
به ثبات قیمتی رسیده و میزان شکایت گران فروشی این محصول بسیار کاهش یافته است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان، افزود: امروز اصفهانی ها خاطر 
جمع هستند که طی چند هفته گذشته قیمت مرغ در  اصفهان در محدوده ۲۵ هزار و ۹۵۰ یا همان ۲۶ هزار تومان است و با توجه به اینکه تمام مرغ اصفهان در سامانه رهتاب 
عرضه می شود، فروش مرغ با قیمت باالتر ممنوع است. وی افزود: سامانه رهتاب به طور کامل قابل رصد و گزارش گیری است، بنابراین ۸۰ درصد مرغی که در سامانه 
عرضه شده با قیمت مصوب در بازار فروخته می شود، البته ما منکر تخلفات در بازار نیستیم و هر میزان مرغی که افراد از طریق رهتاب خرید می کنند، برای شان پیامک 
ارسال می شود. نادری گفت: اگر آنچه در پیامک خرید مرغ از طریق سامانه رهتاب با آنچه که فرد خرید کرده، متفاوت باشد، موارد تخلف با گزارش افراد قابل پیگیری 
است. وی تاکید کرد: امروز باید افراد حتما مرغ مورد نیاز خود را از طریق کدملی و سامانه رهتاب خرید کنند و برای هر کدملی می توانند در هفته ۵ کیلو مرغ خرید کنند.

کمبود کاالی اساسی نداریم

کاسب های قدیمی 
بیرجند

بازار بیرجند دارای کوچه هایی تنگ 
و معماری سنتی قدیمی است که 
نشــان از اصالت و قدمت دیرینه 
این بازار دارد. هنوز کاسبان قدیمی 
هســتند که به واســطه صنعت، 
شغل شان از رونق افتاده و درآمد 
چندانــی ندارند ولــی دکان های 
محقرشــان را رهــا نکرده اند و در 
کوچه هــای جنب بــازار همچنان 

کارشان را ادامه می دهند.

وز عکس ر

رییس اتــاق بازرگانــی اصفهــان از بهبود ۱۸ 
رتبه ای شاخص محیط کسب و کار در استان، 
خبر داد. مســعود گلشــیرازی با بیان اهمیت 
افزایش شاخص فضای کسب و کار در توسعه 
ســرمایه گذاری، تولید و اشتغال کشور، گفت: 
هیئت رییسه و هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق 
بازرگانی اصفهان همواره بهبود فضای کسب و 
کار، شــاخص گرایی و کمک به رفع مشکالت 
فعاالن اقتصادی را در اولویت برنامه های خود 
قرار  داده اند. وی افزود: بهبود شاخص محیط 
کسب و کار اســتان اصفهان از ۵/۷۹ درصد به 
۵/۷۲ درصد در حالی اتفاق افتاد که در همین 
بازه زمانی شاهد بدتر شــدن این شاخص در 
کشور و افزایش آن از ۵/۸ درصد به ۵/۹ درصد 
هستیم. گلشیرازی، اســتمرار بهبود شاخص 
محیط کسب و کار را نتیجه همدلی و همکاری 
بخش هــای خصوصی و دولتی بــه ویژه عزم 
راسخ  برای تحقق شعار پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید و همچنین برگزاری منسجم و اثر بخش 
جلسات شــورای گفت وگوی دولت با بخش 
خصوصی و ستاد تسهیل استان در سال های 
گذشته دانست. رییس اتاق بازرگانی اصفهان، 
حفظ روند مثبت شاخص محیط کسب و کار را 
همچنین متاثر از آمار باالی رضایتمندی فعاالن 
اقتصادی از عملکرد دســتگاه های اجرایی در 
مبارزه با کرونا دانســت و گفت: در این گزارش 
اســتان های اصفهان، مرکزی و سمنان از دید 
فعاالن اقتصادی از بهتریــن عملکرد در حوزه 
کرونا برخوردار بوده اند. وی در ادامه به تشریح 
اقدامات پارلمان بخــش خصوصی اصفهان 
جهت کمک به بهبود محیط کسب و کار پرداخت 
و اظهار داشــت: اتاق بازرگانی اصفهان در دوره 
نهم فعالیت خود، عالوه بر پیگیری مشکالت 
کالن اقتصاد اســتان و کشــور، رفع مشکالت 
موردی اعضا و فعاالن اقتصادی را نیز در اولویت 
فعالیت های خود قرار داده اســت و با تشکیل 
میز های تخصصی در بانک مرکــزی و وزارت 
صمت و برگزاری رویداد های ملی و اســتانی 
جهت پیگیری و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی 
در حوزه هــای مختلف کســب و کار، گام های 

ارزشمندی در این حوزه برداشته است.

وج
: م

س
عک

عکس: ایرنا
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مهجوریت رشته های هنری در چهارمحال و بختیاری

انتخــاب رشــته تحصیلی در طــول زندگی جــزو یکــی از مهم ترین 
انتخاب های سرنوشت ســاز هر فردی به حســاب می آید، منشأ این 
انتخاب به دبیرستان و آن گاه به دانشــگاه هر فرد باز می گردد. در این 
میان عالوه بر خــود فرزندان، والدین نیــز در انتخاب های فرد اثرگذار 
هستند و چه  بسا نقش آنان پررنگ تر از فرزندان باشد، برخی از آن ها 
نیز چون خود رویای دکتر یا مهندس شــدن را در سر می پرورانده  و به 
آن نرســیده اند، اینک این رویا را برای فرزند خود متصور و او را وادار به 

تحصیل در یک رشته خاص می کنند.
رویای مهندس و پزشک شــدن عموما افراد را از رشته های هنری باز 
داشته است، اگرچه این فکر در گذشته ها بیشتر خود را نشان می داد، اما 
امروزه و باتوجه به مورد اقبال قرار گرفتن رشته های هنر در دبیرستان و 
دانشگاه، باز هم این رشته ها مورد مظلومیت و مهجوریت قرار گرفته اند.

رشته های هنر عموما پول ساز نیست
عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه هنر فارسان  در خصوص دالیل 
بی توجهی به رشته های هنری در دبیرستان و دانشگاه های ایران، اظهار 
کرد: یکی از دالیل اصلی این مسئله، مربوط به نبود درآمد در این رشته ها 
و به عبارتی پول ساز نبودن آن هاست. افسانه قانی افزود: تجربه نشان 
داده است کسی که به سمت رشته های هنری می رود، معموال تمایل به 
انجام کار متفاوت دارد، والدین بیشتر به رشته ها به چشم منبع درآمدی 
نگاه می کرده اند و از گذشــته تاکنون، رشــته های پزشکی و مهندسی 

چون درآمد باالتری داشته و دارند، مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: به عنوان مثال مدت زمانی را 
که یک طراح فرش برای طراحی یک نمونه کار صرف می کند، یک ماه 
بوده و نهایت درآمد این فرد ۱۰ میلیون تومان اســت، درحالی که یک 

پزشک می تواند در یک ساعت حتی تا ده میلیون درآمد داشته باشد.
این استادیار دانشگاه خاطرنشان کرد: کسی که می خواهد به رشته های 
هنری ورود کند، نباید به این رشته ها به عنوان منبع درآمد خود نگاه کند 

و درآمد خود را باید از طریق رشته های دیگر جبران کند.
قانی بیان کرد: تعداد فارغ التحصیالن فرش، صنایع دستی، گرافیک و 
... در کشور زیاد است، این افراد باید زمان زیادی را برای موفق شدن در 
حرفه خود صرف کنند و می توان گفت از هر ۱۰۰ فردی که وارد رشته های 

هنری می شود حدود دو تا سه نفر آنان موفق هستند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: برخی از افرادی که به رشته های 
هنری تمایل پیــدا می کنند از خانواده های مرفه بــوده و از آن جا که به 
رشته های هنری عالقه مند هستند، وارد این زمینه ها می شوند، برخی 
از این افراد نیز از بهره هوشــی باالیی برخوردار هستند و نمی توان گفت 

شخصی که به این رشته ها متمایل می شود، هوش کمتری دارد.
قانی، پیدا کردن شغل مناســب را یکی از دالیل فرستادن فرزندان به 
دانشگاه دانست و افزود: اگر افراد بدانند که از طریق رشته های هنری 
می توانند تامین شوند، به سمت این رشــته ها سوق پیدا می کنند.اگر 
آینده نگری اقتصادی در خصوص رشته های هنری رخ دهد، بسیاری 
از خانواده ها تمایل زیادی به رشــته های هنری پیــدا می کنند.  مربی 
گروه صنایع دستی دانشگاه هنر فارســان نیز در خصوص نبود تمایل 
برای انتخاب رشته های هنر در دبیرســتان و دانشگاه، اظهار کرد: یکی 
از این دالیل مربوط به نبود وجهه اجتماعی در رشته های هنری است و 
رشته های مطرح جامعه دارای شأن اجتماعی باالتری در سطح جامعه 
هستند و معموال این تفکر که فرد پزشک یا مهندس باهوش تر است، 
از سطح جامعه برداشت می شود. مریم قاسمی افزود: نبود اعتماد به 
یافتن کار در رشته هنر از دیگر دالیل بی توجهی نسبت به این رشته است، 
از طرف دیگر نگاه به رشته هنر  تنها یک تفنن محسوب و نبود نیاز به آن 
توسط مردم مختلف احساس می شود. این مربی گروه صنایع دستی 
دانشگاه با بیان اینکه دانستن یک رشته هنری، یک مهارت به حساب 
می آید، ادامه داد: اگر فرد آن مهارت را به درستی یاد بگیرد، می تواند از 
آن کسب درآمد کند. طبق بررسی های صورت گرفته در سطح چهارمحال 

و بختیاری، رشته های تجسمی مانند ارتباط تصویری و معماری مورد 
استقبال دانشجویان استان قرار گرفته و نیاز به این رشته ها در استان، 

احساس می شود. 
قاسمی با اشــاره به اینکه ســرفصل های دروس رشــته های هنر در 
دانشگاه ها به درستی تدوین نشده است، گفت: به همین دلیل دانشجو 
مهارت الزم را کســب نمی کند، دانشــگاه ها نتوانســته اند خالقیت و 
کســب درآمد را در رشــته های هنری مدیریت کننــد. تصمیم گیری 
درست دانشگاه ها برای جذب دانشــجو بسیار حیاتی است، متاسفانه 
برنامه ریزی درستی توسط دانشگاه های اســتان صورت نگرفته تا در 
نهایت ثمره آن دانشــجویان فارغ التحصیل بیکار در رشته های هنری 
نباشد. رشته های فرش و صنایع دستی قابلیت درآمدزایی را در صورت 
برطرف شدن ایرادات این رشته ها دارند. این مربی گروه صنایع دستی 
دانشگاه هنر فارسان ادامه داد: این امکان وجود دارد که افراد بدون ورود 
به دانشگاه و به صورت تجربی رشــته های هنری را یاد بگیرند و شاید 
بهتر و سریع تر از دانشگاه، این حرفه ها را کسب کنند. وی با بیان اینکه 
یادگیری رشــته های هنری باعث ایجاد آرامش می شــود، اظهار کرد: 
رشته هایی مانند نگارگری، سفالگری و خوشنویسی در مقایسه با دیگر 

رشته ها بسیار بر روح و روان اثرگذار هستند.

تجلیل نیروی انتظامی از مدیران شهرداری شهرکرد
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری طی دیداری به نیابت از ســردار فرمانده 
انتظامی استان، از مدیر و کارکنان مجموعه ارتباطات و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری شهرکرد تجلیل کرد. سرهنگ علی اصغر مهری در این دیدار با اشاره به نگاه ویژه شهرداری 
شهرکرد نسبت به مســائل فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: اقدامات فرهنگی و اجتماعی توسط 
شهرداری شهرکرد بســیار عالی و قابل تحسین است. وی افزود: خوشــبختانه براساس دیدگاه 
فرهنگی مدیریت شهری به این موضوع نگاه ویژه ای شده و شــرایط برای معرفی هرچه بهتر این 

شهر و ظرفیت های آن مهیاست.
مهری اضافه کرد: وجود برخی از انتقادهای متفاوت و حاشیه سازی از فعالیت ها در همه بخش ها 
یکی از خصوصیات همیشگی فعالیت در این حوزه است چراکه فعالیت در این عرصه نسبی بوده و 

به اندازه تک تک افراد جامعه نظر و دیدگاه برای انجام فعالیت های فرهنگی وجود دارد.
مدیر ارتباطات شهرداری شهرکرد نیز گفت: همکاری های بین شهرداری و معاونت اجتماعی می تواند 
در زمینه های اجتماعی بیشتر شود چراکه افزایش همکاری ها قطعا دستاوردها و برکات فرهنگی 

بسیار خوبی را در به دنبال خواهد داشت.
اکبر ایازی ادامه داد: نگاه مدیریت شــهری نباید تنها در یک محور متوقف باشد بلکه موفقیت در 

مدیریت شهری به نگاهی توامان و فرانگر در حوزه های مختلف فرهنگی، عمرانی و... نیاز دارد.

ثبت نام قطعی 5 هزار و 3۶۷ چهارمحالی در طرح اقدام ملی
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۱۷ هزار و 
۶۹۷ نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام و از این تعداد ۵ هزار و ۳۶۷ نفر ثبت نام خود را قطعی و مبالغ 

تعیین شده را واریز کرده اند.
ابراهیم علیرضایی اظهار داشت: تاکنون ۹۶ پروژه در طرح اقدام ملی در استان تعریف شده و عملیات 
اجرایی احداث مســکن در این طرح در استان آغاز شده اســت. برخی واحد ها پروانه ساختمانی 
برای ساخت و ساز اخذ کرده اند، همچنین آماده سازی اراضی مابقی اراضی نیز در حال انجام است.

علیرضایی با بیان اینکه نسبت تخصیص زمین به متقاضیان حائز شرایط در طرح اقدام ملی ۷۰.۹۲ 
درصد است، اضافه کرد: متقاضیان مســکن در طرح اقدام ملی در شــهر های اردل، بروجن، بن، 
شهرکرد، فارسان، فرادنبه، گندمان، هفشجان، سورشــجان، جونقان، سامان، فرخ شهر، لردگان و 
گهرو مبالغ تعیین شده را واریز و عملیات اجرایی ساخت مسکن در این شهر ها کلید خورده و اراضی 
موردنظر نیز اختصاص یافت. وی ادامه داد: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی در 

شهر های شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگان و فرخ شهر قرار دارند.

افزایش 15 درصدی جرائم سایبری در چهارمحال و بختیاری
رییس پلیس فتای چهارمحــال و بختیاری گفت: حدود ۹۰ درصد پرونده های ســایبری منجر به 
کشف شده که کشفیات جرائم سایبری در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۰ درصد افزایش و جرائم 

سایبری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد رشد داشت.
مرتضی عسگری اظهار داشت: در جرائم فضای مجازی بیشترین میزان جرم مربوط به جرائم مالی 
به خصوص کالهبرداری است که ناشی از کمبود سواد رسانه ای و توجه نکردن به هشدار های پلیس 

فتا در خصوص استفاده از سایت های نامعتبر است.
عسگری افزود: در حالی که هشــدار های بســیاری در مورد پیام های جعلی داده شده، اما برخی 
شهروندان توجه نکرده و وارد این سایت ها می شوند، نمونه آن ارسال پیام از شماره شخصی با عنوان 
دادگستری بوده که به کاربر اطالع می دهد از او شکایت شــده و کاربر در اثر نگرانی از شکایت وارد 
سایت می شود. رییس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: شهروندان نباید به لینک های 

نامعتبر وارد شوند، چرا که مبالغ کالهبرداری تا ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.
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مفاد آراء
6/245 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان 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 اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 5793 - 1400/05/05 هيات دوم آقای محمد حســن 
شاه ســنايی گنيرانی به شناسنامه شــماره 629 کدملي 1283409348 صادره 
اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 160/17 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 346 فرعی از 21 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 50 دفتر 976 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185785  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
6/246 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان 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 اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 5597 - 1400/05/02 هيات چهارم آقای ســيد رضا 
احدی فر به شناسنامه شــماره 56541 کدملي 1281662437 صادره اصفهان 
فرزند ســيد احمد در ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 124/93 متر 
مربع قســمتی از پــالک 2569 فرعــی از 18 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
14 حــوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت رضا ســهرابی رنانی از ســند 
 شماره 38291 مورخ 1337/9/20 دفترخانه شــماره 77 اصفهان و صفحه 10 

دفتر 329 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185964  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
6/247 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان 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 اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5662 - 1400/05/03 هيات چهارم آقای جواد شعبانی 
آفارانی به شناسنامه شماره 1712 کدملي 1290528421 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 133/28 متر مربع از پالک 244 
فرعی از 16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 113 دفتر 1111 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185780  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
6/248 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده يــک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات 
مبنی بر تاييد انتقال عادی و يا سهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاريخ اولين انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
نموده و در مهلت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم 
دادخواســت به دادگاه صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمايند و 
اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا 
مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر خواهد شــد  و 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شماره 139960302027016900 مورخ 1399/10/07 اصغر بورونی 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 1 صادره از لنجان بشماره ملی 1170511740 
در ششدانگ يکباب خانه احداثی بر روی قســمتی از قطعه زمين پالک 1 واقع 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 228 متر مربع خريداری طی سند رسمی

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185697  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان  

مفاد آراء
6/249 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
در اجرای ماده يــک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين 
هيات مبنی بر تاييد انتقال عادی و يا ســهم مفروزی متقاضــی صادر گرديده 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شــخص يا اشخاصی که به  آرا 
مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم نموده و در مهلت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت 
دارند نســبت به تقديم دادخواســت به دادگاه صالحه و ارايــه گواهی مبنی بر 
طرح دعوی اقدام نماينــد و اقدامات ثبت موکول به ارايــه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

 مالکيت صادر خواهد شد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. 

1- راي شــماره 140060302027004963 مــورخ 1400/04/20 رســول 
بصيری فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 4854 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283541165 در ششدانگ يکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمين پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219/33 متر مربع 

خريداری طی سند رسمی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

م الف: 1185834  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اسناد و امالک 
شرق اصفهان  

مفاد آراء
6/250 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره 140060302026007326 مورخ 1400/06/09 هيات دو آقای 
سعيد وطن خواه ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره 77 کدملی 1141062127 
صادره خمينی شهر فرزند نوراله بصورت ششدانگ يکباب کارگاه به مساحت 178 
متر مربع از پالک شماره 1277 فرعی از 412 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب 
بازار گياهان دارويی تسليم نموده و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت

 صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31 
م الف: 1185862 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

وقت اجرای قرار تحریر ترکه
6/251 بدينوسيله اعالم می نمايد به موجب درخواست تحرير ترکه به طرفيت 
اعظم السادات و عفيفه السادات و بدرالسادات و سيد محمدرضا همگی طبيبيان 
قرار تحرير ترکه مرحوم سيد عليرضا طبيبيان بشماره 0000064 در شورای حل 
اختالف شهيد حججی صادر و وقت اجرای قرار ســاعت 16 روز دوشنبه مورخ 
1400/11/4 تعيين گرديده اســت لذا از ورثه يا نماينده قانونی آنها، بستانکاران 
و مديونين به متوفی و کســان ديگری که حقی بر ترکــه متوفی دارند دعوت 
می شــود در موعد مذکور در محل اين شورا واقع در شهرســتان اصفهان و با 
 آدرس خ ارباب حاضر شــويد عدم حضور مدعوين مانع اجرای قرار نخواهد بود. 
م الف: 1194959 شــعبه 20 مجتمع شــماره يک شــورای حل اختالف 

اصفهان 
فقدان سند مالکیت

6/252 شماره نامه: 140085602015001852 -1400/05/05 نظر به اينکه 
خانم فاطمه سبکتکين ريزی فرزند حسنقلی به استناد 2 برگ اسشتهاديه محلی 
که هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی اســت که سند مالکيت سه 
دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه پالک 4458 فرعی از 107- اصلی واقع 
در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و سند مالکيت به شماره 
چاپی 361056 صادر و تســليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده و به علت 
جابجايی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی 

نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسيد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا ســند معامله ارائه نشود، 
اداره ثبت المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد 
کرد. م الف: 1195228 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

زرين شهر) لنجان (
فقدان سند مالکیت

6/253 شماره نامه: 140085602015001853 -1400/05/05 نظر به اينکه  
آقای محسن اديبی سده فرزند قربانعلی به استناد 2 برگ اسشتهاديه محلی که 
هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب خانه پالک 4458 فرعی از 107- اصلی واقع در زرين 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان که به نام وی، ثبت و ســند مالکيت به شماره چاپی 
361055  صادر و تسليم گرديده و معامله ديگری انجام نشده و به علت جابجايی 
مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواســت صدور سند مالکيت المثنی نموده، 
طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نســبت به ملک موصوف يا وجود سند مالکيت نزد خود می 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسيد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا ســند معامله ارائه نشود، اداره ثبت 
 المثنای ســند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســليم خواهد کرد. 
م الف: 1195229 مصطفی شمسی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين 

شهر) لنجان (
تحدید حدود اختصاصی

6/254 شماره نامه: 140085602024007208-1400/06/23 چون تحديد 
حدود ششدانگ يک باب خانه پالک 4483/4715 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم مرضيه ايزدی فرزند باقر 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 نامبــرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1400/07/21 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 مالکين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت 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 تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم 
دادخواســت به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
اداره تسليم نماييد. م الف: 1195218 مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان 

آگهی تغییرات شــرکت بازرگانی طالبیان کاشان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 6042 و شناسه ملی 14006000589 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/03/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدحسین احمدی شــماره ملی 1262335590 به 
 عنوان بازرس اصلی و زهرا مخبریان شــماره ملی 1263402380 بعنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1399 به تصویب رسید. روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود برای آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )1196260(
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مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

  47 درصد جمعیت استان اصفهان واکسن کرونا را 
دریافت کردند

مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: حدود ۴۷ درصد 
جمعیت استان تاکنون یک نوبت واکسن کرونا و حدود ۲۳ درصد ۲ نوبت را دریافت کرده اند.رضا 
فدایی با اشاره به واکسیناسیون همه افراد ۱۸ سال به باال و دانش آموزان سال آخر متوسطه دوم 
در استان، اظهار داشت: این افراد با مراجعه به سامانه سالمت برای درخواست نوبت واکسن اقدام 

کنند.
وی با اشاره به تسریع واکسیناسیون در استان و تزریق بیش از ۸۰ هزار دوز در روز، افزود: تاکنون 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در استان یک نوبت و حدود ۸۰۰ هزار نفر ۲ نوبت واکسن کرونا را دریافت 
کردند.فدایی با تاکید بر اینکه توانایی تزریق یکصد هزار دوز واکسن کرونا در روز در استان اصفهان 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: ۲ تا سه هفته آینده با رشــد قابل توجهی در واکسیناسیون نوبت دوم 

مواجه خواهیم شد.
مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مراکز تجمیعی 
واکسیناسیون استان هنوز با مراجعه افراد بدون پیامک نوبت دهی مواجه هستند که همین امر به 
شلوغی یا خلوتی بیش ازحد برخی از مراکز منجر شده است و از مردم می خواهیم که بدون نوبت برای 
واکسن زدن مراجعه نکنند.فدایی افزود: بهتر است برای تزریق دوز دوم واکسن به همان مرکزی که 
دوز اول دریافت شده است مراجعه شود؛ اما مردم در صورت تمایل می توانند با مراجعه به سامانه 

سالمت برای تعیین مکان واکسیناسیون نوبت دوم نیز اقدام کنند.
وی اظهار داشــت: تاکنون حدود ۳۷ مرکز تجمیعی واکسیناســیون علیه کرونا در استان اصفهان 
راه اندازی شده است.واکسیناســیون علیه ویروس کرونا در اصفهان هم زمان با سایر استان ها، از 
۲۱ بهمن ۹۹ با فرمان رییس جمهوری آغاز شد.استان اصفهان در زمان حاضر در وضعیت نارنجی 
)پرخطر( همه گیری بیماری کووید-۱۹ قرار دارد و حدود ۲  هــزار و ۵۰۰ بیمار دارای عالئم کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند.

مدیر کل کمیته امداداستان:

11۶ فرزند یتیم و نیازمند در انتظار حمایت نیکوکاران هستند 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با اشــاره به برنامه های کمیته امداد در ایام 
محرم و صفر، به ویژه طرح اطعام و احسان حسینی و همچنین برنامه شور عاطفه ها، بیان داشت: 
نیکوکاران عزیز در  ایام محرم بیش از پیش دستان پر مهر خود برای حمایت تحصیلی دانش آموزان 
و دانشجویان نیازمند گسترده و حمایت از ۹ هزار و ۷۲۱ فرزند را بر عهده گرفتند. کریم زارع ادامه داد: 
از ابتدای شروع ماه محرم تا کنون ۳ هزار و ۲۱۰ حامی به جمع حامیان نیکوکار و حمایت از ایتام و 

فرزندان نیازمند پیوستند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان افزود: در حال حاضر ۱۱۶ فرزند یتیم و نیازمند تحت حمایت 
این نهاد در انتظار حمایت نیکوکاران هســتند که امیدواریم تا پایان مراســم »شور عاطفه ها« این 
عزیزان نیز مورد حمایت مادی و معنوی حامیان قرار گیرند و با آرامش خاطر سال تحصیلی جدید 

را شروع کنند.
وی با تاکید بر اینکه مشارکت حامیان در شــرایط فعلی با وجود ویروس منحوس کرونا و سختی 
ادامه تحصیل در فضای مجازی برای نیازمندان می تواند، راهگشــای ارتقای علمی دانش آموزان 
و دانشجویان باشــد، گفت: خیران و نیکوکاران برای حمایت از ایتام و فرزندان نیازمند می توانند با 
مراجعه به آدرس ekram.emdad.ir ثبت نام کنند، همچنین از طریق شماره گیری کد دستوری 
#۱*۰۳۱*۸۸۷۷* یــا واریز وجوه نقــدی بــه شــماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ به صورت 

غیرحضوری در این امر سهیم باشند.

تامین اعتبار 14 میلیارد تومانی جهت اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی در استان اصفهان؛

سایه بیابان زایی از سگزی برداشته شد

امروزه بیابان زایی بعد از بحران تغییر اقلیم   نرگس طلوعی
و آب شیرین سومین چالش پیش روی 
بشر است که در سرزمین های خشک با سرعت خیره کننده ای به پیش 
تاخته و سالمت مردم را به مخاطره انداخته است. مطابق آمارهای رسمی، 
۱۰ درصد اراضی خشک دنیا بیابانی است که این آمار در ایران ۲۰ درصد و 
در استان اصفهان ۳۰ درصد است، همچنین کل مساحت اراضی بیابانی 
کشور ۳۲.۵ میلیون هکتار است که ۱۰ درصد آن در استان اصفهان واقع 
شده و با توجه به وجود ۲۲ استان بیابانی کشور، این نسبت قابل توجه 
است.۳۲ درصد سطح این استان را اراضی بیابانی و شنزار تشکیل داده 
که به طور عمده در بخش های شــمالی و شرقی آن پراکنش دارند، این 
اراضی مشتمل بر ۱۶ کانون بحرانی فرسایش بادی است که حدود یکهزار 
هکتار از اســتان را به خود اختصــاص داده  اســت. بیابانزایی و ریزگرد 
می تواند در اثر پدیده های طبیعی زمین شناسی مانند تغییرات اقلیمی و 
کاهش بارندگی یا ناشــی از فعالیت های انسانی مانند بوته کنی، چرای 
بی رویه دام در مرتع، تبدیل مراتع به دیم زارها، معدن کاوی، جاده سازی و 
توسعه غیر اصولی شهرها و روســتاها بدون توجه به آمایش سرزمینی 
ایجاد شــود، اما به گفته کارشناســان، کاهش شدید ســطح آب های 
زیرزمینی در اثر برداشت بی رویه از این منابع، مهم ترین دلیل تشدید این 

پدیده در ایران است. بیابان زایی در استان به ویژه در شرق اصفهان، ساالنه 
در کنار بــه خطر انداختن ســالمت مردم و تخریب محیط زیســت، به 
امکانات زیربنایی و منابع طبیعی این استان خسارت وارد می کند. عمده 
خســارت ها به پایگاه های نظامی اطراف همچون پایگاه هوایی هشتم 
شکاری، فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان، اراضی کشاورزی، محورهای 
مواصالتی و شــهرک های صنعتــی، راه آهن و شــهرهای پیرامون وارد 
می شود. از این رو اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی در استان اصفهان 
اهمیت زیادی داشته و در سال های کنونی این طرح ها با شدت بیشتری 
عملیاتی شــده اســت . به گفته معاون فنی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان،  در سال جاری حدود ۱۴ میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای طرح های مقابله با بیابان زایی در این استان در سال جاری 
تامین شده است.حسینعلی نریمانی اظهار داشت: این طرح ها شامل 
نهال کاری، مراقبت و آبیاری، تل رسوبگیر، بادشکن زنده و قرق برای اجرا 
در عرصه های بیابانی آران و بیدگل، برخوار، شهرســتان اصفهان و نایین 
پیش بینی شده که پس از تخصیص اعتبار، عملیاتی خواهند شد. وی، 
علت تمرکز اجرای پروژه های مقابله با بیابان زایی در این چهار شهرستان 
را خسارت زایی باال این مناطق دانست و خاطرنشان کرد: سه هزار هکتار 
نهال کاری در شهرستان های آران و بیدگل، نایین، اصفهان و برخوار و ۲۱۰۰ 

هکتار عملیات آبیاری و مراقبت برای سال جاری پیش بینی شده است.
نریمانی درباره برنامه های مقابله با بیابان زایی در منطقه ســگزی، ابراز 
داشت: با توجه به اینکه فعالیت معادن گچ در سگزی متوقف شده است 
و معادن رس نیز دیگر برداشــت نمی کنند، تولید رسوب در این منطقه 
تقریبا کنترل شده ضمن اینکه در سگزی به اندازه کافی نهال کاری انجام 
شده است. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
با بیان اینکه بیابان زایی در سگزی به دلیل توقف فعالیت معادن رس و 
کوره های گچ مهار شده است، گفت: تالش می کنیم در سگزی دستگاه 
سنجش رسوب راه اندازی شود تا بتوان طوفان هایی که در مناطق اتفاق 
می افتد به لحاظ اندازه، نوع و محل انتشار رســوب شناسایی کرده و به 
صورت منطقه ای طرح های مقابله با بیابان زایی را اجرا کنیم. نریمانی با 
اشاره به اینکه منابع طبیعی مطالعات احیایی را در تاالب گاوخونی دنبال 
می کند، درباره منشأ گردوغبارهای امســال افزود: متولی تعیین منشأ 
غبارآلودگی هوای شهر اصفهان محیط زیست و هواشناسی است که به 
تفکیک مشخص کنند آلودگی هوا و ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در بهار و 
تابستان منشأ صنعتی دارد یا طبیعی اســت؛ اما اداره کل منابع طبیعی 
بیشتر طوفان ها را رصد می کند که از این رو وقوع طوفان طی شش ماه 

ابتدایی امسال در اصفهان کم بوده است.

تالش می کنیم در سگزی دستگاه سنجش رسوب راه 
اندازی شود تا بتوان طوفان هایی که در مناطق اتفاق 
می افتد به لحاظ اندازه، نوع و محل انتشار رسوب 
شناسایی کرده و به صورت منطقه ای طرح های مقابله با 

بیابان زایی را اجرا کنیم

با مسئولان جامعه

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشكی اصفهان 
گفت: به زودی بخشــی از مطالبات معوقه پزشكان 
و پرستاران شاغل در بیمارســتان های دولتی با قول 
مساعد داده شده و تالش سازمان های بیمه گر پرداخت 
خواهد شد و انتظار می رود این روند در ماه های آینده 
نیز ادامه یابد.كیانوش جهانپور افزود: كارانه پزشكان و 
پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه دانشگاه های 
علوم پزشكی سراسر كشور حدود یك سال پرداخت 
نشده اما امید است به زودی پرداخت آنها از سر گرفته 
شود.وی با بیان اینكه كارانه كاركنان از محل درآمدهای 
اختصاصی بیمارســتان ها قابل پرداخت است، اظهار 

كرد: به علت تعویق در پرداخت از سوی سازمان های 
بیمه گر خریدار خدمت، محلی برای پرداخت مطالبات 
معوق جامعه پزشكی و پرستاری وجود نداشته است.

وی، میزان بدهی سازمان های بیمه گر به دانشگاه علوم 
پزشكی اصفهان تا اول مهر امسال را حدود ۶۲۰ میلیارد 
تومان اعالم كرد وگفت: بــه محض وصول هرمیزان از 
مطالبات معوقه از سازمان های بیمه گر نظیر سازمان 
تامین اجتماعی به تناســب كارانــه كاركنان پرداخت 
خواهد شــد.جهانپور اضافه كرد: دانشگاه باید بیش 
از ۱۲۰ میلیارد تومــان كارانه و اضافه كار به پزشــكان، 
پرستاران و كاركنان زیر مجموعه خود در سراسر استان 
پرداخت كند.وی ادامه داد: عالوه بر این بیش از ۳۸۰ 
میلیارد تومان بدهی انباشــته در قبال شــركت های 
تامین كننده دارو، تجهیزات پزشــكی، غذا و خدمات 
بیمارســتانی وجود دارد.مدیر روابط عمومی دانشگاه 

علوم پزشكی اصفهان خاطرنشان كرد: این مطالبات 
معوقه مربوط به كارانه است؛ اما حقوق كاركنان پرداخت 
شده اســت.جهانپور درباره حضور تعدادی از كاركنان 
بیمارســتان امیرالمومنین )ع( فالورجــان در محل 
این بیمارستان برای درخواست مطالبات خود، گفت: 
اعتراض وانتقاد برای مطالبات معوقه از حقوق طبیعی 
افراداست و تا زمانی كه این اعتراض، مخل امر درمان 
یا مغایر با مقررات كشور نباشد به آن با دید احترام باید 
نگاه كرد.وی افزود: حضور این افراد هیچ اختاللی در 
روند درمانی بیمارستان به وجود نیاورد و خاتمه یافت.
وی با قدردانی از تحمل جامعه پزشكی و پرستاری و 
تالش های آنها در ارائه خدمت به بهترین نحو ممكن، 
اظهار امیدواری كرد كه مسئوالن و خریداران خدمت ، 
نســبت به اهمیت این موضوع توجه بیشتری نشان 

دهند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان:

پرداخت معوقات پزشكان و پرستاران از سر گرفته می شود

مهاجران 
افغانستانی در 

حاشیه شهر اصفهان
با تسلط طالبان بر افغانستان، 
برخــی از مردم این کشــور از 
ترس و مشــکالت معیشتی 
به ســوی مرزهای ایران فرار 
کردند و برخی موفق به رسیدن 
به شــهرهای مرکزی از جمله 

اصفهان شدند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان می گوید در 
تدارک بازگشت آرام و تدریجی مدارس به آموزش حضوری هستند؛

علم یا سالمت ؟!
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش اســتان اصفهان در جلسه معاونین آموزش 
ابتدایی و متوسطه ادارات آموزش وپرورش نواحی و مناطق اســتان اظهار داشت: همه ما در این 
مدت به این نتیجه رسیدیم که هیچ آموزشــی جایگزین آموزش حضوری را نمی گیرد، اما تحقق 
سالمت دانش آموزان نیز حق دانش آموزان است و این مسئله در کنار آموزش، باید در نظر گرفته 
شود. محمدرضا ناظم زاده گفت: باتوجه  به واکسیناسیون گسترده در کشور و کاهش آمار مبتالیان 
و فوتی های ناشــی از شــیوع کرونا، باید تبلیغات را برای ادامه این روند انجــام دهیم تا بتوانیم 

زمینه های آموزش حضوری را مهیا کنیم. 
وی افزود: اهدافی در دستورالعمل پیش بینی  شده که با رویکرد بازگشت آرام و تدریجی آموزش 
حضوری تدوین شده است؛ قرار نیســت که خانواده ها را یک مرتبه دچار نگرانی کنیم که خود یک 
التهاب به جامعه منتقل کند؛ قسمت هایی در مهرماه، قســمت هایی در نیمه اول آبان و به مرور تا 
شروع آذر، همه دانش آموزان را به صورت ترکیبی در مدارس خواهیم داشت که این مسئله باید در 

کنار اقناع سازی خانواده ها انجام شود.
ناظم زاده خاطرنشان کرد: مهم ترین اهدافی که در این دستورالعمل تعریف شده، رعایت سالمت 
دانش آموزان، رعایت عدالت آموزشی و لزوم اعتمادسازی خانواده ها بوده و تصمیمات بر اقتضای 

هر مدرسه و باتوجه به شرایط موجود گرفته می شود.
معاون متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان ادامه داد: راهبردهای سه گانه ای برای 
فعالیت حضوری، غیرحضوری و ترکیبی معرفی شده که در مدارس روستایی و عشایری، شروع 
بازگشایی به صورت حضوری از ابتدای مهر است و به صورت رسمی و قانونی این اختیار داده شده که 

در مناطق کم جمعیت و کم امکانات، برنامه ها به صورت حضوری آغاز شوند. 
وی تصریح کرد: یکی دیگر از سیاست های پیش بینی شده، استمرار آموزش های تلویزیونی و شبکه 
مجازی شاد است تا در طول آموزش های مجازی و ترکیبی، به دانش آموزان کمک بیشتری کند. 
ضمن اینکه همه دانش آموزان باید در شبکه شاد احراز هویت شوند.ناظم زاده افزود: سیاست بعدی 
گروه بندی دانش آموزان است که باعث حضور کمتر دانش آموزان در مدرسه می شود و معلمان نیز 

به تعداد ساعات موظف خود فقط باید آموزش دهند. 
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان گفت: مابقی این آموزش ها در 
پی گروه بندی ها، باید از طریق تلویزیون، درس نامه ها و ... به دانش آموز رســانده شود.وی اضافه 
کرد: مدارس باید بر اساس دستورالعمل های بهداشتی آمادگی ارائه آموزش حضوری را اعالم کنند 
که این اعالم باید به تایید ادارات مربوطه نیز برسد؛ همین طور کادر اجرایی مدرسه باید از روز سوم 
مهرماه همیشه در مدرسه حضور داشته باشند؛ تعداد دانش آموزان در هر کالس، نباید بیش از ۱۸ 
نفر باشــد و کالس های باالی ۳۰ متر با کمتر از ۱۵ دانش آموز، می توانند به صورت حضوری برگزار 
شوند.ناظم زاده تاکید کرد: باتوجه به کارگاه های بزرگ هنرستانی و آمار کم دانش آموزان تا سقف 
۱۷ نفر، در این محیط ها رعایت پروتکل ها مشــکل خاصی نخواهند داشت و دومین گروهی که از 

سوم مهرماه به صورت حضوری کار می کنند، کارگاه های هنرستان ها هستند.  
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان گفت: در طول مهرماه مدارس 
باید رصد شده و شرایط آن ها اعالم شود تا در آبان ماه، مدارس به صورت حضوری بازگشایی شوند؛ 
به غیراز مدارس عشایری و کارگاه ها، گروه دوم مدارس با جمعیت کمتر از ۳۰۰ نفر هستند که باید 
پس از خودارزیابــی، آمادگی خود را برای اجرای آموزش های حضــوری از اول آبان ماه باتوجه به 
پروتکل ها اعالم کنند و این مدارس برای کالس های بــاالی ۱۵ نفر، باید گروه بندی دانش آموزان 
را انجام دهند.ناظم زاده اظهار داشــت: گروه ســوم مدارس باالی ۳۰۰ نفر هســتند که حتما باید 
کالس های خود را گروه بندی کرده و این گونه مدارس ممکن اســت که با تاخیر ۱۵ روزه کار خود را 

آغاز کنند، اما باید در نیمه دوم آبان ماه، کار آموزش حضوری خود را آغاز کنند.

وز عکس ر

خبر

زائران امسال اربعین حسینی 
همچنان سردرگم

خبر روز

شــواهد امر حاکی اســت روند اعزام زائران 
به کربالی معلی خوب نیســت.در روز های 
اخیر بسیاری از مشــتاقان زیارت اربعین که 
شرایط اعزام را داشته اند، به دلیل ثبت نشدن 
اطالعات یا حتــی بروز مشــکالت فنی در 
سامانه سماح از این سفر معنوی بازمانده اند.

یکی از شــروط پیــش ثبت نام در ســامانه 
سماح، تزریق دو دوز واکسن کرونا بود که در 
دومین روز ثبت نام، سامانه سماح به سامانه 
وزارت بهداشــت متصل و موجب شد نه تنها 
افرادی که واکسن نزده بودند، بلکه آن هایی 
هم که دو هفته قبل دو دوز واکسن را تزریق 
کرده اند، نتوانند در این سامانه ثبت نام کنند.

از طرفی مسئوالن وزارت بهداشت معتقدند 
اختالل در ســامانه واکسیناســیون از ثبت 
نشدن اطالعات افراد واکسینه شده است و 
از طرف دیگر متولیان ســازمان حج و زیارت 
به عنوان کمیته اعزام و مسئول سامانه سماح 
می گویند این سامانه بدون مشکل در اختیار 
مشــتاقان زیارت اربعین اســت و ارتباط با 
سامانه واکسیناســیون وزارت بهداشت نیز 
برقرار اســت.به گفته رییــس کمیته اعزام 
ستاد اربعین، تاکنون ۵۲ هزار نفر در سامانه 
سماح ثبت نام کرده اند که ۳۲ هزار ویزا صادر 
و هنوز۲۰ هزار ویزای دیگر صادر نشده و حتی 
ســهمیه ۸ هزار نفری باقی مانــده و تعیین 
تکلیف نشده است. این درحالیست که روز 
دوشنبه در نخستین روز اعزام زائران دو پرواز 
به عراق انجام شــده و گفته می شود یکی از 
شرکت های هواپیمایی داخلی، روز دوشنبه 
۴پرواز نجف را به دلیل صادر نشــدن ویزای 
زائران لغو کرده است. سوالی که مطرح است 
اینکه برای حج تمتع ۸۰ هزار زائر خانه خدا در 
بازه زمانی حدود یک ماه به عربستان اعزام 
می شوند؛ اما چگونه قرار است حدود ۶۰ هزار 
زائر در مدت یک هفته به عراق اعزام شوند؟ 
عالوه بر این، اســامی زائران اربعین از سوی 
کمیته اعزام دراختیار مســئوالن هواپیمایی 
قرار گرفته، ولی بسیاری از زائران برای تهیه 
بلیت با مشکل مواجه اند و تاکنون موفق به 

خرید بلیت برای اعزام اربعین نشده اند.

مشموالن پایه خدمتی در استان اصفهان مهر ۱۴۰۰، پنجشنبه اول مهر اعزام می شوند. معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: بر این اساس تمامی 
مشموالن ساکن در استان اصفهان صرف نظر از اینکه دارای چه مدرک تحصیلی باشند در صورتی که برگ اعزام آن ها برای این تاریخ است، ضرورت دارد رأس ساعت 
۷ صبح روز پنجشنبه اول مهر ۱۴۰۰ با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در محل شهرک آزمایش شهر اصفهان برای اعزام به مراکز آموزش حاضر شوند.سرهنگ مهرداد 
پناهپوریان، با بیان اینکه این تاریخ قابل تمدید نیست، افزود: به مشموالن توصیه می شودکه در ساعت مقرر خود را معرفی کنند تا برای آن ها غیبت محسوب نشده و با 
مشکل مواجه نشوند.وی افزود: تمام تمهیدات الزم برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی در زمان اعزام مشموالن ازجمله داشتن ماسک، ضد عفونی خودروی مخصوص 
اعزام مشموالن و حفظ فاصله گذاری فیزیکی بین مشموالن در نظر گرفته شده است و جای هیچ گونه نگرانی برای خانواده ها نیست.معاون وظیفه عمومی فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان گفت: در صورت وجود هرگونه عالئم بیماری کرونا در بین مشموالن از اعزام آن ها به مراکز آموزش تا زمان بهبودی کامل خودداری می شود.

فراخوان اعزام مشموالن اصفهانی پایه خدمتی مهرماه



اصفهان، قطب ورزشی بوجینکان در کشور است.مسئول رشته بونجینکان کشور با بیان اینکه این رشته حدود ۲ سالی است که در کشور راه اندازی شده، گفت: بوجینکان 
رشته ای رزمی از خانواده نیجا محسوب می شود که با ورزش های بومی و محلی تلفیق شده است.ابوذر لطف ا... خواجو افزود: رشته های رزمی به ویژه نینجا که از حرکات و 
فنون پیشرفته و سنگین بهره می برد اغلب برای افراد تازه کار و نونهاالن و نوجوانان سخت و سنگین است، اما رشته بوجینکان با توجه به حرکات ابداعی سبک ورزش های 
بومی و محلی سبب شده افراد تازه کار راحت تر در آن پیشرفت کنند.وی گفت: بچه ها و افراد نونهال دوستدار بازی هستند و تلفیق کردن بازی های سنتی و بومی با حرکات 
رزمی سبب شده این رشته )بوجینکان( طرفداران زیادی به خصوص کودکان و افراد زیر ۱۵ سال پیدا کند.مسئول سبک بوجینکان کشور افزود: رشته های بومی محلی لی 
لی، االختر، گاو و پلنگ، ببر پری، شاه دوست و ... جزو ورزش هایی است که در رشته بوجینکان اغلب از آن ها استفاده می شود.ابوذر لطف ا...خواجو گفت: این رشته بسیار 
مهیج ، جذاب، کم هزینه و قابل دسترس است و همه سنین می توانند از آن استفاده کنند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رقابت های کشوری و بین المللی آن هم باشیم.

اصفهان؛ قطب بوجینکان کشور
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هافبک تاتنهام گزینه یونایتد برای جانشینی »پوگبا«
آینده هافبک فرانســوی در اولدترافورد در هاله ای از ابهام قرار دارد. او کمتر از یک ســال دیگر با 
یونایتد قرارداد دارد و می تواند در تابستان ســال آینده به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا شود. 
همین موضوع باعث شده که اوله گونار سولسشر فهرســتی از جانشینان احتمالی این بازیکن را 
تهیه کند.پوگبا در تیم سولسشر بازیکنی کلیدی بوده اما مینو رایوال، مدیربرنامه او، به طور مداوم 
خبر از عالقه این بازیکن به ترک اولدترافورد داده اســت. آرزوی رایوال ممکن است در پایان این 
فصل برآورده شــود و پوگبا پیراهن تیم دیگری را بر تن کند. هرچنــد یونایتد تالش زیادی برای 
تمدید قرارداد او به کار گرفته اما مذاکرات به جایی نرســیده اســت.با وجــود تالش برای ادامه 
مذاکرات با این بازیکن ۲8 ساله، یونایتد حاال برنامه هایی را برای جانشینی این بازیکن در نظر 
گرفته تا در صورت جدایی او دچار مشکل نشــود. کالچومرکاتو مدعی شده که حداقل دو بازیکن 

در فهرست اهداف احتمالی جانشینی پوگبا قرار گرفته باشند.
گفته می شــود یکی از بازیکنانی که یونایتد در حال بررسی شرایط اوســت، تانگوی اندومبله از 
تاتنهام است که شرایط دشواری را از ابتدای فصل در این تیم سپری کرده است. بازیکن فرانسوی 
در تابســتان ۲0۱9 و با قراردادی به ارزش ۵۵ میلیون پوند به تاتنهام پیوست ؛اما نتوانست توجه 
چهار مربی که تحت هدایت آنها کار کرده را جلب کند.مائوریسیو پوچتینو در ابتدای کار او فرصت 
زیادی به این بازیکن نداد، ســپس ژوزه مورینیو روی نیمکت قرار گرفت که به صورت مداوم از 
عملکرد اندومبله انتقاد می کرد. رایان میســون نیز نقش پررنگی را در اختیــار او قرار نداد و نونو 

اسپریتیو، سرمربی جدید، نیز به همین روش ادامه داده است.
اندومبله باالخره اولین حضورش در ترکیب ثابت را هفت گذشته در لیگ کنفرانس اروپا و سپس 

در بازی برابر چلسی در لیگ برتر تجربه کرد.

ریو فردیناند:

لیورپول باید همین فردا »استرلینگ« را بخرد
ریو فردیناند، ستاره سابق منچستریونایتد، معتقد است که لیورپول باید هرچه سریع تر برای خرید 
رحیم اســترلینگ اقدام کند. مهاجم تیم ملی انگلیس یکی از اعضــای کلیدی تیم پپ گواردیوال 
بوده که در ســال ۲0۱۵ و با قراردادی به ارزش ۵0 میلیون پوند از لیورپول به سیتی منتقل شد تا 
به این باشگاه در ســلطه اش بر فوتبال انگلیس کمک کرده و آنها را جزو مدعیان لیگ قهرمانان 

اروپا قرار دهد.
با این حال اســترلینگ از آغاز فصل ۲۲-۲0۲۱ جایگاهش را در این تیم از دســت داده و فقط در 
دو بازی از شش بازی سیتی در تمامی مســابقات در ترکیب اصلی این تیم به میدان رفته است. 
فردیناند به همین دلیل باور دارد که اگر شــرایط تغییر نکند، این بازیکن به دنبال ترک ورزشگاه 
اتحاد خواهد بود.مهاجم انگلیسی پیش از این قویا به حضور در لیگ اسپانیا لینک شده بود؛ اما 
مدافع سابق یونایتد معتقد است که بازگشــت به آنفیلد یا حتی انتقال غیرمنتظره به اولدترافورد 

می تواند گزینه بهتری برای این بازیکن ۲6 ساله باشد.
فردیناند در کانال شخصی خود در یوتیوب گفت:» اگر من جای لیورپول بودم همین فردا او را به 
خدمت می گرفتم. اگر من جای او هم بودم به بارسلونا یا رئال مادرید نمی رفتم. به همین دلیل 
به لیورپول اشاره کردم. منچستریونایتد هم می تواند گزینه خوبی برای او باشد. رحیم استرلینگ 
کجاست؟ او اعتماد به نفسش را از دست داده چون از تیم کنار گذاشته شده است. او گزینه اصلی 
تیم برای گلزنی در تمامی این سال ها بود و حاال ناگهان کنار گذاشته شده است. دلیل این موضوع 
را درک نمی کنم اما مطمئنا بسیاری از باشگاه ها در حال بررسی این شرایط هستند.«استرلینگ 
در طول شش سال گذشته در ۲98 بازی برای سیتی به میدان رفته و ۱۱۵ گل و 87 پاس گل نیز 
در کارنامه خود به ثبت رســانده است. او همچنین 9 جام قهرمانی شــامل سه قهرمانی در لیگ 

برتر کسب کرده است.

مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی فوتسال؛

صف آرایی ملی پوشان ایرانی مقابل تیم ملی ازبکستان

 سمیه مصور  تیم ملی فوتســال ایران در مرحله یک 
هشــتم نهایی رقابت های جــام جهانی 
لیتوانی ۲0۲۱ مقابل تیم ملی ازبکســتان صف آرایی می کند، دیداری 

که روز جمعه برگزار خواهد شد.
ملی پوشــان ایرانی در مرحله گروهی این مســابقات بــا تیم های 
صربســتان، آمریکا و آرژانتین هــم گروه بودند. بازیکنــان تیم ملی 
فوتسال، تیم های صربســتان و آمریکا را با نتیجه 3 بر ۲ و 4 بر ۲ از 
میان برداشــتند؛ اما در مقابل تیــم ملی آرژانتین بــا نتیجه ۲ بر یک 
شکســت خوردند تا در مرحله یک هشــتم نهایی حریــف تیم ملی 

ازبکستان شوند. 
طبق نمــودار مرحله حذفی جــام جهانی لیتوانی، شــاگردان محمد 
ناظم الشریعه در صورت شکست ازبکستان که می تواند اتفاقی محتمل 
باشد، در مرحله یک چهارم نهایی با برنده دیدار قزاقستان و تایلند بازی 
خواهند کرد. با توجه به توانایی های ملی پوشان فوتسال ایران عبور از 
تیم برنده آن مسابقه نیز در دایره توانایی های ایران دیده می شود و دور 
از انتظار نیست ملی پوشان کشورمان با کسب برتری بر حریف پیش 

رو جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آورند.

در سمت دیگر نمودار، در مرحله یک هشتم نهایی پرتغال با صربستان 
و اسپانیا با جمهوری چک دیدار می کند و به احتمال بسیار زیاد پرتغال 
و اســپانیا یکی از دیدارهای مرحله یک چهارم را برگزار خواهند کرد و 
برنده این بازی حریف ایران در مرحلــه نیمه نهایی خواهد بود و البته 

بخت اسپانیا بیشتر است.
ملی پوشان کشورمان در صورتی که برنده دیدار بزرگ نیمه نهایی شوند، 
برای نخستین بار جواز صعود به فینال جام جهانی فوتسال را به دست 
می آورند. البته که تمامی موارد مطرح شده احتمال است و پیش بینی 
در ورزش کار بســیار دشــواری خواهد بود. برگزاری دیدار نیمه نهایی 
ایران با اسپانیا یا پرتغال حدس و گمان است و تنها می توان به حضور 

در فینال امیدوار بود.
با پایان مرحله گروهی جام جهانی فوتسال، 36 بازی از ۵۲ بازی این 
رقابت ها برگزار شد که طی این دیدارها ۲۱0 گل از خط دروازه ها گذشت 
و میانگیــن 8/۵ گل در هر بازی رقم خورد.در ایــن رقابت ها تا پایان 
مرحله گروهی »فرائو« ستاره برزیل با 6 گل زده آقای گل است و پس 
از او »براندی« گلزن آرژانتین بــا ۵ گل زده قرار دارد و برای آقای گلی 

مسابقات با هم رقابت دارند.

بعد از برگزاری ۲6 بــازی، 69 کارت زرد و 7 کارت قرمز از جیب داوران 
خارج شد که ۵ کارت زرد و ۲ کارت قرمز سهم بازیکنان ایران بود.

صعود تمامی نمایندگان آســیا بــه مرحله یک هشــتم نهایی رقابت 
های جام جهانی فوتســال لیتوانی از جمله اتفاقات خیره کننده این 
مســابقات بود، اتفاقی بی سابقه که موجب شــد پرچم کنفدراسیون 
فوتبال آسیا  باال برود. در شــرایطی که با توجه به شیوع بیماری کرونا 
مسابقات انتخابی جام جهانی لغو و کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام به 
معرفی سه نماینده بدون برگزاری بازی و دو نماینده دیگر با برگزاری 
بازی پلی آف کرد، برخی تیم های آسیایی مثل کویت به این تصمیم 
گیری اعتراض کردند اما در نهایت تیم هــای ویتنام و تایلند همراه با 
ایران، ژاپن و ازبکستان سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کردند و 
در این رقابت ها نیز هر ۵ تیم راهی مرحله بعد شدند تا در کنار آمریکای 
جنوبی تنها قاره هایی باشند که تمام تیم های آنها به مرحله بعد صعود 
کردند.ایران به همراه ازبکســتان به عنوان تیم دوم و ژاپن، ویتنام و 
تایلند به عنوان بهترین تیم های سوم راهی مرحله یک هشتم نهایی 
شدند.قاره آمریکای شــمالی با 4 نماینده هیچ تیم صعود کننده ای 

نداشت تا ضعیف ترین عملکرد بین قاره ها را داشته باشد.

خبر روز

دلخوری »شهباززاده« از یک استقاللی
سجاد شهباززاده از کم حاشیه ترین بازیکنان فوتبال ایران است. او حتی در سالی که آقای گل شد، 
در رسانه ها نبود و زیاد حرف نمی زد. در نقل و انتقاالت البته او با حواشی تازه ای روبه رو شد. مثال 
یکی از مدیران استقاللی گفت سجاد با نام استقالل برای خود بازارگرمی کرده است. این بازیکن 
با دلخوری در این باره می گوید: »مذاکره من با استقالل را مگر کسی فهمید؟ این چه بازارگرمی 
است؟ به جای اینکه تقصیر را بیندازید گردن کسی، ببینید مشکل چیست! بازیکن برای آینده اش 
خیلی مسائل را از جمله مدیریت باشگاه در نظر می گیرد. من از جایی به بعد انتخابم را کرده بودم 
و باشگاه سپاهان می دانست می مانم. در فهرســت استقالل و پرسپولیس بودم. سپاهان از نظر 
مالی کمترین پیشنهاد را داد. مهم است که بازیکن بهترین نسخه خودش باشد. از طرف دوستان 

من در استقالل چیزی رسانه ای نشد و در کمال احترام مذاکرات انجام شد.«

»شایان مصلح« به گل گهر سیرجان پیوست
شایان مصلح، مدافع سابق ســپاهان و پرســپولیس که در لیگ نوزدهم به سپاهان پیوسته بود 
بعد از دو فصل حضور در ســپاهان از این تیم جدا شــد و با عقد قراردادی به صورت رسمی به گل 
گهر سیرجان پیوست.شــایان مصلح تا پیش از این نیز در لیگ نوزدهم شــاگرد امیر قلعه نویی 
در ســپاهان اصفهان بود و اکنون بار دیگر با حضور در گل گهر دوباره شــاگرد این سرمربی در این 
تیم شد.این بازیکن نیز در لیگ بیستم در بیشتر بازی های سپاهان روی نیمکت حضور داشت و 

کمتر به او فرصت بازی رسید و به نظر می رسد همین موضوع علت جدایی وی از سپاهان باشد.

مدافع سرخ ها:

 بازی کنار سیدجالل خیلی راحت است
فرشاد فرجی می گوید با کمک هم تیمی ها و کادرفنی توانسته خیلی زود در ترکیب اصلی جا بیفتد. 
فرشــاد فرجی که به مدافع وسط فیکس پرسپولیس تبدیل شــده در محل باشگاه پرسپولیس 
حضور یافت و گفت و گوی کوتاهی با خبرنگاران داشت. فرجی در خصوص پیروزی در تاجیکستان 
گفت: برد شیرینی بود و آماده می شویم برای بازی با الهالل . استارت خیلی خوبی زدیم و تمرین 
خوبی داشتیم. ان شاءا... همین روند تمرینات را ادامه داده و یک بازی خوب هم مقابل الهالل 
انجام دهیم.وی در مورد تجربه بازی کنار سیدجالل حسینی می گوید: بازی کنار سید جالل عالی 

و خیلی راحت است. 
وقتی یک رهبر بزرگ کنارت بازی کند همه جوره در زمین راحت هستی.فرجی در مورد اینکه خیلی 
زود در ترکیب پرسپولیس جا افتاده و همچنین در مورد بازی با الهالل گفت: همبازی ها و کادرفنی 
کمکم کردند که در تیم خوب کار کنم. بازی الهالل خیلی ســخت اســت ولی ما تیم پرسپولیس 

هستیم و امیدوارم در آن بازی هم نتیجه خوبی بگیریم.
مدافع شمالی سرخ ها در مورد اینکه گفته می شود رقم قراردادش به نسبت دیگران پایین تر است، 
گفت: یک سری چیزها خانوادگی است بین ما و باشگاه و من نمی خواهم در مورد این مسائل ریز 
شوم. فعال تمرینات عالی است و خیلی خوب داریم پیش می رویم. ما تالش خودمان را می کنیم 

و باقی اش دست خداست.

نقض حرف های یحیی توسط »مجید صدری«!
یحیی گل محمدی طی چند وقت اخیر از فدراســیون فوتبال دل پری داشته است. هم به خاطر 
تعویق سوپر جام که قرار بود قبل از شروع لیگ برتر برگزار شود و هم به خاطر اجازه ندادن به قرمزها 
برای جذب بازیکن خارجی. این در حالی است که دوشنبه شب مجید صدری سرپرست باشگاه 

پرسپولیس از فدراسیون فوتبال تشکر کرد و گفت آنها خیلی به قرمزها کمک کرده اند!

مستطیل سبز

 پایان کار مدافع تراکتور
 با آنفالوی دو طرفه؟ 

اتفاقات پــس از مصاحبه نه چنــدان تند 
مدافع تراکتور در مورد وضعیت تیم، عجیب 
بود.هــادی محمدی، فصل گذشــته برای 
دومین مقطع در تیــم تراکتور حضور یافت. 
در فصلی که تراکتور فراز و نشــیب بسیاری 
داشــت، محمدی یکی از بهترین بازیکنان 
تیمــش در دور گروهــی لیــگ قهرمانان 
آســیا بود.زوج محمدی – خانزاده در کنار 
محمدرضا اخباری ۵ کلین شیت متوالی را 

در آسیا ثبت کردند. 
در پایان فصل خانزاده از تراکتور جدا شــد؛ 
اما محمدی که از ســوی کاربران AFC به 
 ACL عنــوان بهترین مدافــع دور گروهی
انتخاب شــده بود بــه همکاری با ســرخ 
پوشــان ادامه داد.محمدی چند روز پیش 
در مصاحبــه ای نــه چندان تند با تســنیم 
نســبت به شــرایط تیم ابراز نگرانی کرده و 
گفته بود: همه تیم هــا وقتی به این مراحل 
می رسند خودشان را تقویت می کنند، ولی 
ما موجــودی خودمان را از دســت دادیم. 
تراکتور تیم پرطرفدار و مطرحی اســت و ما 
بعد از کنار رفتن از آســیا نباید با واژه بازی 

آبرومندانه خودمان را فریب بدهیم.
 باید این موضــوع را بررســی کنیم که چرا 
کار به اینجا رســیده اســت که با این همه 
مشکل راهی قطر شــدیم و چرا نتوانستیم 
بازیکنان مان را حفظ کنیم و نفرات جدید به 
خدمت بگیریم. تا کی باید تالش کنیم و به 
مرحله حذفی آسیا برسیم و در نهایت از این 

رقابت ها کنار برویم؟!
واکنش باشــگاه تراکتور به ایــن اظهارات 
محمدی خیلــی عجیب بود؛ اینســتاگرام 
رســمی باشــگاه که فقط اعضای تراکتور را 
فالو کرده در اقدامی که نشان دهنده خشم 
مدیران باشگاه از اظهارات محمدی است، 
این بازیکن را آنفالو کرد. جالب اینجاســت 
که هادی محمدی هم پیج رسمی باشگاه را 
آنفالو کرده تا شایعه جدایی او از تراکتور در 
شرایطی که این تیم همچنان با پنجره بسته 

دست و پنجه نرم می کند، قوت بگیرد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

آغاز بازسازی 
استادیوم شهید 
وطنی قائمشهر 

هر چند خیلی دیر اما باالخره 
روند بازسازی استادیوم شهید 
وطنی قائمشهر و تغییر چمن 
این اســتادیوم از مصنوعی به 

طبیعی آغاز شد.

رییس هیئت شنای اســتان اصفهان درباره عملکرد 
هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی اســتان طی 6 ماهه 
نخست ســال، اظهار داشــت: در بخش قهرمانی با 
وجود تمام سختی هایی که داشتیم، مهرشاد افقری 
توانست بعد از ۱4 سال در بلغارستان ورودی المپیک 
B را به دســت آورد و این بهترین دســتاورد ما در این 
مدت بود.پیمان گرامی افزود: رکوردشــکنی علیرضا 
یاوری و کسب مدال متین سهران در مسابقات ورودی 
المپیک B از دیگر دستاوردهای هیئت استان طی 6 
ماهه نخست سال به شمار می آید. در تابستان گذشته 
اصفهان میزبان مسابقات تایم ترایل پایگاه ملی بود 
که برای اعزام به رقابت  های جهانی قطر و مســابقات 
آسیایی برگزار می شــد. البته متین سهران و مهرشاد 
افقری در بلغارســتان ســقف ورودی به رقابت های 

جهانی را به دست آورده اند.رییس هیئت شنا، شیرجه و 
واترپلوی استان با اشاره به تداوم بسته بودن استخرها، 
خاطرنشــان کرد: اگر در بخش قهرمانی توانســتیم 
فعالیتی داشته باشیم، به دلیل صدور مجوز قهرمانی 
بود امــا متاســفانه در رده های پایه و اســتعدادیابی 
مجوزی صادر نشده و این بزرگ ترین معضل ماست. 
در تیرماه اعالم کردند در صورت نارنجی شدن وضعیت 
اصفهان، در بخش اســتعدادیابی می توانیم فعالیت 
کنیم اما با وجود آنکه وضعیت اصفهان نارنجی شده 
هنوز مجوز نداده اند و این برای آینده شــنای اصفهان 
خطرناک اســت.گرامی درباره برنامه هیئت شــنا، 
شیرجه و واترپلوی استان در 6 ماهه دوم سال گفت: 
شناگران باشــگاه مقاومت برای شرکت در مسابقات 
آب های آزاد به شمال کشور اعزام شده اند. همچنین 

در تالش هستیم در پاییز امسال بزرگ ترین المپیاد 
اســتعدادیابی در رشته های شنا، شــیرجه، واترپلو و 
شــنای موزون را بین مدارس اصفهان برگزار کنیم و 
در زمستان آینده نیز المپیاد استعدادهای برتر کشور 
در رشته شــنا را در پیش خواهیم داشت.وی افزود: 
هیئت شنا عالقه ای به تیم داری ندارد و تالش می کند 
باشــگاه ها را تقویت کرده و به مسابقات اعزام کند؛ به 
طور مثال باشگاه اریس به مسابقات بلغارستان اعزام 
شــد و برای مســابقات لیگ واترپلو ۲ باشگاه شهید 

خلیفه سلطانی و خوشبخت اعزام خواهند شد.

رییس هیئت شنای اصفهان: 

آینده شنای اصفهان در خطر است

ملی پوشان کشورمان در صورتی که برنده دیدار بزرگ 
نیمه نهایی شوند، برای نخستین بار جواز صعود به 
فینال جام جهانی فوتسال را به دست می آورند. 
لبته که تمامی موارد مطرح شده احتمال است و  ا

پیش بینی در ورزش کار بسیار دشواری خواهد بود
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مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

ایجاد پاتوق های شهری چندمنظوره در منطقه ٩ اصفهان
مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان اظهار کرد: زیباســازی یک اتفاق شاخص و مهم در منطقه ۹ به 
شمار می رود از این رو سعی شد تا بعضی المان ها و نشانه های مفهومی متناسب به فراخور اقلیم 
و ویژگی های خاص در این منطقه اجرا شود.وی افزود: در مرحله نخست در آستانه نوروز امسال 
می توان المان هایی همچون گل های مردابی، گل های شیپوری، المان نوری برگ های چنار، المان 
خط آسمان ماربین شهر اصفهان و نصب تابلو گذر گل و گیاه ماربین ابتدای خیابان قدس اشاره 
کرد.مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان با اشاره به دیوار نگاره ها، تصریح کرد: سعی شد دیوارنگاره ها 
با هزینه بسیار کم و به صورت مفهومی به این امر پرداخته شود که نمونه این اقدام را به طور ویژه 

در خیابان آتشگاه می توان مشاهده کرد.
علیرضا رفیعی ادامه داد: دیوارنگاره »باغ به« در تقاطع جهــاد، دیوارنگاره طبیعت و دوچرخه در 
خیابان آتشگاه روبه روی پمپ بنزین، دیواره نگاره اصفهان التین در خیابان آتشگاه مابین کوچه 
۱۳ و ۱۵، دیوارنگاره شهر دوســتدار کودک بین تقاطع وحدت و مظاهری، دیوار نگاره قوس های 
رنگی در خیابان مظاهری، دیواره نگاره شــهر خالق صنایع دســتی در کندرو خیابان آتشــگاه به 
سمت نبوی منش، دیوارنگاره پنجره و شــمعدانی قبل از پمپ بنزین خیابان آتشگاه نمونه هایی 
از دیوارنگاره های منطقه ۹ محســوب می شــود.وی اظهار کــرد: محوطه های خــالق برآمده از 
محوطه هایی است که در سطح شهر رها شــده و توجه خاصی به آن نمی شود و یا به شکل سنتی 
آن را با چمن سبز کرده اند در این راستا فضاهای کوچک و پرت که در اختیار شهرداری بود، تحت 
عنوان محوطه های خالق چند منظوره شناسایی و پاتوق هایی نیز ایجاد شده تا سالمندان و مردم 

محلی از آن استفاده کنند.
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه سال گذشته پاتوق خیابان وحدت و دو پاتوق شهری 
در خیابان میرزا طاهر و خیابان بهستان ایجاد شد، اظهار کرد: در سال جاری نیز یک پاتوق شهری 
مقابل تکیه نصرآباد به بهره برداری رسیده که این پروژه ها از جنس کوچک با هزینه بسیار کم برای 

شهروندان ، قابل استفاده و مشهود است.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان:

ضایعات پسماند به گازوییل تبدیل می شود
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به تولید سوخت مایع از زباله های 
پالستیکی با مشارکت ســرمایه گذار بخش خصوصی در سازمان مدیریت پســماند، اظهار کرد: 
تبدیل زباله ها و پسماند به مواد اولیه و انرژی در کشورهای دیگر پیشرفت خوبی کرده، اما در ایران 
با توجه به وجود مواد اولیه ارزان در این راســتا آن چنان برنامه  ریزی نشده است.رحیم محمدی 
تصریح کرد: یکی از راهبردهای اصلی در برنامه های شــهرداری زمینــه برنامه ریزی جهت تولید 
سوخت مایع از زباله های پالســتیکی بوده از این رو در سال های گذشته پژوهش های خوبی در 

این زمینه انجام و چند تکنولوژی مورد هدف قرار گرفت.
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از تکنولوژی های 
خوب مورد استفاده در جهان، تبدیل مواد اولیه بخش غیر آلی به مشتقات نفت است که با توجه 
به میزان ضایعات تولیدی غیر قابل بازیافت به نظر می رســید باید با استفاده از تکنولوژی ایمن 
مواد را به انرژی تبدیل کنیم که در این راســتا پس از انتخاب نوع تکنولوژی، مطالعاتی در ارتباط 
با شرکت های ســرمایه گذار از لحاظ مالی و تکنولوژیکی انجام و در نهایت قرارداد سرمایه گذاری 

با بنیاد برکت امضا شد.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه برای فاز نخست تکنولوژی تبدیل مواد ضایعات برگشتی به گازوییل 
در قالب ۱۰ تن در روز است که امیدواریم تا سه ماه آینده نخســتین فاز صنعتی تولید گازوییل از 

ضایعات برگشتی پردازش پسماند را افتتاح کنیم.

وقتی میدان ها دیگر تنفس گاه شهری نیست؛

میدان؛ گمشده در شهرسازی مدرن

میدان های شهری در گذشــته محل تجمع، قدم زدن، نشستن، خوردن و 
آشامیدن، تماشای اطراف و استراحت ساکنان شهر بوده، اما در شهرسازی 
جدید با ورود مفاهیم غریبه و گسستن از ارزش های اصیل ایرانی، هویت و 
مفهوم از این میادین زدوده شده است.با ورود خودروها به شهرها و تسخیر 
حریم افراد پیاده، میدان بافت و تاثیر خود را از دست داد و تبدیل به فلکه هایی 
شد که تنها برای دور زدن خودروها و تسهیل ترافیک طراحی شده بود. به رغم 
وجود خاطرات جمعی مردم از فضاهای عمومی از جمله میدان و وجود محلی 
برای برخورد و رویارویی و برقراری تعامالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
شهروندان، عدم حفاظت صحیح، حذف فعالیت های عمومی از میدان ها و 
تسلط کامل خودروها در فضای میدان سبب رکود و از بین رفتن نقش اصلی 
این فضا در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی شهرها شده است.

یک میدان شهری که بر اساس اصول و مبانی شهرسازی و بر طبق خواسته ها 
و نیازهای شهری شهروندان طراحی شده، عالوه بر کاستن از ترافیک شهری، 
یک عنصر شهری ایده آل برای عابران پیاده و خودروها خواهد بود. با طراحی 
مطلوب منظر و پوشــش گیاهی، میدان به یک تنفس گاه شــهری تبدیل 
می شود که محل رویارویی و تشکیل روابط اجتماعی، اقتصادی و اتفاقات 
فرهنگی شهروندان اســت و همچنان که این میدان، معرف هویت اصالت 
شهر شده، حس تعلق خاطر شهروندان را نیز برمی انگیزد.در ایران امروز دیگر 

میدانی به طرح سنتی ساخته نمی شود و میادینی که برپا شده و می شود، 
کمتر شــباهتی به میدان های قدیم همچون میدان نقــش جهان دارد.در 
ارتباط با اهمیت میادین شهری در افزایش حضور پذیری شهروندان و حس 
تعلق به محیط زندگی ایمنا گفت و گویی با »حمیدرضا نیلی، یک کارشناس 

شهرسازی و معماری« انجام داده   که در ادامه می خوانید:

   به نظر شما دلیل حضور پذیری کمتر شــهروندان در فضاهای شهری 
با تغییرات به وجود آمده چیست؟

شهر مکانی برای آرامش انسان است و یک شــهروند سلسله انتظاراتی از 
مجتمع زیست محیطی خود دارد که مهم ترین آنها در جمع قرار گرفتن است. 
انسان از تنها گزینی خارج و وارد جامعه شده و به یک موجود اجتماعی تبدیل 
می شود که این موضوع اجتماعی به دلیل ویژگی فطرتی و نیاز ذاتی انسان 
اتفاق می افتد و اینجاســت که ضرورت وجود فضاهای تجمعی احســاس 
می شود.فضاهای شــهری به چند دسته تقسیم می شــود، اول فضاهای 
اختصاصی در اختیار کاربری های مختلف درمانی، آموزشی، اداری، مذهبی 
و مسکونی و مابقی آن فضاهای شــهری محسوب می شود که مالکیت آن 
متعلق به مدیریت شهری است.فضاهای شهری دو دسته شاخص دارد، اول 
فضاهای عبوری و حرکتی که شبکه معابر را شامل می شود و دیگری فضاهای 

مکث و سکون است و در این میان اهمیت وجود میدانگاه ظهور و بروز پیدا 
می کند.این فضاهای میدانگاهی مثل دیگر موارد مجتمع زیستی انسان ها 
سلسله مراتبی از مقیاس کالن شهری همچون میدان نقش جهان و میدان 
امام علی )ع( دارد. فضاهای میدانگاهی محلی برای دور هم جمع شــدن 
شــهروندان در رویدادهای مختلف، مالقات حضوری و تعامالت اجتماعی 
رو در رو است تا با حضور در جلسات جمعی و تجمعات در مقیاس شهر، در 
توسعه آتی شهر دخیل باشند.وقتی فضاهای میدانگاهی شهروندان را دور هم 
جمع کرد، آنها با هم آشنا می شوند و ارتباطات مطلوب شکل می گیرد؛ البته 
همانگونه که شهر به مجموعه مناطق متعدد تفکیک شده، در سلسله مراتبی به 
فضاهای میدانگاهی در مقیاس منطقه، ناحیه و محله شهری نیز نیاز داریم.

  کارایی مطلوب فضاهای میدانگاهی و مرکز محله ها چیست؟
مرکز محله ها به کانون و محفلــی برای ارتباط بین هــم محله ای ها تبدیل 
می شود که دور هم جمع شده و مسائل، پتانسیل ها و مشکالت محله خود 
را به مشورت گذاشته و اگر کســی هم جدید به محله آمده باشد، در فضای 
میدانگاهی مرکز محله حضــور پیدا کرده و با هم محله ای های خود آشــنا 
شده و تعامالت بیشتری خواهد داشت.این فرآیند الیه به الیه به واحدهای 
همسایگی می رسد که آن هم مرکزیتی نیاز دارد، سلسله مراتب مرکز محله ها 
برای دعوت کردن از ساکنان شهر و شــهروندان به مناسبت های متعدد به 
کمک مدیریت شهری می آید و به همین جهت در شهرسازی سنتی، عناصری 
همچون مدرسه و مسجد دور تا دور مرکز محله چیده شده و سلسله مراتبی 
برای آن در نظر گرفته شده است یا بازار شهری به میدان شهر و راسته تجاری 
شــهر به مرکز محله منتهی می شود؛ یا مسجد جامع شــهری را کنار میدان 
شهری قرار داده و مسجد محله را کنار میدانگاهی مرکز محله قرار می دهد.

شهرسازی سنتی بسیار هوشــمندانه توجه ویژه ای به تمام مراکز داشته و 
باعث شده خیلی از افراد ناخودآگاه شــیفته محله ها شوند، زیرا روابط بین 
عناصر آن خوب طراحی شده و به نیازهای ذاتی و فطری ساکنان بافت توجه 
کرده است.این نوع شهرسازی، فضای مرکز محله را برای نیاز به رو در رو شدن 
افراد قرار داده و فضای تجمعی برای تعامالت اجتماعی با دیگران را در نظر 
گرفته است از این رو هر کسی از کوچک ترین فرد تا کهنسال ترین ساکنان 
محله در زمان های مختلف به دالیل گوناگون در فضــای میدانگاهی مرکز 
محله حضور می یابند و از آن فضا استفاده می کنند.جاذبه میدانگاهی باعث 
می شود افراد بیشتری در آن حضور داشته باشند، البته فضای میدانگاهی 
مطلوب در تمامی زمان های شبانه روز و در تمامی روزهای هفته و فصول سال 
باید بتواند بیشتر شــهروندان را به خود جذب کند و مدت حضور پذیری آنها 

در فضا را افزایش دهد.

با مسئولان

عضو شورای شهر اصفهان:

زحمت زیادی کشیده شد، ولی برای زاینده رود آب نشد
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای شــهر اصفهان در جلسه کمیسیون ویژه 
آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر اصفهان گفت:  کارشناسان آب منطقه ای و آبفا در اصفهان 
گزارشــی ارائه می کنند که نشان از یک 
بحران در آینــده ای نزدیک در اصفهان 
دارد و مسئوالن باید برای این امر چاره 
ای بیندیشــند.مجید نادراالصلی اظهار 
کرد: بر اساس گزارش های هواشناسی، 
پاییز کم بارشــی در پیــش داریم و بر 
اســاس گزارش کارشناســان مربوطه، 
حجم آب پشت سد زاینده رود در حال 
حاضر، حــدود 24۰ میلیون متر مکعب 
است که پیش بینی می شود در آذرماه 
این میزان به ۱2۰ میلیون متر مکعب کاهش یابد.نادراالصلی ادامه داد: حجم سد زاینده رود یک 
میلیارد و 4۰۰ میلیون مترمکعب است و این یعنی این که در حال حاضر تنها 2۰ درصد ظرفیت سد 

آب ذخیره داریم که این میزان نیز به زودی به ۱۰ درصد خواهد رسید.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان از مســئوالن و نمایندگان مجلس خواســت تا حقوق قطعی 
مردم نجیب و مظلوم اصفهان را جدی بگیرند و برای رفع این معضل اقدام موثری صورت دهند، 
و اال به زودی شــاهد از بین رفتن یک تمدن عظیم و بخشی از تاریخ پر افتخار کشورمان خواهیم 
بود. نادراالصلی با تاکید بر این که تامین آب شــرب و حقابه های مردم اصفهان باید دغدغه هر 
مقام مسئولی باشــد، افزود: اکنون از بودجه و منابع مالی اصفهان برای انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان هزینه می کنند، در حالی که به گفته کارشناســان این اقدام نه نتیجه ای برای اصفهان 
دارد و نه سودی برای کشور به طوری که محققین و پژوهشگران ضرر آن را ۱۰ برابر سودی که قرار 

است به کشور برساند می دانند.
رییس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای شــهر اصفهان گفت: این اقدام تنها می تواند 
آب صنعت را تامین کند که آن هم به هیچ عنوان به صرفه نبوده و نمی تواند گره ای از گره های کور 
آب در ایران به ویژه در اصفهان را باز کند.عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان بیان داشت: ما می 
دانیم اقدامات فراوانی از ناحیه بسیاری از دلســوزان در ادوار مختلف در این زمینه صورت گرفته 
و همه هم ستودنی اســت ، ولی اینها برای اصفهان آب نمی شــود و زاینده رود همچنان خشک 
مانده و ما با معضل جدیدی به نام فرو نشست زمین و به زودی فرو ریختن  آثار تاریخی و تمدنی 
ایرانی – اسالمی مانند عمارت عالی قاپو، چهل ســتون ، مسجد تاریخی امام)ره(، مسجد شیخ 
لطف ا...، پل های تاریخی خواجو، سی و سه پل، شهرستان ، جویی ، مارنان و ... که بخش زیادی 
از آن ها ثبت بین المللی هم شــده ، نیز مواجه خواهیم بود.وی افزود: مردم اصفهان از مسئوالن 
کشور به ویژه از شــخص رییس جمهورعزیز درخواست جدی دارند تا برای یک بار هم که شده به 
درد دل این مردم گوش دهند و اجازه ندهند در باالدست، هموطنان عزیز ما، آب را هر طور که مایل 
هستند استفاده کنند و در پایین دســت تاریخ پر افتخار یک سرزمین در اصفهان اینچنین در تب 
خشکسالی بسوزد و کشاورزان مان به نان شب خود محتاج تر از این شــوند .بنا بر این گزارش، 
کارشناسان آب و فاضالب اســتان اصفهان معتقدند وقتی حجم آب پشت سد زاینده رود از ۱۵۰ 
میلیون متر مکعب کمتر می شود، وضعیت ســالمت آب به طور جدی دچار تهدید شده و مجبور 
هســتند چاه های تامین آب را نیز در مدار قرار دهند که این موضوع می تواند تغییراتی در رنگ و 
بوی آب شرب اصفهانی ها ایجاد کند.هرچند آن ها سالمت شهروندان را خط قرمز خود می دانند 
و از بابت سالمت آب از نظر آلودگی های میکروبی و یا شیمیایی به آن ها قول داده اند، ولی تغییر 

رنگ و مزه و بوی آب اصفهان در ماه های اخیر ملموس بود.

خبر روزخبر 

عضو شورای شهر:

 میراث فرهنگی اصفهان
 با بودجه قطره چکانی 

ترمیم نمی شود
رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی 
شورای اسالمی شهر اصفهان در دهمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان که با حضور 
دو تــن از نماینــدگان شهرســتان اصفهان در 
مجلس برگزار شد، اظهار کرد: باید ثمره اقدامات 
مجلســی که ادعای جهادی، انقالبی و ارزشی 

دارد برای تمام مردم قابل لمس باشد.
محمدرضا فالح افــزود: از چند دوره گذشــته 
رســیدگی به تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری 
قول داده شده اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه 
نیفتاده اســت بنابراین بایــد تعیین وضعیت 
کارکنان شــهرداری با انــواع قراردادها اولویت 
مجلس باشد.رییس کمیســیون حمل ونقل و 
هوشمندسازی شورای اســالمی شهر اصفهان 
با بیان اینکــه کارکنان شــهرداری از نبود ثبات 
شــغلی رنج می برند و پاســخ به دغدغه آن ها 
وظیفه نمایندگان مجلس اســت، تصریح کرد: 
بی عدالتی در پرداخــت حقوق ها دیگر دغدغه 
کارکنان شهرداری بوده و اختالف پرداخت از سه 
میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان در بدنه ادارات 
مشهود است بنابراین مجلس باید به این موضوع 
ورود کند.پرداخت سهم شهرداری ها از مالیات 
بر ارزش افزوده، بدهی دولت به شــهرداری ها، 
تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی که در وضعیت 
بیماری بوده و کالن شهرها را با آلودگی هوا مواجه 
کرده، احیای بافت فرسوده که مانند یک بمب 
ساعتی در کالن شهرها وجود دارد و فرسودگی 
لوله های فاضــالب شــهری از دیگر معضالت 
کالن شهرها بود که فالح به آن اشاره و خواستار 
پیگیری و به نتیجه رسیدن آن توسط نمایندگان 
مجلس شــد.وی با بیان اینکه اماکن تاریخی 
عامل جذب گردشگران به اصفهان هستند و اگر 
تخریب شود، ظرفیت های گردشگری این شهر 
ازدســت می رود، گفت: باید بودجه کافی برای 
ترمیم اماکن تاریخی لحاظ شود زیرا بودجه های 
قطره چکانی برای ترمیم آن هیچ نتیجه ای ندارد 
و باعث کندی روند مرمت شــده است به حدی 
که داربست هایی که برای ترمیم اطراف بناهای 

میراثی نصب شده، خود میراثی شده اند.

بهره برداری از نخستین خط 
تولید تمام اتوماتیک کف 

فرش بتنی در کشور
  با تالش  سازمان عمران شهری شهرداری 
اصفهان، نخستین خط تولید تمام اتوماتیک 
کف فرش بتنی به روش پرس  تر در کشور  
به بهره بــرداری رســید. ایــن کارخانه که 
قابلیــت تولید کف فرش بتنــی با باالترین 
اســتانداردهای ملی و بین المللی را دارد از 
دقیق ترین سیســتم ها جهــت عمل آوری 

قطعات تولیدی استفاده کرده است.

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت مترو:

ساعت سرویس دهی متروی اصفهان در نیمه دوم سال تغییر نمی کند
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکه ساعت رسمی کشور از روز ۳۱ شهریور یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد، ساعت سرویس 
دهی خط یک متروی اصفهان تغییر نخواهد کرد.احمدرضا طحانیان  ادامه داد: بر همین اساس سرویس دهی خط یک قطار شهری نیمه دوم سال در روزهای 
عادی از ساعت ۶:۱۵ دقیقه تا 2۱ با سرفاصله ۱۵ دقیقه خواهد بود.وی با بیان اینکه استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی در متروی اصفهان اجباری 
است، تصریح کرد: حفظ سالمت شهروندان دغدغه مهم مدیران شهری است به همین جهت با خرید دستگاه ضدعفونی فرابنفش UVC نسبت به ضدعفونی 

واگن های مترو اقدام می شود.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
شفافیت فرآیندها و شناخت گلوگاه های فسادخیز 
و مبارزه جدی با عوامل آن تسهیل تسریع و انضباط 
در خدمت رسانی به شــهروندان و نگاه ویژه به توزیع 
عادالنه خدمات امکانــات و نگاه عدالت گســتر به 
اقشار محروم و آسیب پذیر باید مورد توجه مدیریت 
شهری قرار گیرد، ادامه داد: نگاه مدیریت شهری در 
چهار سال پیش رو به توزیع عادالنه امکانات شهری 
است که امروزه به دالیل مختلف از جایگاه خود فاصله 
گرفته و ضــرورت دارد تیم مدیریت شــهری هرچه 
سریع تر به دنبال استفاده از بدنه نخبگان جامعه برای 
چاره اندیشی و حل معضالت باشند.محمد نورصالحی 
تصریح کرد: به طور قطع در انتصابات آینده باید نگاه 
فراگیر و به دور از حاشیه به منظور رفع مشکالت مردم 
مدنظر قرار گرفته شود و این موضوع زمینه تضارب آرا و 
استفاده از اندیشه های نو و نگاه های تازه را در مدیریت 

شــهری فراهم خواهد کرد.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشــاره به اینکه بدنه مدیریت شهری 
با نگاه متفاوت به بازگشــایی مــدارس و آغاز دوباره 
تحصیل علم و دانش توسط دانش آموزان براساس 
تصمیم ستاد ملی کرونا در زمینه فعالیت های ضروری 
اقدامات الزم را اجرایی کنند، گفت: همکاری ســتاد 
مهر شهرداری اصفهان، آمادگی معاونت حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری به منظور ترددهــای احتمالی 
در صورت بازگشایی بخشــی از مدارس که آموزش 
حضوری دارند و فضاســازی شــهر با محوریت آغاز 
سال تحصیلی و کاهش اپیدمی کرونا به منظور تداوم 
رعایت های بهداشــتی و موارد مدنظــر و همچنین 
شورآفرین برای دانش آموزان و دانشجویان در دستور 
کار مدیریت شهری قرار گیرد.وی تاکید کرد: از عوامل 
مرتبط در شــهرداری می خواهم در هفته پیش رو با 
برنامه ریزی دقیق و منظم زمینه تسهیل عبورومرور 

معلمان و اساتید دانش آموزان و دانشجویان فراهم 
کند و ناوگان حمل ونقل شهری نیز آمادگی الزم را در 
این خصوص داشته باشند.رییس شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه نباید فرصت ســوزی در 
شهرداری داشته باشیم، ادامه داد: چالش هایی که 
در اصفهان وجود دارد بی شمار است و تیم مدیریت 
شهری باید با اقدامی جهادی و شبانه روزی در راستای 
رفع این چالش ها بکوشد.وی اســتفاده از ظرفیت 
مدیران جوان و متخصص در مدیریت شهری اصفهان 
برای اجرای فعالیت های جهاد گونه را امری ضروری 
دانست و اضافه کرد: ضروری است در کوتاه مدت این 

افراد شناسایی و مورد استفاده قرار گیرند.

رییس شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

لزوم استفاده از جوانان متخصص در شهرداری اصفهان
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  حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فــوالد مبارکه در 
یک گفت وگوی زنده اینســتاگرامی با بیان اینکه 
فوالد مبارکه در شــدیدترین بخش تحریم ها قرار 
گرفته اســت،  اظهار کرد:  از مهرمــاه ۹7 مدیرعامل 
این مجموعه صنعتی بــوده  و دو هفته پس از آغاز 
مدیریت در این مجموعــه اقتصادی صنعت فوالد 
با لیست تحریم های شدید آمریکا مواجه شد.وی 
خاطرنشان کرد: این شــرایط موجب شده است تا 
صادرات، واردات، ارتباطات تکنولوژیک و مبادالت 
ارزی با مشکالتی همراه باشــد البته تولید با رکود 
مواجه نشــده و روند تولید ادامه داشــته اســت.

عظیمیــان ادامه داد:  در مهرماه ۹7 ذخیره بســیار 
کمی از الکترود گرافیتی وجود داشــت و براساس 
دستورات وزارت صمت تالش شد تا ذخیره مناسبی 
در این زمینه وجود داشــته باشــد.با ذخیره سازی 
انجام شــده تا سه ســال آینده به واردات الکترود 

گرافیتی نیازی وجود نخواهد داشت.
مدیرعامل فوالد مبارکه بااشــاره به اینکه بخشی از 
پول های ارزی فوالد مبارکه بلوکه شــده اما حرکت 
مبارکه متوقف نشــده اســت،  تصریح کرد:  ارزش 
دارایی های بلوکه شــده فوالد مبارکه در حدود 160 
میلیون یورو است که به نام مبارکه است. کاالهای 
انبار شــده نیز به نام فوالد مبارکه بــوده که به دلیل 

حرکت های ظالمانه آمریکا بلوکه شده است.

مبارکه، لوکوموتیو صنعت است
وی با تاکید براینکه تجربه مدیریت سه ساله اگرچه 
لذت بخش بوده ، اما با چالش های بسیاری مواجه 
بوده اســت که یکی از آنها تغییــر مدیریت ها بوده 
، تصریح کرد: مبارکه، لوکوموتیو صنعت است و سه 
هزار صنعت وابستگی به تولیدات فوالد مبارکه دارد.

عظیمیان عنــوان کرد:  فوالد عریــض تنها مصارف 
صنعتــی دارد و همه گروه هایی که مشــتریان این 
تولیدات هستند شرکت های صنعتی زیرمجموعه 
وزارتخانه های نفــت، نیرو، صمت بــوده و صنعت 
خودروسازی از مشــتریان محصوالت این شرکت 
به شــمار می روند.وی با بیان اینکــه قطع برق در 
تابستان و قطع گاز در زمســتان از مشکالت تولید 
اســت، عنوان کرد: با وجود این شــرایط   از ظرفیت 
اســمی 7 میلیون و 200 هزار تن عبــور و به 7 و نیم 

میلیون تن رســیده ایم و تحریم نیز تاثیر منفی بر 
تولید ما نداشــته اســت.مدیرعامل فوالد مبارکه 
تصریح کرد:  ابرپروژه بزرگی که از سال ۹۹ در دستور 
کار قرار گرفته، پروژه نورد گرم 2بوده اســت . فوالد 
مبارکه حدود 11 سال تصمیم داشته است این طرح 
را اجرایی کند و تمام تولید خــود را به منظور ایجاد 
ارزش افزوده بیشتر نورد گرم کند.وی با بیان اینکه 
تمام ســود در بخش انتهایی مسیر تولید قرار دارد، 
اظهار کرد:  ضعف فوالد مبارکه این بوده که این پروژه 
چند بار به مناقصه بین المللی گذاشــته شد؛ اما به 
دلیل تحریم اجرایی نشد و شرکت آلمانی با وجود 
اینکه پیش  پرداختی را هــم دریافت کرده بود این 

پروژه را اجرایی نکرد.

ایجاد فرصت های شغلی جدید
عظیمیان ادامــه داد:  10 هزار شــغل جدید میزان 
اشتغال زایی طرح شهید سردار سلیمانی است که ۹ 
هزار شغل آن غیرمستقیم است و تا سه سال آینده 
کشــور از واردات ورق بی نیاز می شود.وی در ادامه 
تصریح کرد:  عمده ورق مورد نیــاز لوازم خانگی در 
داخل تولید می شود؛ اما قسمت ورق درب جلویی 
برخی از لوازم خانگی آنها که نیاز به انعطاف بیشتر 
دارد، وارداتی اســت.عظیمیان خاطرنشــان کرد:  
طرح 3.7 میلیون تنی فوالد در دســتور کار اســت 
و با یک کار دو ســاله و نزدیک به 25 میلیون یورو 
سرمایه گذاری و با افزایش ظرفیت تولید می توان 
این میزان افزایش را محقــق کرد.وی با بیان اینکه 
مبارکه در سه طرح انتقال آب مشارکت کرده ،اظهار 
کرد:  طرح تحول دیجیتال که یک پروژه چهار ساله 
است از مرداد ۹۹ آغاز شــده است. فوالد مبارکه در 
دهه 60 ساخته شده و نســل سوم انقالب صنعتی 
است و نســل چهار انقالب صنعتی می گوید که کل 
یک مجموعه صنعتی باید به صورت هوشمند اداره 
شــود.وی افزود: در حال اخذ مجوز طرح شــهید 
قاسم ســلیمانی از وزات صمت هســتیم و فوالد 
مبارکه هیچ کمبود مالی و نیاز ارزی ندارد. ما هیچ 
ریال و دالری از دولت درخواســت نمی کنیم چون 
دولت دغدغه های خــود را دارد و باید به مســائل 
مردم برســد.عظیمیان بــا بیان اینکــه طرح های 
توسعه ای فوالد مبارکه یک تا سه سال به سوددهی 

خواهد رسید، تاکید کرد:  سهامداران می توانند منتظر 
سوددهی آنها در این بازه زمانی باشند.

وی خاطرنشان کرد:  بخش عمده محصوالت فوالد 
مبارکه به دلیل اختالف قیمــت چند هزار تومانی با 
بازار آزاد با ابهام هایی در فروش همراه اســت؛ اما 
بخش عمده آنها بــه تولیدکننــدگان و انبار صنایع 
می رسد با این حال نباید این نکته را فراموش کرد که 
به دلیل حجم عظیم نقدینگی، تمایل به انبار و خرید 
کاالیی که فســادناپذیر اســت وجود دارد؛ اما باید 
تاکید کرد که بخش عمده محصوالت فوالد مبارکه 

به دست تولیدکننده واقعی می رسد.
مدیرعامل فوالد مبارکــه عنوان کرد:  هــر زمان که 
التهاب بازار زیاد باشــد، فروش ها در بورس نقدی 
می شود و هر زمان که شــرایط آرام باشد به صورت 
ســلف فروخته می شــود. 17 هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای مشــتریان وجود دارد و منافع دو طرفه 
هدف گذاری شده است.وی با بیان اینکه   به دلیل 
اشــکاالتی که در نظام توزیع وجــود دارد اتفاقاتی 
به وجود می آید، اظهار کرد:  در دی ســال گذشــته 
دســتورالعملی ارسال شــد؛ اما وزیر فعلی صنعت 
قول مســاعد داده اند تا امضاهــای طالیی برطرف 
شود. درخواست ما این اســت که مصرف کنندگان 
واقعی باید 80 درصد نیازشان تامین شود تا بساط 

سفته بازی برچیده شود.

عظیمیان خاطرنشــان کرد: 16 میلیون تن مصرف 
فوالد کشور اســت و 30 میلیون تن فوالد در کشور 
تولید می شود، بنابراین نباید مشکالت قیمتی وجود 
داشته باشد؛ اما به دلیل نارسایی های نظام توزیع 
مشــکالت کنونی وجود دارد.وی افزود:  در بخش 
ورق فوالد مبارکه تولیدکننده انحصاری اســت و در 
هماهنگی با وزارت صمت اجازه آشفتگی به بازار را 
نخواهیم داد. اگر تفاوت قیمت زیادی بین قیمت 
بورس و بازار تهران به وجود آید و کاال در بازار با کمبود 
مواجه شــود، فــوالد مبارکه تالش هایــی را انجام 
خواهد داد.مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد:  تا 
پیش از مرداد ۹7 میزان تخصیص سهمیه هر واحد 
به عهده فوالد مبارکه بوده؛ اما سامانه بهین یاب که 
با هدف شفاف ســازی اقتصادی ایجاد شده است 
اختالالتی در بازار به وجود آورد. ما به طور دائم اعالم 
کرده ایم اگر کنترل بازار و تامین نیاز مصرف کنندگان 
را به فوالد مبارکه بسپارند، اقداماتی انجام خواهیم 
داد که تفاوت قیمت فوالد مبارکــه و بازار کمتر از 10 

درصد باشد.
وی افزود: الگوهای جهانی باید محلی سازی شود 
و نمی توان نسخه سایر کشورها را به صورت یکسان 
در کشور مورد استفاده قرار داد. نمی توان قیمت های 
جهانی یا الگوهــای جهانی را تنها مــالک قرار داد 
این رفتار کامال درســت نیســت و همــه بخش ها 

شامل اقتصاد، دولت و بازار در یک کشتی مشترک 
هستند و در یک حرکت برد – برد منافع همه تامین 

خواهد شد.
عظیمیان خاطرنشان کرد:  وقتی قیمت محصوالت 
به صورت نادرست باال می رود ،درخواست ابطال یا 
از سوی شرکت یا از ســوی دولت ارائه می شود که 
اگر این اقدام انجام نشــود قیمت باز هم افزایش 

می یابد.
وی ادامه داد: سیمان، تیرآهن و میلگرد بازیگران 
زیــادی در کشــور دارد؛ اما ورق فــوالدی تنها یک 
تولیدکننده دارد و در یک حرکت جمعی و با همکاری 
مجموعه های متعدد می توان اقدامــی انجام داد 
که قیمت ها را کنترل کرد.عظیمیــان با بیان اینکه 
سیل نقدینگی گاهی به سمت مســکن، ارز، طال و 
... هدایت می شود،  خاطرنشــان کرد:  فوالد و ورق 
نیز جزو کاالهای ســرمایه ای هستند و ورود آنها به 
این بازار موجب نابسامانی های قیمتی خواهد شد.

وی عنوان کرد:  حدود یک و نیــم میلیون تن فوالد 
شــامل ورق و فوالد خــام صادر می شــود که ۹00 
میلیون یورو ارزش ارزی آن است.عظیمیان با بیان 
اینکه اگر طی 6 ماه دوم سال قطع برق و گاز متوقف 
شود می توان به بهبود روند تولید امیدوار بود، تصریح 
کرد:  می توان به رکوردهای سابق فوالد دست یافت. 
مبارکه 8 کوره قوسی دارد اما در این دو ماه روزها با 
یک کوره و شب ها با ســه کوره فعالیت کرده است، 
این روند البته کمی بهبود یافته و اکنون شب ها به 
6 کوره رسیده اســت و اگر بتوان قطعی های برق و 
گاز را متوقف کرد، می توان به بهبود روندهای تولید 
در ســال جاری امیدوار بود.وی درباره بازار جهانی 
فوالد نیز گفت: چین ســاالنه دو میلیارد تن فوالد 
تولید می کند و مابقی کشورها یک میلیارد تن فوالد 
تولید می کنند و چین نقشی تعیین کننده در قیمت 
سنگ آهن و محصوالت فوالدی در بازار جهانی دارد. 
تحلیل ها گواه آن است که بازار فوالد مجددا به رونق 
مناسبی دست می یابد و کسانی که در این بازار نقش 
دارند شاهد افت و خیزهای ناشی از کاهش تقاضا 

نخواهند بود.

دالیل باال رفتن حاشیه سود سهام فوالد مبارکه

عظیمیان درباره دالیل باالرفتن حاشیه سود در فوالد 

مبارکه و ارتباط آن با نرخ ارز اظهار کرد:  دلیل باالرفتن 
حاشــیه ســود فوالد مبارکه، افزایش تولید کنترل 
هزینه شفافیت در تراکنش ها و فعالیت های مالی 
بازدهی مثبت در شــرکت های وابسته،  رونق بازار و 

نرخ ارز بوده است.
وی درباره سود ســهام فوالد مبارکه نیز اظهار کرد:  
امســال عدد باالیی که در مجمع مصوب شد، سود 
توزیع شــد و 400 ریال برای هر ســهم سود تعیین 
شده است و به همه سهامداران تعلق خواهد گرفت.

مدیرعامل فوالد مبارکه عنــوان کرد: حدود 60 هزار 
میلیارد تومان محصول به فروش رسیده است که 
اگر این روند ادامه داشــته باشــد امسال می تواند 
50 هزار میلیارد تومان سود خالص در فوالد مبارکه 

وجود داشته باشد.
وی با اشــاره به مســئولیت های اجتماعی در این 
مجموعه مهم اقتصــادی اظهار کــرد: وقتی کرونا 
 پیش آمد نیاز به اکســیژن باالیی بــه وجود آمد. 
در گذشته اکسیژن و نیتروژن این شرکت به فروش 
می رســید؛ اما فوالد مبارکه 20 هزار تن اکســیژن 
مجانــی در اختیار بیمارســتان های اســتان های 
مختلف قرار داده و ما بســیار خوشحال هستیم که 

این اقدام انجام شده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد:  ســال گذشته 
فوالد مبارکه 130 میلیارد تومان تجهیزات پزشــکی 
به بیمارستان ها اهدا کرده  و امسال نیز 100 میلیارد 
تومان تجهیزات پزشکی اهدا خواهد کرد.وی با بیان 
اینکه مسئله بی آبی و خشکی زاینده رود که تامین 
آب فوالد مبارکه را انجام می داد یکی از مشــکالت 
صنعت اســت، تصریح کرد:  البته کل برداشــت ما 
حدود یک درصــد از آب زاینــده رود ودر حدود 20 
میلیون لیتر بوده است. اکنون پساب ۹ شهر اطراف 
را خریداری کرده ایم و این شــرایط موجب شــده 
است تا مشکالت زیســت محیطی کمتری وجود 

داشته باشد.
عظیمان با بیــان اینکه به ســمت تکنولوژی های 
دیگری حرکت خواهیم کرد که آب کمتری استفاده 
شــود، تصریح کرد: رسیدگی به مســائل کارگران و 
پیمانکاران به طور خاص در دســتور کار قرار خواهد 

گرفت.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

 نوید روز های خوب، پیشتازی و پیش قراولی برای فوالد مبارکه

 قرابت زبانی بین ایران و تاجیکستان موجب نزدیکی فرهنگ 
و رسوم دو ملت شده است. اما این کشور نسبتا وسیع دارای 
دیدنی های طبیعی اســت که ساالنه گردشــگران خارجی از 
کشورهای همسایه را به خود جذب می کند. همچنین، تنوع نژاد 
در این کشور، به زیبایی های تاجیکستان افزوده است. در ادامه 
با برخی از مکان ها و اقلیم جذاب تاجیکستان آشنا می شویم.

 خجند: خجند، واقع در حاشــیه رودخانه »سیر دریا« در دره 
فرغانه، دومین شهر تاجیکستان محسوب می شود. جمعیت 
آن حدود 200 هزار نفر و میزبان اقلیت ازبک اســت. این شهر 
باستانی، دارای تاریخی طوالنی است. خجند در زمان شوروی 
سابق به »لنین آباد« شهرت داشت و هنوز هم بسیاری از مردم 

محلی از همان تعبیر استفاده می کنند.
»پنجشــنبه بازار«، بازار اصلی مواد غذایی در شهر، یکی از »با 
روح ترین« مراکز خرید آسیای مرکزی است. این بازار کامال 
محلی است و برقراری ارتباط گردشگران با محیط آن چندان 
آسان نیست. ساختمان بزرگ دو طبقه  صورتی رنگی در آن قرار 
دارد، که از طبقه دوم آن می توان عکس های زیبایی از فضای 
بازار شکار کرد. این بازار در یک میدان بزرگ و روباز واقع شده 

و در کنار آن مسجد و مقبره مسلح الدین خجندی قرار دارد.
 استروشن: استروشن شهری کوچک در جنوب غربی خجند 

اســت که معماری دوران تیموری را در خود جای داده است. 
مسجد و مدرسه »کوک گومباز« تنها نمونه معماری تیموری 
در تاجیکستان به شــمار می رود. هرچند که فضای کوچکی 
دارد، اما کاشی کاری بســیار ظریف و گنبد آبی، این مسجد را 
بسیار جذاب کرده است. مدرســه ای که در این مجموعه قرار 
دارد، فعال است و موضوعات اســالمی را برای دانش آموزان 
تدریس می کند. این بنا در محله ای بسیار سنتی از کوچه های 
 پیچ در پیچ و دیوار های آجری گلی قــرار گرفته، که عبور از آن

 جذاب است.
 دوشنبه: دوشنبه، پایتخت تاجیکستان است و تا حد زیادی 
یک شهر مدرن است. در ابتدا، یک روستای کوچک در دامنه 
کوه های مجاور بود که روز های دوشــنبه در آن بــازاری دایر 
می شد. به همین دلیل آثار تاریخی کمی در آنجا وجود دارد. با 
این وجود معماری مدرن و درختان متراکم در خیابان رودکی 

فضای زیبایی را برای پیاده روی ایجاد کرده است.
 اسکندرکول: اسکندرکول یک دریاچه کوهستانی زیباست که 
در کوه های فان واقع در شمال شهر دوشنبه واقع شده است. 
جاده منتهی به این دریاچه از بزرگراه اصلی، ناهموار اســت و 
پیمودن آن بیش از یک ساعت طول می کشد. از آبشار نزدیک 
اسکندرکول هم می توان بازدید کرد. قایق سواری و شنا )اگرچه 

آب بسیار سرد است( هم امکان پذیر است.
 پنجکنــت: پنجکنت یک شــهر کوچــک در شــمال غربی 
تاجیکستان در دره رودخانه زرافشون اســت. این منطقه به 
خاطر ســایت های باستان شناســی پنجکنت قدیم و سرزم 
)یکی از دو میراث جهانی تاجیکســتان در یونسکو( شناخته 
شده اســت. پنجکنت قدیمی در بلندی شهر و مشرف به دره 

رودخانه واقع شده است.
 پامیر: پامیر یک دره پهناور و U شکل و دارای ارتفاع زیاد است 
که پوشیده از چمن و پوشش گیاهی خزه ای است. این بافت 
جالب ویژگی مشترک در شرق تاجیکستان است. رشته کوه 
پامیر در ادامه رشته کوه های هندوکش و قراقروم، قرار دارد و به 

پشت بام جهان یا فالت پامیر هم معروف است.
 مرغاب: مرغاب شهری اســت که عمدتا نژاد قرقیزستانی در 
آن سکونت دارند. چشم انداز اطراف فالت پامیر بسیار خشن 
اســت و تصاویر این منطقه بیش از هر جای دیگر شبیه ماه 
اســت و هیچ درختی در آن وجود ندارد. مناظر خیره کننده در 
این منطقه جزئی از جاذبه های این منطقه محسوب می شود. 
گاومیش های این منطقه منبع اصلی گوشت و محصوالت لبنی 
هستند. این شهر بازار کوچکی دارد که در آن محصوالت نمدی 

فروخته می شود.

آشپزی

کتلت مرغ روسی
مواد الزم : ران و سینه مرغ600 گرم، پیاز یک عدد بزرگ، سیر 

یک حبه، نان تست5 عدد، شیر یک دوم پیمانه سرخالی، کره30 
گرم، سس مایونز2 قاشق غذاخوری، پاپریکا یک قاشق غذاخوری، جعفری 

یک دوم پیمانه، نمک ، فلفل سیاه ، زردچوبه و روغن به مقدار کافی
طرز تهیه : ابتدا نان های تست را داخل یک ظرف مناسب می چینیم، سپس شیر را اضافه می کنیم. 

در ادامه ظرف را کنار می گذاریم تا نان های تست به خوبی خیس بخورند و نرم شوند.در این مرحله پیاز 
و سیر را رنده می کنیم، سپس یک تابه مناسب روی حرارت قرار می دهیم و کره را اضافه می کنیم. پس 
از اینکه کره ذوب شد، سیر و پیاز را به تابه اضافه می کنیم و به خوبی تفت می دهیم.حاال کمی زردچوبه 
اضافه کرده و چند دقیقه دیگر تفت می دهیم تا زردچوبه با سیر و پیاز به خوبی ترکیب شود. در ادامه 
تابه را از روی حرارت کنار می گذاریم. حاال گوشت مرغ و نان های تست را درون مخلوط کن یا چرخ 
گوشت می ریزیم.در این مرحله مرغ و نان تست چرخ شده را درون یک کاسه مناسب می ریزیم، 

پیاز تفت داده شده را هم پس از خنک شدن به کاسه اضافه می کنیم. در ادامه جعفری را 
به صورت ساطوری ریز خرد کرده و به کاسه می افزاییم.حاال سس مایونز را به همراه 

پاپریکا و مقداری نمک و فلفل سیاه به کاسه افزوده و مواد را چند دقیقه 
مخلوط می کنیم تا مایه کتلت کامال منسجم و یکدست شوند. اندازه 

یک نارنگی بزرگ از مایه کتلت بر می داریم، سپس در 
روغن می اندازیم تا سرخ شود.

با مکان های  زیبا و جذاب تاجیکستان آشنا شوید

 پخش »سفر به گرای 2۷0 درجه« از 
رادیو نمایش 

 پایان فیلمبرداری »پس از فروش«
 مجید توکلی

 »نمای رادیو« که به همت رادیو نمایش و با همکاری شبکه تلویزیونی 
نسیم تولید شده است این بار به کتاب »سفر به گرای 270 درجه« اثر 
احمد دهقان با موضوع جنگ ایران و عراق می پردازد.»نمای رادیو« 
به کارگردانی تلویزیونی امیر شعیبی، تهیه کنندگی رادیویی علی بهرامی، 
گویندگی ایوب آقاخانی از امروز، ساعت 10:30 از رادیو نمایش پخش 
می شود و ساعت 22:30 روی آنتن شبکه تلویزیونی نسیم می رود.

 فیلمبرداری فیلم پلیسی »پس از فروش« به کارگردانی مجید توکلی 
و  تهیه کنندگی سیدعلی احمدی در تهران به پایان رسید.»پس از 
فروش« بعد از 15 جلسه فیلمبرداری در اطراف تهران پایان یافت و 
تدوین همزمان توسط محسن نجفی مهری در حال انجام است. توکلی که 
فیلم سینمایی »عروسی مردم« را در نوبت اکران دارد، در تجربه ای تازه 
بر خالف دو فیلم قبلی خود یک فیلم تلویزیونی پلیسی را کارگردانی کرد.
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