
رییساتحادیهفروشندگاندوچرخهوموتورسیکلتدراصفهانازآشفتگیوگرانیدراینبازارمیگوید؛

خوابمیبینیم!

3

معاون استانداری:
اصفهان

 تولیدکننده ۵۵ درصد 
مصنوعات طال در کشور است

انتصاب در فوالد مبارکه اصفهان؛ 
»طیب نیا« جایگزین 

»عظیمیان« شد

با همکاری یونسکو در اصفهان؛
جشنواره شیخ بهایی 

بین المللی برگزار می شود
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ذخیره آب سد زاینده رود
 به 222 میلیون متر مکعب 

رسید

4

»دورک« 
سرزمین فراموش شده 

یاقوت های سرخ

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان

عدم استقبال مردم اصفهان از طرح واکسیناسیون:

آفت واکسن هراسی

مردم به شوخی در شبکه های مجازی وضعیت اقتصاد ایران را با خواب اصحاب کهف در غار مقایسه می کنند و برای آن لطیفه می سازند؛ اما در واقعیت هم باید گفت 
 چندان بیراه نمی گویند. وقتی رییس اتحادیه فروشــندگان دوچرخه و موتورســیکلت در اصفهان می گوید موتورسیکلتی که سه ســال پیش 400 هزارتومان بود، امروز
 30 میلیون تومان شده است، باید گفت انگار خواب می بینیم یا از خواب بیدار شده ایم و تنها ظرف دو، سه سال همه چیز در بازار تغییرات عجیب و غریبی کرده است! 
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واکسینه شدن 90 درصد 
جمعیت شهر های زیر 20 هزار 

نفر اصفهان تا پایان هفته
سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در استان 
اصفهان گفت: تالش می شــود تا توزیع واکســن 
کرونــا در روز به ۱00 هزار  دوز در اســتان برســد.

حجت ا...غالمی اظهار کــرد: طی هماهنگی انجام 
شده با دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان تالش 
می شود تا توزیع واکســن کرونا در روز به ۱00 هزار 
دوز در استان برســد و باالی ۹0 درصد از جمعیت 
روستا ها و شهر های کمتر از ۲0 هزار نفر تا این هفته 
واکسینه شوند.وی با اشــاره به جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا، افزود: رییس جمهوری بر رسیدن 
پوشــش ســطح واکسیناسیون در کشــور به ۷0 
درصد تاکید کرد و اســتان ها نیز در این مسیر باید 
برنامه ریزی کنند.وی با بیان اینکه با واکسیناسیون 
حداقل ۷0 درصد جمعیت کشور می توان برای رفع 
محدودیت ها و شــروع فعالیت کسب و کار های 
مختلف برنامــه ریزی کرد، گفــت: همچنین این 
موضوع با توجه به آغاز ســال تحصیلی مدارس و 
دانشگاه ها تا آبان امسال مورد تاکید است.غالمی 
با اشــاره به اینکه بر اســاس مصوبات ستاد ملی 
مقابله با کرونا، ورود و خروج به کشــور نیز فقط با 
تست کرونا )PCR( و داشتن کارت واکسیناسیون 
امکان پذیر اســت، خاطرنشــان کرد: همه زائران 
اربعین هنگام بازگشت به کشــور باید تست کرونا 
بدهند.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در 
اصفهان گفت: همچنین در جلســه اخیر بر تقویت 
اجرای طرح شهید سلیمانی به منظور رصد بیماران 
و پیشگیری از موج بعدی بیماری کووید-۱۹ تاکید 
شــد.وی با بیان اینکه فرصت ثبت نام تسهیالت 
کسب و کار و ودیعه مســکن تا آذر امسال تمدید 
شــد، اظهار داشــت: ۱0 هزار میلیارد تومان برای 
کمک ودیعه مسکن و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای 
تسهیالت کسب و کار در کشــور در نظر گرفته شده 
است که اصفهان نیز متناسب با جمعیت خود از آن 
سهم دارد.وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر چهار 
شهرستان استان اصفهان در وضعیت زرد کرونایی 
)خطر متوسط( و ســایر شهرستان ها در وضعیت 
نارنجی )پر خطر( قرار دارند و آمار مبتالیان به کرونا 
در استان کاهشی است، افزود: در زمان حاضر برای 
تردد بین شهری در سطح استان ممنوعیت وجود 

ندارد، اما تردد به شهر های قرمز ممنوع است.

کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان 
اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

کودکان کار، مجرم نیستند
کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی 
بهزیستی اســتان اصفهان اظهار کرد: طبق آیین 
نامه ســامان دهی کودکان کار، بهزیستی باید به 
عنوان دســتگاه متولی در امر ساماندهی کودکان 
کار باشد؛ عالوه بر آن همکاری دستگاه های دیگر 
همچون شهرداری، دادگستری، نیروی انتظامی، 
دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، هالل 
احمر، تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای 
نیاز است و باید به وظایف خود نسبت به کودکان 
کار عمل کنند.وی افزود: یکی مشکالت مربوط به 
کودکان کار به کار گیری آن ها  در مشاغلی همچون 
زباله گردی و بازیافت ها ســت که شهرداری باید 
پیگیر این مســئله باشــد چرا که بــه کارفرمایان 
نباید اجازه به کارگیری کودکان داده شــود؛ شغل 
زباله گردی به سالمت جســمی و روانی کودکان 
آسیب جدی وارد می کند و ممکن است مورد سوء 
آزار های مختلفی قرار بگیرند.افســانه میرزائیان 
درباره حمایت های بهزیستی از کودکان کار اظهار 
کرد: طبق بنــد ۲ آیین نامه ســاماندهی کودکان 
خیابانی، بهزیســتی باید نســبت به شناسایی، 
جذب، پذیرش و توانمند سازی آن ها با همکاری 
دیگر دستگاه ها اقداماتی را انجام دهد. کودکانی 
که به واسطه همکاران شهرداری به مرکز نگهداری 
شبانه روزی آورده می شــوند بررسی و اقدامات 
مدد کاری و روانشناسی روی آن ها انجام می شود 
و علت آن  که ممکن  اســت نبود سرپرست یا بد 
سرپرســتی یا نبود سرپرســت موثر باشد مورد 
بررســی قرار می گیرد و بعــد از آن اقدامات مدد 
کاری روی آن ها انجام می  شــود.وی ادامه داد: 
اگر کودک فاقد سرپرســت یا سرپرســت موثر 
نداشته باشد با دستور مقام قضایی، گزارش مدد 
کاری تهیه و دســتور پذیرش آن ها در خانه های 
کودک و نوجوان بهزیســتی گرفته می شود.وی، 
علت حضور کودکان کار با وجود سرپرست را این 
چنین بیان کرد: حضور کــودکان کاری که والدین 
دارند در سطح شهر ممکن است به علت مشکالت 
اقتصادی، فقر فرهنگی و باور های اشــتباه باشد 
که اگر این امر موجب بازماندن کودک از تحصیل 
شــود، جرم محســوب می شــود که با گزارش 
بهزیستی و دستور مقام قضایی پدر و مادر موظف 

به فرستادن کودک به مدرسه می شوند.

قول و قرارهای بهارستانی!
نقش نمایندگان استان در انتخاب استاندار ؛ مشورتی یا تعیین تکلیف؟

ماجرا از قولی شروع شــد که وزیر کشور در جلسه رای اعتماد پریا پارسا
 در مجلس به نماینــدگان داد. لطف ا... ســیاهکلی، نماینده  

 مردم قزویــن در مجلس در این بــاره می گوید: وزیر کشــور زمانی که بــرای اخذ رای
  اعتماد به مجلــس آمد، اعالم کرد که برای انتخاب اســتانداران از نمایندگان مشــورت

 خواهیم گرفت.
اینکه انتخاب استانداران هر اســتان به نمایندگان تفویض می شود یا نمایندگان نقشی 
در حد مشورتی خواهند داشت، محل چالش و بحث قرار گرفت. بر اساس توافق صورت 
گرفته مقرر شد مجمع نمایندگان هر استان پنج نفر را به وزارت کشور به عنوان گزینه های 

پیشنهادی معرفی کنند، برخی مجامع استانی هم با وزیر کشور دیدارهایی داشتند.
در اصفهان مجمع نمایندگان استان پنج گزینه را به وزیر معرفی کرد. »امیرحسین بانکی 
پور« نماینده اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: طی رای گیری های انجام شده 
در مجمع نمایندگان اســتان، به ترتیب رای آقایان حسینعلی حاجی دلیگانی، سید رضا 
مرتضوی، مهدی جمالی نژاد، محمد علی احمدی و ســعید اوحدی به عنوان گزینه های 

استانداری اصفهان به وزارت کشور معرفی خواهند شد.
بانکی پور، معیارهای انتخاب اســتاندار از دید نمایندگان را هم معرفی کرد: »همه دنبال 
یک استاندار قوی هستیم و معتقدیم اســتاندار باید در بین نیروهای انقالبی جامعیت 
داشته باشد تا شکاف هایی ایجاد نشود. به یک اســتاندار در حد وزارت با توانایی باال و 
تعامل گر نیاز داریم. بر این اساس مجمع نمایندگان استان نهایتا پنج گزینه به وزیر کشور 

معرفی کرده که به زودی گزینه نهایی اصفهان معرفی خواهد شد.«
هرچند هنوز تکلیف اســتاندار اصفهان مشخص نیســت؛ اما در برخی استان ها پرونده 
انتخاب استاندار به تازگی بسته شده است. با این حال اینکه آیا نمایندگان که به بهارستان 
رفته اند تا وزیر مشــخص کنند، این اجازه و جایگاه را دارند که در انتخاب استاندار نقش 
داشــته باشــند یا تعیین تکلیف کنند یا حتی گزینه معرفی کنند، سوالی است که پاسخ 

های مختلفی به آن داده می شود. 
ســیاهکلی در همین باره می گوید: اختیار انتخاب اســتانداران با وزیر کشــور اســت و 

نمایندگان تنها می توانند نظرات مشاوره ای به وزارت کشور بدهند.
 وی همچنین تاکید مــی کند که نمایندگان از حربه فشــارهای سیاســی برای انتخاب 
 استانداران اســتفاده نخواهند کرد.حجت االسالم والمســلمین مختاری، امام جمعه
  هشــتگرد اما نظر دیگری دارد و به تازگی انتقاداتی از دولــت و مجلس در همین زمینه 

داشته است. 
حجت االسالم مختاری ضمن اینکه معتقد است در شأن نمایندگان نیست که استاندار 

انتخاب کنند و شأن آنها تعیین وزیر است، گفت:  »شنیدیم تعدادی از نمایندگان افرادی 
را دعوت می کنند به مجلس برای استاندار شــدن ازشان مصاحبه می گیرند. آقای وزیر 
کشــور! اگر اســتاندار را نمایندگان تعیین کردند یعنی مدیران کل، فرمانداران و مدیران 
شهرستانی با نگاه نمایندگان مجلس تعیین می شود.این خالف نظر صریح رهبر انقالب 
است. اگر مجلس و نمایندگان والیتمدار هستند نباید دخالت کنند، آقایان نماینده! چرا 
شأن خودتان را پایین می آورید؟ شأن شــما تعیین وزیر است، اگر استاندار و فرماندار و 
مدیران کل را شما معرفی کردید فردا به جای اینکه بتوانید از آنها مطالبه حق مردم را بکنید 
باید توجیه گر اشتباه شان باشید. اگر نگران صندوق رای خود هستید کار کنید برای حل 
مشکالت مردم، اگر  کار نکردید عاقبت شما می شود عاقبت همان نمایندگانی که استاندار 

و فرماندار و مدیران با او بودند ولی رای نیاورد!«
به نظر می رسد نگرانی از پاسخگوبودن باعث می شود تا نمایندگان و مسئوالن »دست به 
عصا« حرکت کنند یا حداقل تالش کنند تا »مصداقی وارد قضیه نشوند« یا اگر هم شدند 

فعال تکذیب کنند تا ببینند بعدا چه پیش می آید! 
احســان تیموری، دبیر مجمع نمایندگان اصفهان اســت که پیش از این و در واکنش به 
گمانه زنی ها درباره گزینه های مطرح شده برای اســتانداری اصفهان در رسانه ها گفته 
بود: » در مورد انتخاب اســتاندار در مجمــع نمایندگان به این جمع بندی رســیده اند که 
درمورد هیچ شخصی به طور مصداقی اظهار نظر نکنند. بعضی از رسانه ها به دنبال هدف 
خاصی سه الی چهار نفر از این افراد را مطرح کرده اند. اگر استاندار خوب عمل نکند دولت 
پاسخگویی الزم را نخواهد داشت به این دلیل که مدعی می شود استاندار انتصاب شده 
به پیشنهاد ما بوده است بنابراین در مجموع جمع بندی این می شود که در مصداق ورود 
نکنند، بلکه چند معیار را بیان بکنند ، این چند شــرط را باید داشته باشد و هر کس این 
شرایط را داشت از فیلتر اولیه عبور کند و ســپس از میان افراد هر کس را که می خواهند 

انتخاب کنند.«
نایب رییس مجمع نمایندگان اســتان آذربایجان شــرقی هم با اشــاره بــه اینکه این 
مجمع اســامی گزینه های مدنظــر خود را کــه ۲۲ نفر هم هســتند، به وزارت کشــور 
داده، تاکید مــی کند که اکنــون وزیر کشــور و دولت مختار هســتند کــه از میان این 
پنج نفر انتخــاب کنند و یا اصال انتخــاب نکنند. ایــن آقایان، مد نظر همــه نمایندگان 
مجمع اســتان آذربایجان شــرقی بوده و رســما به وزیر محترم کشــور اعالم شده اند 
که اگر گزینه های دیگــری غیــر از ۲۲ گزینه مطرح شــده در مجمع مــورد نظر گزینه 
 اســتانداری اســتان باشــد، مجمع در هر شــرایطی آماده است نظر مشــورتی خود را

 اعالم کند.
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اذعان فرمانده صهیونیستی به ناتوانی گنبد آهنین
ســرتیپ »گلعاد بیران« فرمانده دفاع هوایی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که سامانه گنبد 
آهنین قادر به مقابله با موشک ها و راکت های مقاومت فلســطین درغزه نیست. به گزارش مرکز 
اطالع رسانی فلسطین، ســرتیپ بیران در گفت وگو با پایگاه خبری »والال« تصریح کرد که سامانه 
گنبد آهنین راه حل مقابله با راکت های غزه نیست و تنها بخشی از راهکار موجود در این زمینه است. 
وی با اشاره به ناکارآمدی این سامانه دفاعی در جریان جنگ اخیر ۱۲ روز در غزه ، اظهار داشت که در 
جریان این جنگ هزاران راکت به سمت اراضی اشغالی شلیک شد و همه شاهد وحشت ایجاد شده 

در تل آویو در پی شلیک صدها راکت مقاومت به سمت این شهر بودند. 
این فرمانده صهیونیستی گفت که در دو روز نخست جنگ صدها موشک به سمت اراضی اشغالی 
شلیک شد که تاکنون شلیک این حجم موشک به سمت »اسراییل« بی سابقه بوده است. سرتیپ 
بیران تاکید کرد که جامعه »اسراییل« باید بداند که در صورت وقوع جنگ در مرزهای شمالی، ویرانی 
گسترده ای به بار خواهد آمد و در صورت وقوع سناریوی جنگ فراگیر، قطعا این رژیم نقاط ضعف 

زیادی خواهد داشت.

آسوشیتدپرس:

 ایران و عربستان، دور جدیدی از مذاکرات را آغاز کرده اند
آسوشــیتدپرس به نقل از دو منبع عراقی ادعا کرد که ایران و عربســتان هفته گذشته نشستی در 
بغداد برگزار کرده اند. به گزارش آسوشیتدپرس، دو مقام عراقی روز دوشنبه اعالم کردند که ایران و 
عربستان دور جدیدی از مذاکرات را در بغداد برگزار کردند. یک مقام عراقی در این رابطه گفت که طی 
دیدار اخیر » مشکالت میان دو کشور طبق نقشه راهی که از پیش بر سر آن توافق شده بود از جمله 
از طریق نمایندگی دیپلماتیک میان دو کشور« مورد بحث قرار گرفت. این مقام عراقی که نخواسته 

نامش فاش شود گفت که این نشست در سطح وزرا نبوده اما مذاکرات در کل مثبت بوده است.

»اشرف غنی« حمایت از طالبان را تکذیب کرد
رییس جمهور سابق افغانســتان از هک شــدن صفحه فیس  بوکش خبر داد و اعالم کرد که پیام 
منتشر شده در صفحه فیس  بوکش در حمایت از به رسمیت شناختن جنبش طالبان، جعلی است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این پیام که به دنبال هک شــدن صفحه فیس بوک  اشرف غنی، 
رییس جمهور سابق افغانستان منتشر شد، شامل درخواست کمک به طالبان، به رسمیت شناختن 
این جنبش افراطی و رفع مسدودیت اموال و دارایی های افغانستان است. اشرف غنی در صفحه 

توئیتر خود نوشت: صفحه فیس بوک من هک شده است.

هشدار چین به اقدام تحریک آمیز انگلیس
ارتش چین با هشــدار به ناوچه انگلیســی که در اقدامی تحریک آمیز از تنگه حساس تایوان عبور 
کرده بود، اعالم کرد که نیروی دریایی انگلیس با این اقدام »نیت شیطانی« داشته است. با وجود 
هشــدارهای پی در پی پکن به غرب در خصوص هرگونه اقدام تحریک آمیز در قلمرو این کشــور، 
خبرگزاری رویترز گزارش کرد که یک ناوچه انگلیسی دوشنبه در مسیر خود به ویتنام از تنگه حساس 

تایوان عبور کرده است. 
طبق گزارش شبکه »اسکای نیوز«، ارتش پکن در واکنش به این اقدام تحریک آمیز نیروی دریایی 
انگلیس، ضمن هشدار به انگلیس تصریح کرد که بریتانیا رفتارهایی را از خود نشان داده که همراه با 
»نیات شیطانی« بوده است. حساب کاربری رسمی مربوط به ناوچه »اچ ام اس ریچموند« انگلیس 
در شبکه توئیتر گزارش کرد: »پس از یک دوره شلوغ کار با شرکا و متحدان در دریای چین شرقی، از 

طریق تنگه تایوان در حال سفر هستیم تا از ویتنام و نیروی خلق ویتنام بازدید کنیم«.

»احمدمسعود« در گفت و گوی زنده با مستندساز ایرانی؛ از حافظ خواند، از ایران تشکر کرد و از عالقه اش به آسمان شب و کیهان شناسی سخن گفت

در جست و جوی صلح و آزادی
پــس از چنــدروز بی  پریا پارسادوست
خبــری، ســرانجام 
صدای »احمدمسعود« به صورت زنده شنیده شد در 
حالی که بازهم با همان لهجه شیرین پارسی حافظ 
خواند و از عالقــه دیرینه اش به آســمان و نجوم و 
کهکشــان ســخن گفــت. واســطه ایــن اتفــاق، 
»محمدحســین جعفریان« مستندساز سرشناس 
ایرانی بود که سال ها پیش با »حماسه ناتمام« اثری 
ماندگار از پدر احمدمسعود ساخت؛ اثری که به خاطره 
ای تام و تمام برای شنیدن و دیدن و گفتن از »شیر 
دره پنجشیر« تبدیل شد. آن قدر که حاال بعد از بیست 
سال، احمد مسعود می گوید هنوز با دیدن آن مستند، 

خاطرات شیرین پدر را مرور می کند. 
رهبر مقاومت مردمی افغانستان در پنجشیر، نگفت 
این روزها کجاست و البته که نمی تواند بگوید. برخی 
می گویند در پنجشــیر اســت و عده ای هم مدعی 
هستند به تاجیکستان رفته است. برخی شنیده ها و 

شایعات هم از حضور او در ایران حکایت دارد. 
برقراری تماس زنده تلفنی با »احمد مســعود« کار 
ســاده ای نبود. به ویژه آن که خاطره تلخ از دســت 
دادن »فهمیم دشــتی« )آن هم تنها لحظاتی پس 
از برقراری تماس تلفنی زنده با بی بی ســی(  هنوز 
برای طرفــداران مقاومت داغ و زنده اســت. با این 
حال جعفریان، یادگار شــاه مســعود را پشت خط 
آورد و دقایقی با او همکالم شــد. احمِد جوان در این 
گفت و گو چندبــاری از حمایت های ملــت ایران از 
مقاومت افغانستان تشکر کرد و گفت که این حمایت 
 ها قوت قلــب مدافعان پنجشــیری بــوده و قابل 

ستایش است.  
احمدمســعود بازهم »حافظ« خوانــد و البته برای 
اولین بار اشــاره کرد که دلش می خواست به جای 
»سیاست« وارد عرصه کیهان شناسی شود و از سالیان 
دور برنامه »آسمان شب« صفاریان پور را از شبکه 4 
تماشا می کرده و به آسمان عالقه داشته؛ اما درنهایت 
سرنوشت او را به سمت سیاست روی زمین سوق داده 
است. این ابراز عالقه احمدمسعود با پیام صفاریان پور 

هم مواجه شد و دوطرف آرزو کردند روزی در روزگاری 
بدون جنگ زیر آسمان شب و شاید در دامنه و دشت 
های کوه های هندوکش با هم دیدار داشته باشند و از 

آسمان بگویند و ستاره ها و سرزمین شان. 
در ادامه گزیده ای از صحبت های احمدمســعود در 

مصاحبه با محمدحسین جعفریان را می خوانید:
   جدا سپاسگزار هستم به خاطر ایستادگی و دفاع  
از مردم تان، از ملت تان، از آزادی و از انسانیت این برای 
همه ما به شــدت دلگرم کننده و به شدت قوت قلب 
اســت. هم شــخصا و هم بــه نمایندگــی از ملت 

افغانستان تشکر می کنم.
 الزم می دانم از مردم ایران این ملت انسان دوست، 
نوع دوست و آزادی خواه که از مردم افغانستان، مبارزه، 
دفاع و مقاومت آنان در مقابل دهشت و وحشت دفاع 

کردند، ایستادند و حمایت کردند، تشکر کنم. 
  ما به هیچ عنوان جنگ را به کسی تحمیل نکردیم 
و جنگ خواه و جنگ طلب نبودیم و همیشــه دروازه 
صلح و مذاکره و مصالحه را باز گذاشتیم، اما متاسفانه 
این تصمیم دیگران بود که جنگ را به ملت ما و مردم 
ما تحمیل کردنــد و تمام چیز هایی کــه پیش بینی 
می کردیم مبنی بر اینکه به هیچ عنوان باوری به آزادی، 

باوری به حقوق و رای مردم، باوری به حقوق انسان، 
باوری به حقوق زن، باوری به تحصیالت و علم موجود 
نیست و به جای آن تمامیت خواهی، دگم اندیشی و 
عقب گرد به گذشته وجود دارد. تمام پیش بینی های 
ما درست از کار درآمد و روز به روز می بینیم که همین 

سیاست ها توسط گروه خاصی تعقیب می شود. 
 در این میان هیچ مسئله شخصی و هیچ تصمیم و 
خواست شخصی وجود نداشته و ما به نمایندگی از کل 
مردم افغانستان به خاطر حفظ این ارزش ها و به خاطر 
فهماندن بــه تمام طرف ها که این ارزش هاســت که 
باعث حفظ ثبات در افغانستان می شود، مبارزه کردیم 

و ایستادیم.
 صحبت از حکومت فراگیر بود و دیدید که در عمل 
حکومت فراگیرشان چه معنایی دارد به همین دلیل 
مبارزه ما به خاطر دفاع از آن ارزش ها بوده است و تا 
تحقق آن ارزش ها ما از پای نمی نشــینیم و مبارزه و 

مقاومت خود را ادامه می دهیم.
  پیرامون این که در بیرق و پرچم شان کلمه »ال اله اال 
ا... محمدا رسول ا...« نوشته شده است بگویم، شما 
می بینید که در پرچم داعش هم عین همین نوشته 
شده است، پس چطور مبارزه در برابر داعش درست 

است، ولی در مقابل کسانی هم عین عمل آنان را تکرار 
می کنند و عین همان دیدگاه افراطی را دارند و عین 
جنایاتی که داعش مرتکب شده است را نیز اینان در 

طول چندین دهه مرتکب شده اند. 
 مبارزه و مقاومت ما به خاطر اســتقالل و آزادی 
افغانســتان اســت نه آزادی یک جغرافیــا و قوم و 

منطقه ای خاص. 
  مبارزه ما به خاطر اســتقالل افغانســتانی است
  که متاســفانه امروز اســتقاللش زیر ســوال رفته

  اســت. واضــح صحبــت می کنیــم؛ مبــارزه ما 
 به خاطر آزادی  اســت که امروز متاســفانه سالخی 

شده است.
 ضمن این که از همســایگان مان سپاسگزارم که 
صدای مشــروعیت طالبان را بلند نکردند )آنان را به 
مشروعیت نشناختند( و ما این موضع شان را تایید 
کرده و خواســتاریم که در این موضع استوار بمانند و 
تالش بکنند، در افغانســتان به همان ترتیبی که در 
صحبت ها مطرح شده است یک دولت فراگیر تشکیل 
شود که ضامن استقالل، آزادی و عدالت در افغانستان 
باشــد که هم تامین کننده منافع منطقه باشد و هم 

باعث آرامش در داخل کشور افغانستان خواهد بود. 

 امروز تمام خانــه ما نابود و ویران شــد و به یک 
ترتیبی آن ها را تخریب کردند، تمام اموال شــخصی 
پدری و هر آن چه که داشتیم را برده اند. از خانواده من 
شهید شدند، اما تا همین لحظه سرسوزنی هیچ دلهره 
و نگرانی نداشتیم و با افتخار اگر ۱0 بار دیگر هم الزم 

باشد همین تصمیم را خواهیم گرفت.
  یــک نفــر در مقابل من نایســتاد و یــک نفر به 
 من مراجعه نکرد کــه بگوید چرا تــو جنگ افروزی
  کردی. امــروز هم مبارزه مــا به خاطــر ارزش ها و
  ســالمت و اســتقالل افغانســتان اســت. همــه
 مردم افغانســتان به این اصل باور دارند که مردن از 
زندگی زیر چتر بردگی بهتر اســت. حاضریم کشته و 

شهید شویم.
 خود من به نیت شهادت وارد دره پنجشیر شدم، اما 
هیچ وقت این دیدگاه و این شرایط را قبول نداریم که 
زیر چتر بردگی بیگانگان، اســتبداد، دگم اندیشی و 

افراط زندگی کنیم.
  من تا امروز به هیچ عنوان درخواست کمک علنی 
از کشور یا گروهی انجام ندادم، ایستادگی و مبارزه ما 
وابسته به این نبوده که کسی کمکی به ما بکند. تصمیم 
ما بر این بود که تا دم مرگ از عزت کشور و مردم خود 

ایستادگی کنیم.
 زمانی یک خبرنگار روسی از پدرم پرسید: »دوست 
دارید پســرتان چــکاره شــود؟« پدرم پاســخ داد: 
»دیپلمات.« گفتند: »حیف است پدرتان نظامی و شما 
نظامی باشید، پسرتان نباشد...« پدرم گفتند: »بگذار 
حیف باشــد.« ای کاش »بگذار حیف باشــد« اتفاق 
می افتاد، چون بــه هیچ عنوان عالقــه ای به کار های 
نظامی و حتی سیاسی نداشته ام، اما این اوضاع به من 
تحمیل شده است. وقتی بی عدالتی را درکشور خود 
دیدم وقتی که متاســفانه خطرات امروز را می دیدیم 
وارد عرصه سیاسی شدم تا اگر بتوانم کمکی به مردم 
خود بکنم. امروز هم فقط برای دفاع از مردم و وطن 

وارد حوزه نظامی شده ام و عالقه ای به آن ندارم.
 عالقه شخصی من همیشه به آسمان و ستاره ها 
بوده است و هنوز به یاد دارم که برنامه صدا و سیمای 
ایران به نام »آسمان شب« در شبکه چهار در این باره را 
تماشا می کردم که اگر اشتباه نکنم آقای صفاریان پور 
و ناظمــی در آن حضــور داشــتند و آن را فراموش 

نمی کردم.
 من به شدت عالقه مند کیهان شناسی بودم و اگر به 
عالقه شخصی خودم عمل می کردم هیچ گاه وارد این 
عرصه نمی شــدم و وارد ادبیات یا فیزیک یا فیزیک 
فضایی و دیگر مسائلی که در نوجوانی به شدت عالقه 
داشــتم می رفتم. اما امروز مجبور هســتم و در کنار 
تک تک مردم افغانستان مسئولیتی دارم که از کشور 
خود، اســتقالل و عزتش به عنوان یک مســئولیت 
میهنی دفاع کنم پس هرگونه سلیقه و عالقه شخصی 
را کنار گذاشته و آمده ام که اگر بتوانم کاری برای مردم 

خود انجام دهم.
  از حافظ شعر های زیادی در ســرم دور می زند و 
نمی دانم کدام را بخوانم، ولــی اگر یک چیز در ذهنم 

بیاید همان شعری است که پدرم می خواند:
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جانان بروم
گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

سه کشور اروپایی عضو برجام در واکنش به گزارش 
جدید مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
راستی آزمایی اجرای موافقت نامه های پادمانی از 
سوی ایران، خواستار همکاری کامل و فوری تهران 
برای شفاف سازی در این زمینه شدند. در این بیانیه 
که یک نسخه آن در تارنمای دولت انگلیس منتشر 
شد، آمده اســت:ما به طور کامل از راستی آزمایی 
حرفه ای، مســتقل و بی طرفانه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره تعهدات پادمانی ایران حمایت 
کرده و به آن اعتمــاد داریم. انگلیس، فرانســه و 
آلمان در این بیانیه عنوان کردند: ما اهمیت ارزیابی 
تمام اطالعات مرتبط با مســائل پادمانــی را که با 
فعالیت های استاندارد )آژانس( همسو است، مورد 
تاکید قرار داده و این ســازمان را به ادامه این روند 
تشویق می کنیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی با 

انتشار گزارشی اعالم کرد: ایران از ۲0 تا ۲۲ سپتامبر 
)۲۹ الی ۳۱ شــهریور( به بازرســان آژانس اجازه 
سرویس تجهیزات نظارتی و جایگزینی کارت حافظه 
دوربین ها در تمام محل های ضروری در ایران به جز 
کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در مجموعه تسای 
کرج را داده است. تروئیکای اروپایی در بیانیه خود 
نسبت به فرازهایی از گزارش ادعایی آژانس مبنی 
بر اینکه ایــران توضیحات فنی معتبــری را درباره 
وجود ذرات اتمی ساخت انسان که نخستین بار در 
فوریه سال ۲0۱۹ شناســایی شد، ارائه نکرده عمیقا 
ابراز نگرانی کردند. آن ها در این بیانیه عنوان کردند 
که این نگرانــی پادمانی درحالی اســت که بالغ بر 
۱۸ ماه از تعامالت فشرده میان ایران و آژانس بین 
المللی انرژی اتمــی می گذرد.»بنابراین ما قویا از 
ایران می خواهیم تا به طور کامل با آژانس همکاری 

کند و به گونه ای معقول، فنی و بدون فوت وقت این 
مســئله را شفاف ســازی کند.« تروئیکای اروپایی 
در ادامه این بیانیه از اینکه هنوز مســئله تولید فلز 
اورانیوم در ایران - که سوژه گزارش پیشین آژانس 
بود - باید شفاف سازی شود ابراز نارضایتی کردند.  
»پاسخ فوری ایران و تسهیل فعالیت های راستی 
آزمایی اضافه آژانس که در این زمینه ضروری است 
فوق العاده حائز اهمیت است. ما این مسئله را دنبال 
خواهیم کرد و منتظر به روزرســانی های بیشــتر از 

سوی آژانس هستیم.«

واکنش تروئیکای اروپایی به گزارش اخیر آژانس درباره ایران

سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری اخیر  به سوالی درباره احیای توافق هسته ای پاسخ داد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی مبنی بر این 
که آیا دیدگاه جو، بایدن رییس جمهور آمریکا این است که پس از بازگشت آمریکا به توافق هسته ای، ایران باید در نتیجه رفع تحریم ها شاهد منافعی بیش از آن 
چیزی باشد که پس از انجام شدن این توافق در سال ۲0۱۵ نصیبش شد، گفت: فکر می کنم هنوز  چند قدم فاصله داریم. البته ما نسبت به این که برگردیم و در دور 
بعدی مذاکرات، مباحثی دیپلماتیک داشته باشیم مشتاقیم. ساکی افزود: آن ها ممکن است نســبت به تمامی جزئیات عالقه مند نباشند. ما مطمئنا به تمامی 
جزئیات توجه نشان می دهیم؛ اما در موقعیتی نیستم که ارزیابی کنم این موضوع چگونه خواهد بود. بر اساس این گزارش، اظهارات سخنگوی کاخ سفید در پی این 
مطرح می شود که جو بایدن در کارزارهای انتخاباتی اش وعده بازگشت به توافق هسته ای را داده بود. مدتی پس از تشکیل شدن دولت بایدن، قدرت های جهانی 
از جمله آمریکا، شش دور مذاکرات پیرامون احیای توافق هسته ای را در وین  برگزار کردند. این مذاکرات میان ایران و دیگر اعضای کمیسیون مشترک برجام و با 
حضور آمریکا درمحل مذاکرات برگزار شد. البته ایران و آمریکا مذاکرات مستقیمی نداشتند و تنها از طریق نمایندگان دیگر کشورهای حاضر در مذاکرات در جریان 

مواضع یکدیگر قرار می گرفتند. 

پاسخ سخنگوی کاخ سفید به سوالی درباره احیای توافق هسته ای با ایران
جدیدترین نظر »باهنر« 

درباره دولت رییسی

خبر روز

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین گفت: دولت 
آقای رییسی دولت خوش رزقی است و برخی از 
اقدامات اخیر که امیدبخش بوده سبب تابیدن 
بارقه امید به قلب مردم شده است. محمدرضا 
باهنر طی سخنانی در نشست ماهیانه جامعه 
اسالمی مهندســین، اظهار داشت: دولت آقای 
رییسی مدت کوتاهی است که روی کار آمده و 
در این مدت کوتاه کارهای خوبی صورت گرفته 
که ســرعت گرفتن واکسیناســیون در ایران و 
امضای عضویت در سازمان شانگ های که البته 
برخی از زحمات آن را دولت های قبلی کشیده 
بودند، جزو این اقدامات است. وی افزود: این 
اقدامات مثبت نشــان داد دولت آقای رییسی 
دولت خوش رزقی است و برخی از این اقدامات 
امید بخش سبب تابیدن بارقه امید به قلب مردم 
شده است.  دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
با اشاره به اظهارات رییس جمهوری در نشست 
ســالیانه ســازمان ملل، تصریح کرد: سخنان 
آقای رییسی قوی، مستدل و قاطعانه بود. بنده 
اوایل پیروزی جناب آقای رییسی در انتخابات 
ریاست جمهوری طی جلســه ای به ایشان و 
آقای مخبر عرض کردم که مراقب باشید به دلیل 
مشغول شدن به مسائل روزمره، از استراتژی ها 
و برنامه های عمیق غافل نشوید بنابراین حتما 
باید کارکرده هــای تخصصی بــرای نظر دادن 
در خصوص اصالحات ســاختاری و اساســی  
تشکیل شود. باهنر با بیان اینکه متاسفانه امروز 
شــاهدیم  ۲ هزار و ۵00 میلیارد تومان روزانه به 
نقدینگی کشور اضافه می شود، تاکید کرد: من به 
آقای قالیباف گفتم که در مجلس دو  کار را انجام 
ندهید  ،اینکه هزینه های دولت را افزایش نداده 
و دولت را بزرگ تر نکنند. دبیرکل جامعه اسالمی 
مهندسین افزود: متاســفانه امروز شاهد این 
هستیم که ۲۵ درصد به هزینه های دولت اضافه 
شــده و با مطرح کردن مســائل متعدد دولت 
نیز بزرگ و بزرگ تر می شود. وی با بیان اینکه 
عموما ساختار بروکراسی کشور بسیار سنگین 
است، تصریح کرد: به آقای رییسی هم گفتم هر 
وزیری که مسئول می کنید بگویید پول نداریم 
اگر می توانی خلق ثروت کنید بســم ا...، وگرنه 

کاری پیش نمی رود.

بین الملل

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 
ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

 بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )ســهامی خاص(  می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت رأس 
ساعت ۸/۳0 صبح روز دوشنبه مورخ ۱400/07/۱۹ در محل دفتر شركت واقع در فالورجان بلوار بسیج ، كوچه شهید عبدالرضا قاسمی پالک ۳0 برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شركت 

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۹ شركت
۳- انتخاب اعضاء هيئت مديره شركت
4- انتخاب حسابرس و بازرس شركت

۵- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت  
 » هیئت مدیره «6- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده باشد                                                                                                                
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انتصاب در فوالد مبارکه اصفهان؛

»طیب نیا «جایگزین »عظیمیان« شد
محمدیاســر طیب نیا با تصویب هیئت مدیره شــرکت فــوالد مبارکه به عنــوان مدیرعامل جدید 

این شــرکت منصوب شــد. با تصویب 
هیئــت مدیره شــرکت فــوالد مبارکه، 
محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل 
جدید فوالدمبارکه  منصوب شــد. عضو 
هیئت مدیره شرکت های فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، گل گهر و چادرملو و همچنین 
معاون خرید و امور معدنی شرکت فوالد 
مبارکه و قائم مقام مدیرعامل ذوب آهن 
از جمله ســوابق محمدیاســر طیب نیا 
به شــمار می رود. وی، ســابقه ۲۰ سال 

خدمت در صنعت فوالد را داشــته است و از مدیران خوشــنام این حوزه به شمار می رود. طیب نیا 
جایگزین حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل سابق فوالد مبارکه شده است.

معاون استانداری:
اصفهان، تولیدکننده 55 درصد مصنوعات طال در کشور است

معاون امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: ۷۰ درصد تولید و بافت فرش در کشــور و ۵۵ درصد 
مصنوعات طال در کشور توسط استان اصفهان انجام می گیرد.سید حسن قاضی عسگر اظهار داشت: ۴۵ 
درصد از سهم فوالد کشور، ۱۵ درصد از تولید ناخالص صنعت در کشور و  ۴۵ درصد تولید نساجی ایران 
توسط اصفهانی ها تامین می شود.وی ادامه داد: ۴۵ درصد از صنایع ساختمانی و سنگ کشور، ۲۰ درصد 
از فرآورده های نفتی در ایران و ۱۰ درصد بنگاه های اقتصادی و۱۰ درصد نیروی کار ایران از اصفهان است.

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان از رتبه دوم جهانی استان در صنایع دستی بعد از شهر کیپور هند 
خبر داد و تصریح کرد: همچنین اصفهان رتبه اول در صدور مجوزهای گلخانه ای، رتبه اول تولید شیر خام 
۱.۳ میلیون تن در سال  و با داشتن ۲ هزار و ۲۵۱ واحد تولیدی سنگ نیز در جایگاه اول کشور قرار دارد.

وی افزود: به دنبال پیگیری و اجرای مدیریت جهادی و رفع موانع و مشکالت در جلسات کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید و همچنین برگزاری جلسات با وزرا و معاونین ریاست جمهوری و رؤسای سازمان ها و 
برگزاری کلینیک اقتصادی با فعاالن اقتصادی در شهرک های صنعت باعث رونق و جهش تولید در برخی 
از بخش های اقتصادی شد.قاضی عسگر به رشد تولید انواع تلویزیون به میزان ۳۵ درصد و  محصوالت 
پتروشیمی به میزان ۶۴۱ درصد به عنوان یک صنعت پیشران اشــاره کرد و گفت: افزایش تولید الیاف 
پلی استر به اندازه ۳۵ درصد  و  نخ فیالمنت پلی استر به میزان ۳ .۹۳ درصد از دیگر جهش های تولید در 

استان اصفهان است.

ذخیره آب سد زاینده رود به 222 میلیون متر مکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره آب درمخزن سد زاینده رود 
اصفهان به ۲۲۲ میلیون متر مکعب رسید.محمود چیتیان اظهار کرد: هم اکنون ورودی آب به مخزن سد 
زاینده رود، ۶ مترمکعب بر ثانیه و خروجی از سد ۲۳ مترمکعب بر ثانیه است.معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به پیش بینی نامطلوب وضعیت بارش ها طی فصل پاییز سال جاری 
خاطرنشان کرد: میانگین بارندگی در سرشاخه اصلی حوضه زاینده رود در سال آبی گذشته ۸۲۴ میلی متر 
بوده که در بلند مدت این آمار یک هزار و ۳۹۷میلی متر بوده و در مقایسه ۴۱درصد کاهش داشته است.وی 
با اشاره به این که در بازگشایی و توزیع آب از سد زاینده رود همواره حجم آب مطمئن شرب پایش می شود، 

تصریح کرد: این تصمیم گیری توسط کارگروه سازگاری با کم آبی اتخاذ می شود.

رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در اصفهان از آشفتگی و گرانی در این بازار می گوید

خوابمیبینیم!

مردم به شــوخی در شــبکه های مجازی وضعیت اقتصاد ایران را با 
خواب اصحاب کهف در غار مقایســه می کنند و بــرای آن لطیفه می 
ســازند؛ اما در واقعیت هم باید گفت چندان بیــراه نمی گویند. وقتی 
رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در اصفهان می 
گوید موتورسیکلتی که سه ســال پیش ۴۰۰ هزارتومان بود، امروز ۳۰ 
میلیون تومان شده است، باید گفت انگار خواب می بینیم یا از خواب 
بیدار شــده ایم و تنها ظرف دو، سه ســال همه چیز در بازار تغییرات 

عجیب و غریبی کرده است! 
دوچرخه و موتور حاال هم قیمت خودرو شده اند! با پولی که تا چندسال 
پیش می شــد پراید خرید، حاال حتی دوچرخه و موتور هم نمی توان 
خرید. همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده، مردمی 
که حتی از خرید ماست و پنیر هم عاجز شــده اند چه برسد به موتور 

و دوچرخه!
رییس اتحادیه فروشــندگان دوچرخه و موتورسیکلت در اصفهان در 
همین رابطه و با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی تقاضای مردم برای خرید 
دوچرخه، می گوید: درحال حاضر پایین ترین قیمت دوچرخه در بازار 
بین ۴ تا ۵ میلیون تومان و باالترین آن حدود ۸۰ میلیون تومان است، 

همچنین باالترین قیمت موتورسیکلت در بازار هم رده یک خودروی 
دست دوم پراید و باالی ۱۵۰ میلیون تومان است.

مهدی غفرانی با اشاره به اینکه حدود ۹۹ درصد دوچرخه های موجود 
در بازار وارداتی هســتند، می گوید: البته برخی دوچرخه های کوچک 

آن هم با کیفیت پایین، در داخل تولید می شوند.
رییس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت در اصفهان هم از 
همان مشکل ثابتی گالیه می کند که سایر صنوف هم از آن گالیه مندند؛ 
اینکه نظارتی بر بازار نیســت:»به طور قطع نوسانات نرخ ارز بر قیمت 
دوچرخه های موجود در بازار اثرگذار است، اما نابسامانی و نبود کنترل 

در بازار مزید بر علت گرانی این وسیله شده است.«
غفرانی با بیان اینکه اگرچه قیمت دوچرخه نســبت به پارســال زیاد 
افزایش نیافته، اما به دلیل مشــخص نبودن قیمت این محصول در 
مبدأ و همچنین نبود نظارت در بازار، بعضا در دو مغازه شــاهد قیمت 
فاحش این محصول هســتیم، اضافه می کند: »بایــد کارخانجات و 
تجار قیمت کارخانه ای و نمایندگی های اصلی دوچرخه را اعالم کنند 
تا شاهد تفاوت فاحش قیمت دوچرخه در بازار نباشیم و این موضوع 
را بارها از ســازمان صمت، ســازمان حمایت از مصرف کننده و دیگر 

 بخش ها درخواســت کرده ایم. از ســوی دیگر هزینه های تعمیرات
  دوچرخــه نیز به دلیــل افزایــش قیمت قطعــات باال رفته اســت 
 و در ایــن شــرایط تعمیرکننــدگان نیــز هزینــه دســتمزد خــود را

 باال می برند.«
به گفته غفرانی؛ ارزان ترین دوچرخه ای که درحال حاضر در بازار می 
توان پیدا کرد، حداقل ۵ میلیون تومــان قیمت دارد و همین موضوع 
کاهش ۵۰ درصدی تقاضای مردم برای خرید را به دنبال داشته است. 
در بازار موتورسیکلت هم اوضاع بهتر نیست. غفرانی می گوید: » باید 
توجه داشت که قطعات مختلف موتورسیکلت از چین وارد کشور و در 
داخل کارخانجات به نوعی مونتاژ می شــود کــه کارخانجات تولیدی 
موظف هستند قیمت واقعی محصول خود را با نظارت سازمان حمایت 
از مصرف به نمایندگی های خود اعالم و در اختیار اتحادیه قرار دهند، 
در حالی که در این بازار نیز شاهد قیمت های متفاوت هستیم. قیمت 
موتورســیکلتی که حدود سه ســال پیش ۴۰۰ هزار تومان بود، امروز 
به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته و در حــال حاضر باالترین قیمت 
موتورســیکلت در بازار هم رده یک خودروی دست دوم پراید و حتی 

باالی ۱۵۰ میلیون تومان است.«

یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اسالمی گفت: مجلس با تصویب طرح واردات 
خودروهای خارجی قصد دارد قیمــت خودروهای 
داخلی را بشــکند تا مردم برای خریــد خودرو دچار 
مشکل نشوند.حســین محمد صالحی درباره طرح 
مجلس برای واردات خودروهــای خارجی که مورد 
ایراد شــورای نگهبان قرار گرفته اســت، اظهار کرد: 
شورای نگهبان روی مسائل ارزی و مالی این طرح که 
از چه منبعی قرار است این اعتبارات تامین شود، ایراد 

گرفت که در نتیجه طرح به مجلس بازخواهد گشت و 
مجلس در اولین جلسه طرح واردات خودرو را اصالح 

می کند و مجددا به شورای نگهبان باز می گرداند.
وی افــزود: همچنین مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به طور کلی از طــرح واردات خودرو ایراد گرفته 
و اســتدالل می کند که اگر این طرح اجرا شود روی 
تولیدات داخلی خــودرو تاثیر منفــی می گذارد و با 
اقتصاد مقاومتی در تعارض اســت که مجلس باید 
این ایرادات را نیز برطرف کند.نماینده مردم چادگان، 
فریدن، فریدون شهر و بویین میاندشت در مجلس، 
گفت: هم اکنون خودروســازان کشور به دالیل واهی 
بســیاری از خودروهای خود را دپــو کرده اند و وارد 
بــازار نمی کنند تا قیمت هــا بــاال رود و از این طریق 

سود بیشــتری ببرند. اگر امروز قیمت خودروهای 
داخلی سرســام آور باال رفته به دلیــل همین رفتار 
شــرکت های خودروسازی اســت.محمد صالحی 
تصریح کــرد: به همیــن دلیل مجلس بــا تصویب 
طرح واردات خودروهای خارجــی قصد دارد به این 
حرکت خودروسازان داخلی پایان دهد تا آنها مجبور 
شــوند خودروهای دپو شــده را وارد بازار کنند که در 
نتیجه قیمت خودروهای داخلی می شکند و کاهش 
محسوسی پیدا می کند یا حداقل قیمت ها تعدیل و 
واقعی تر می شود.وی افزود: اخیرا هم که هنوز مصوبه 
واردات خودرو کامل نشده و نظر شورای نگهبان نیامده 
بود مقداری قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا 

کرد که نشان دهنده تاثیر این طرح است.

نماینده مردم چادگان، فریدن، فریدون شهر و بویین میاندشت در مجلس:

اجرای طرح واردات خودرو سبب کاهش قیمت خودروهای داخلی می شود

رییس سابق انجمن صنفی کارفرمایی 
جایگاه پمپ بنزین اصفهان توضیح داد:

علت کار نکردن نازل های 
پمپ بنزین ها چیست؟

خبر روز

موتورسیکلتی که سه سال پیش 400 هزارتومان بود، 
امروز 30 میلیون تومان شده است، باید گفت انگار خواب 
می بینیم یا از خواب بیدار شده ایم و تنها ظرف دو، سه سال 

همه چیز در بازار تغییرات عجیب و غریبی کرده است!

برداشت 3 هزار و ۶00 تن پیاز در شمال سمیرم
کارشناس ترویج مرکز جهاد کشاورزی بخش وردشت از توابع سمیرم از برداشت سه هزار و ۶۰۰ تن 
پیاز از مزارع بخش وردشت در سال جاری خبر داد.مهدی اژدری فرد گفت: عمده کشت محصول 

پیاز از نوع سفید و زرد در روستای چشمه رحمان بوده است.
به گفته وی، این محصول در منطقه وردشت در شمال سمیرم به صورت نشایی و در یک متر مربع 
حدود ۱۱۰ یا ۱۵۰ نشا کاشته شده است.کارشــناس ترویج مرکز جهاد کشاورزی بخش وردشت 
شهرستان ســمیرم درباره روش آبیاری پیاز، اظهار کرد: مزارع این محصول به روش بارانی و با 

دوره سه روزه آبیاری شده اند.
اژدری فرد، میانگین برداشــت به ازای هر هکتار را ۹۰ تن اعالم کرد و گفت: پیاز سمیرم از کیفیت 
خوبی برخوردار اســت و در صورتی که شاهد بارش های بهتری باشــیم عملکرد و بازدهی بیشتر 
این دســت محصوالت زراعی را شــاهد خواهیم بود.وی تصریح کرد: تمایل بیشتر کشاورزان و 
بهره برداران بخش کشاورزی و زراعت در سال های اخیر، انبار کردن محصوالت باغی و زراعی در 
سردخانه هاست.وردشت، یکی از بخش های عشــایری و طایفه ای شهرستان سمیرم در استان 

اصفهان و مرکز این بخش شهر جدید فتح آباد است.

رییس اداره صمت آران و بیدگل :
حدود 182 میلیون دالر کاالی غیرنفتی طی ۶ ماه از آران و 

بیدگل صادر شد
رییس اداره صنعــت، معدن و تجارت آران و بیــدگل گفت: ۱۸۱ میلیــون و ۸۹۳ هزار دالر کاالی 
غیرنفتی طی ۶ ماهه نخست امسال از این شهرستان به مقصد کشورهای دیگر صادر شده است.

امیر عباس شــاکری افزود: ارزش ریالی صادرات ۶ ماهه نخست امسال در آران و بیدگل حدود 
۶۸ درصد نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش داشته است. وی با بیان اینکه وزن کاالهای 
صادراتی در سال جاری نزدیک به ۲۲۵ میلیون کیلوگرم بوده است، ادامه داد: از لحاظ وزنی هم 

مقدار کاالی صادراتی حدود ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشتیم.
وی با بیان اینکه حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۰ هزار دالر صادرات امســال سهم فرش ماشینی و صنایع 
وابسته به آن بوده است، اظهار داشت: سهم میلگرد از صادرات امسال ۸۰ درصد، فرش ماشینی 

۱۷ درصد و سایر کاالها نزدیک سه درصد بوده است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارات آران و بیدگل خاطر نشان کرد: بیشترین محصوالت فوالدی 
و فرش ماشــینی این شهرســتان به مقصد کشــورهایی از جمله چین، جمهــوری آذربایجان، 

افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عراق، قطر و گرجستان صادر شده است.

بیمه قالی بافی بافندگان شاغل در کارگاه های فرش 
دستباف پیگیری خواهد شد

 فرماندار شهرستان نایین در حاشــیه بازدید از دو کارگاه قالی بافی که توسط بخش خصوصی در 
شهر نایین راه اندازی شــده اظهار کرد: این بافندگان که با دســتمزد ناچیز  این آثار هنری را خلق 
کرده و در حفظ صنعت فرش دستباف نایین که به واقع به عنوان یکی از صنایع دستی اصیل این 
شهرســتان با نام نایین در دنیا عجین گشته نقش اساســی دارند باید تحت پوشش بیمه قالی 

بافی قرار گیرند. 
مهندس نصرتی افزود: اگر در این رابطه قوانین دســت و پاگیر وجود داشــته باشــد می توان با 
حمایت ها و پیگیری آزاد نماینده مردم شهرستان در مجلس در مرکز و همچنین مجلس شورای 
اسالمی در این خصوص اقدام  کرد. نصرتی خاطر نشان کرد: همچنین پیگیر اختصاص تسهیالت 

مناسب برای توسعه این کارگاه ها خواهیم بود. 

کافه اقتصاد

شهرستان ها

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ضمن اشاره به تشکیل شعب سیار تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات گفت: در راستای پیشگیری از ارتکاب به جرم 
الزم است که گلوگاه ها تقویت شوند.منصور انصاری در آیین تکریم و معارفه رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان با بیان اینکه در حوزه تعزیرات در شرح 
وظایف باید پاسخگوی تولیدکننده و مصرف کننده باشیم، گفت: شهروندان حتی در دورترین نقاط منطقه نیاز به مایحتاجی دارند که در صورت عدم تامین مایحتاج 
آن خانواده متضرر می شوند.وی با بیان اینکه اجرای دقیق قانون، تعامل با دستگاه و سرعت رسیدگی در تخلفات باید مد نظر تمامی همکاران ما در تعزیرات حکومتی 
باشد، افزود: الزم است کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی در شهرستان کاشان تشکیل شود و این کمیسیون با دو عضو اصلی رییس اداره تعزیرات و رییس 
اداره صنعت، معدن و تجارت و اعضای مدعو تشکیل می شود.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه این کمیسیون یک کمیسیون چابک است، ابراز 
داشت: نظارت بر مصوبات کمیسیون های تنظیم بازار یکی از وظایف کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی است واین موضوع بسیار اهمیت دارد و الزم است در این 
زمینه برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.وی ضمن تاکید بر تکریم ارباب رجوع گفت: تمامی روز های کاری باید روز های کاری باشد و بر همین اساس رسیدگی فوری، 
سریع و دقیق به پرونده ها باید مد نظر همکاران ما به ویژه همکاران ما در شهرستان کاشان باشد و از سوی دیگر تعامل و همکاری با تمامی دستگاه های شهرستان 

کاشان نیز باید مد نظر قرا ر گیرد.

راه اندازی شعب سیار تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به تخلفات در استان اصفهان

برداشت انگور از 
تاکستان های مشگین شهر 
برداشت میوه انگور در شهرستان مشگین 
شهر که در شمال غربی استان اردبیل قرار 
دارد و از مناطق مستعد ایران در تولید انگور 
است، از نیمه دوم شهریور ماه آغاز شده و 
به مدت یک ماه ادامه می یابد. رقم غالب 
انگور در این شهرســتان کشمشی بی دانه 
می باشد و ارقام دیگری همچون شاهانی، 
صاحبی، خلیلی، یاقوتی، نورس، آلدرق، 
گلین بارماقی، رســمی و سلطانی در این 

شهرستان استحصال می شود.

وز عکس ر

جایــگاه دار و رییس ســابق انجمن صنفی 
کارفرمایــی جایــگاه پمپ بنزیــن اصفهان 
گفت: اصلی ترین دلیل از کار افتادن نازل ها 
در سراســر کشــور، مربــوط به فرســودگی 
PT کامل زیر ســاخت سامانه هوشــمند و
ها )دســتگاه های کارتخوان نصــب بر روی 
پمپ ها( اســت.محمد علی رشــادی ادامه 
داد: جایگاه دار با تمام مشــکالتش تمایل به 
فعال بــودن تمام نازل هایــش را دارد و فکر 
و ذهنش آسایش مردم اســت و همچنین 
به دلیل رضایت نداشــتن مردم، از این وضع 
کامال ناراضی است.وی گفت: متولی سامانه 
هوشــمند و PT درجایگاه ها، شــرکت ملی 
فرآورده های نفتی است و حتما باید شرکت 
پشتیبان مورد وثوق شــرکت نفت، رفع عیب 
کند که جواب آن ها هم »قطعه نداریم« است 
و همچنین جایگاهدار حق هیچ گونه دخالت 
درتعمیرات آن ندارد.جایگاه دار و رییس سابق 
انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه پمپ بنزین 
اصفهان افزود: اصلی ترین دلیل از کار افتادن 
نازل ها در سراسر کشور، مربوط به فرسودگی 
کامل زیر ساخت ســامانه هوشمند و PTها 
)دستگاه های کارتخوان نصب بر روی پمپ ها( 
است.رشــادی خاطرنشــان کرد: تعویض و 
نوســازی این کارتخوان ها برای دولت هزینه 
بســیاری دارد در نتیجه از قطعات تعمیری 
استفاده می شــود.وی بیان کرد: استفاده از 
قطعات بــرای این کارتخوان هــا مانند تیوپ 
دوچرخه ای است که دارای ۱٠٠ وصله است و 
به محض زدن وصله جدید، وصله قبلی، دچار 
پنچری می شــود.جایگاه دار و رییس سابق 
انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه پمپ بنزین 
اصفهان افزود: در جایگاه های بین راهی هم 
مشکل نازل های نفت گاز وجود دارد.رشادی 
بیان کرد: اگر پمپ ها مشــکل مکانیکی پیدا 
کنند، خود جایگاه دار از طریق خدمات پس 
از فروش و پشتیبانی شرکت های تلمبه ساز، 

این مسئله را حل خواهد کرد.

عکس: میزان
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دورک؛ سرزمین فراموش شده یاقوت های سرخ
دورک اناری بــه منطقه یاقوت های ســرخ در منطقه مشــایخ از توابع 
شهرستان کیار معروف است، قبل از شــیوع کرونا گردشگران بسیاری 
از اقصی نقاط کشور برای استفاده از طبیعت بکر و بازدید از باغات انار به 
این منطقه سفر می کردند، زیبایی های روستاهای منطقه مشایخ به ویژه 
دورک اناری بسیار چشم نواز و دلنواز است، اما متاسفانه زیرساخت های 

گردشگری در این منطقه مطلوب نیست.
 شــیوع کرونا، رکود در حوزه گردشــگری را صد چندان کرد. این صنعت 
پولساز که می توانست مشکالت بسیاری از کشور در حوزه اشتغال و تولید 
را مرتفع کند قبل از شیوع کرونا به نفس افتاده بود و پس از آن دیگر نایی 
برای ادامه دادن ندارد. حال که اخبار خوبی از نزدیک شدن به پایان کرونا با 
واکسیناسیون حداکثری مردم علیه این بیماری به گوش می رسد، باید 
فعاالن این حوزه عزم خود را جزم کرده و جانی تازه در کالبد این صنعت 

به خواب فرو رفته بدمند.
گردشگری امروزه تنها به بازدید از مکان های تاریخی و تفریحی خالصه 
نمی شود، بلکه در این سال ها گردشگری در حوزه های گردشگری علمی، 
سالمت، طبیعت، تجاری، شهری، روستایی، کشاورزی، مذهبی، ورزشی، 
ماجراجویانه، عشایری، فضایی، هنری، تاریخی، فرهنگی، عکاسی و ... 
وارد شده است و هر کدام از مناطق کشور به دلیل وجود ظرفیت پذیرای 

گردشگران از اقصی نقاط کشور و جهان هستند.
مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه ۱۶۵ هکتار از باغات استان را باغات انار تشکیل می دهد، اظهار کرد: 
۹۰ درصد باغات انار استان در شهرستان کیار و در منطقه دورک اناری واقع 

شده است که از این سطح ساالنه بیش از ۱۰۰۰ تن انار برداشت می شود.
ابراهیم شیرانی  با اشاره به برنامه سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری برای توسعه باغات انار در شهرســتان کیار و اردل، توضیح داد: 
درصدد هســتیم با کشــت انواع ارقام انار در مناطق نیمه گرمسیری در 
اطراف روستای دورک اناری، روستای گل سفید تا سرخون که چند طرح 
انتقال آب نیز در منطقه در حال اجراست، به رقم مطلوب برسیم و باغات 
انار را توسعه بدهیم. مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه در منطقه دورک اناری به علت وجود طبیعت بکر، 
مناطق جنگلی، باغات انار و رودخانه دائمی در آن منطقه امکان توسعه 
گردشگری کشاورزی وجود دارد، توضیح داد: قبل از شیوع کرونا در منطقه 
دورک اناری جشنواره انار در فصل برداشت این محصول برگزار می شد و 

استقبال بسیار خوبی هم از گردشگران اقصی نقاط کشور صورت گرفت.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم منطقه دورک اناری را معرفی کنیم، قطعا در فصل 
برداشت انار می تواند باعث جذب گردشگر و کمک به درآمد مردم بومی در 

فروش محصول انار و محصوالت جانبی فرآوری شده شود.

شیرانی در پایان تصریح کرد: به علت سردسیر بودن منطقه دورک اناری 
برداشت انار در این منطقه از اواخر مهرماه آغاز و تا پایان پاییز ادامه دارد.

کارشناس حوزه گردشــگری چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه 
منطقه مشایخ در شهرســتان کیار دارای ظرفیت های گردشگری بسیار 
باالیی است، اظهار کرد: در منطقه مشایخ از روستای دوپالن تا روستای 
معدن که در حاشیه رودخانه دائمی کارون قرار دارد ،جلوه های زیبایی از 

طبیعت را می توان مشاهده کرد.
ابراهیم شهرانی  افزود: باتوجه به خروشان بودن رودخانه کارون نسبت 
به زاینده رود امکان انجام ورزش های آبی مانند رفتینگ، کایاک سواری، 
بانجی جامپینگ و ... با هیجان بسیار باال وجود دارد، قبل از شیوع کرونا 
و ممنوع نبودن تــردد اتوبوس در این منطقه روزانه حــدود ۱۰۰ اتوبوس 
گردشــگر وارد این منطقه می شدند. شــهرانی با تاکید بر اینکه منطقه 
مشایخ و روستای دورک اناری بین دو منطقه حفاظت شده ملی سبزکوه 
و هلن قرار دارد، توضیح داد: به علت وجود جنگل های بلوط، آبشارهای 
بلند مانند تنگ زندان و صخره های بزرگ ســاالنه بیش از ۱۰۰۰ کوهنورد 
و طبیعت گرد حرفه ای در این منطقه بــرای ورزش های طبیعت گردی 

حضور پیدا می کنند.
این کارشناس حوزه گردشگری با اشــاره به باغات انار در منطقه دورک 
شاپوری )اناری(، گفت: انار تولیدی در این منطقه از کیفیت بسیار باالیی 
برخوردار است، مردم محلی در فصل برداشت انار اقدام به تهیه رب انار، 

انار خشک و ... می کنند. رب انار دورک به علت مرغوبیت و کیفیت باال از 
شهرت باالیی برخوردار بوده و همچنین زندگی عشایر در منطقه مشایخ 

جلوه های زیبایی را خلق می کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه زیرساخت های گردشگری در منطقه دورک 
اناری ضعیف اســت، گفت: جاده دورک اناری که به علت عرض کم تردد 
اتوبوس در آن ممنوع شده بود تا حدودی عریض شده است، اما در سایر 
زیرساخت ها مانند اینترنت، محل اسکان موقت گردشگران و ... دچار 

مشکالتی هستیم.
مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعــات چهارمحال و بختیــاری نیز در 
خصوص وضعیت ارتقای شــبکه تلفن همراه در منطقه مشایخ از توابع 
شهرســتان اردل، اظهار کرد: به واسطه ایجاد زیرســاخت مناسب برای 
دسترسی به اینترنت، در دهستان مشایخ بخش ناغان شهرستان کیار ۱۵ 
روستا شناسایی شد که نیاز به ارتقای اینترنت از نسل دوم به سوم و چهارم 
دارند. مرتضی باللی تصریح کرد: پیگیری ها از طریق وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات برای ورود تجهیزات مورد نیاز به منظور برقراری اینترنت 
در ۱۵ روستای دهستان مشــایخ انجام و تجهیزات در پنج روستا نصب 

شده که تا حدود ۱۰ روز آینده سایت آن ها روشن خواهد شد.
وی یادآور شــد: در شهرســتان کیار ۴۶ میلیارد ریال از اعتبارات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات برای اجرای فیبر نوری تامین و هزینه شده که 

از مرکز مخابرات ناغان تا روستای گل سفید اجرا شده است.

 تعیین بیش از هشت میلیارد تومان حقوق دولتی 
برای معادن فعال

رییس ســازمان صمت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در نیمه نخست امسال، حقوق دولتی 
معادن استان حدود شش برابر افزایش پیدا کرد و در این مدت هشت میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان 

حقوق برای معادن فعال استان تعیین شد.
سجاد رســتمی افزود: از این میزان دو میلیارد و ۹۵۹ میلیون تومان آن به صورت نقد و مابقی آن 
به صورت اقساط از ســوی بهره برداران فعال در حوزه معدن استان به حساب خزانه واریز می شود. 
رستمی اضافه کرد: وصول این میزان بهره مالکانه در سال ۱۴۰۱ محقق می شود، اگرچه چهارمحال 
و بختیاری جزو استان های ثروتمند در حوزه معدن شناخته نمی شود، اما در حقوق دولتی معادن 
به نسبت مواد معدنی و جواز های تاسیس و بهره برداری از استان های نمونه در این حوزه به شمار 

می رود. 
وی اظهار داشت: حقوق دولتی یا بهره مالکانه سهمی است که دولت بابت بهره برداری و استخراج 
مواد معدنی از شخص بهره بردار دریافت می کند. رستمی تصریح کرد: محاسبه حقوق دولتی معادن 
به روز شده و نحوه دریافت حقوق دولتی به این شکل اســت که در ابتدا میزان بدهی هر بهره بردار 
تعیین و به وی اعالم می شود و سپس در فرصت تعیین شده باید نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

وی گفت: درصدی از این بهره مالکانه که به حساب خزانه واریز می شود به عنوان هزینه های تملیکی 
و جاری به استان ها بازگردانده می شود تا در راستای تسهیل در امور معدن کاری، دسترسی آسان به 

معادن و تجهیز امکانات موردنیاز آن هزینه شود. 
رستمی بیان کرد: مجموع معادن بهره برداری شده در اســتان ۱۵۲ مورد است که از این تعداد ۱۱۶ 
معدن فعال و ۳۶ معدن غیرفعال اســت.وی در پایان خاطر نشــان کرد: طی شش ماهه نخست 
امسال سه هزار و ۷۰۰ ماده معدنی از ۱۱۶ معدن فعال استان استخراج شد و در حال حاضر از معادن 
فعال استان هشت ماده معدنی خاک نسوز، سنگ تزیینی، سنگ الشه، سنگ گچ، سیلیس و مواد 

اولیه سیمان استخراج می شود.

پیش بینی برداشت 220 هزار تن ذرت علوفه ای در بام ایران
مدیر زراعت سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برداشت ذرت علوفه ای 
از سه هزار و ۷۰۰ هکتار مزارع استان آغاز شده اســت و تا اواخر مهرماه ادامه دارد. محسن مهدوی 
افزود: میانگین برداشت ذرت علوفه ای در هر هکتار ۶۵ تن است و کشت ذرت علوفه ای در استان 
به صورت بذر است. مهدوی اضافه کرد: ارقام کشت شــده در چهارمحال و بختیاری ذرت علوفه ای 
۷۰۴، ۷۰۳، ماکسیما، سین جنتا، برکت و سیمون است.وی  گفت: برداشت ذرت علوفه ای از مزارع 
این اســتان به صورت مکانیزه انجام و پیش بینی می شود در سال زراعی جاری ۲۲۰ هزار تن ذرت 

علوفه ای در استان برداشت شود.

 توقیف 3 خودروی حامل چوب قاچاق در
چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن گفت: در راســتای مبارزه با قاچاق محصوالت و فرآورده های 
طبیعی، ماموران پلیس آگاهی این شهرســتان با اجرای طرح کنترل محور های ارتباطی در حوزه 

استحفاظی، به سه دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مظنون شدند.
سرهنگ مسلم احمدی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی با رعایت نکات ایمنی خودرو ها را 
متوقف و بازرسی کردند که در بازرسی از این خودروها، بیش از یک تن چوب جنگلی قاچاق کشف 
و ضبط شد. احمدی خاطرنشــان کرد: این سه خودرو توقیف شــد و متهمان با تشکیل پرونده به 

مرجع قضایی معرفی شدند.

اخبار
چهارشنبه 7 مهر 1400 / 22  صفر 1443 / 29 سپتامبر 2021 / شماره 3358

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
7/95 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

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

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

م الف: 1189615  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/96 شــماره نامــه : 140085602024007688-1400/07/03 چون تحديد 
حدود ششــدانگ قطعه زمين محــل جوی ســياه پــالک 4796/2189 واقع 
در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی بــه نام آقايان رضا قاســمی 
و مرتضی قاســمی و احمد قاســمی ديزيچه فرزنــدان علی و خانمهــا بتول و 
طاهره و اشــرف همگی قاســمی ديزيچه فرزندان علی در جريان ثبت اســت 
و به علت عــدم حضور متقاضــی ثبت بــه عمل نيامــده اينک بنا به دســتور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1400/08/03 ســاعت 9 صبح در محل شــروع 

 و به عمــل خواهد آمد، لــذا به موجــب اين آگهی بــه کليه مجاوريــن 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 ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين 
تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی تقديم 
دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. م الف: 1198512 مهدی شبان 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/97 شماره نامه : 140085602024007614-1400/06/31 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 140060302024000372 مورخ 1400/02/07 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب خانه و زمين متصله به مســاحت 508/53 متر مربع تحت شــماره فرعی 
4860 از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 118 فرعی از اصلی مزبور  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای احمد فياض فرزند علی مســتقر 
گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل 
ماده 13 قانون فــوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديــد حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1400/08/01 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاوريــن اعالم می گردد تا در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديد حــدود و فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانــون ثبت بايد از تاريخ 
تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
م الف: 1198034  مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان

ابالغ اخطاریه افراز
7/98 آقای سيد عباس اميران اردستانی فرزند سيد حسين نظر به اينکه خانم سيده 
فريبا اميران اردستانی فرزند سيد حسين شريک شما در ششدانگ پالک 5385/57 
بخش 4 ثبت اصفهان به استناد آيين نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
آذرماه سال 1357 تقاضای افراز سهم مشاع خود از پالک فوق الذکر را نموده است 
و شما را مجهول المکان اعالم نموده اســت و در تاريخ 1400/8/8 ساعت 9 صبح 
به اتفاق نماينــده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شــد 
لذا بدينوســيله به اطالع می رســاند که جهت تنظيم صورتمجلس و امضاء آن در 
 روز و ساعت مقرر در محل حاضر شــويد عدم حضور مانع از رسيدگی نخواهد شد. 

م الف: 1198499 زمانی رئيس ثبت منطقه مرکزی اصفهان 
فقدان سند مالکیت

7/99 نظر به اينکه خانم مهناز عطائی منش با ارائه درخواست شماره 25022684 
مورخ 1400/06/28  و تســليم دو برگ استشــهاديه شهود شــماره رمز تصديق 
264571 مورخ 1400/6/28 دفترخانه 297 اصفهان مدعی مفقود شــدن ســند 
مالکيت ششدانگ پالک ثبتی 2739 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان 
که تحت شماره چاپی 839730 ذيل دفتر الکترونيکی 139920302025024443 
امالک صادر و تســليم گرديده و نامبرده اظهار داشته که سند مالکيت وی به علت 
نامعلوم مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب  
به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1198649  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/100 نظر به اينکه خانم مهناز عطائی منش با ارائه درخواست شماره 25022684 

مورخ 1400/06/28  و تســليم دو برگ استشــهاديه شهود شــماره رمز تصديق 
264571 مورخ 1400/6/28 دفترخانه 297 اصفهان مدعی مفقود شــدن ســند 
مالکيت ششدانگ پالک ثبتی 2739 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان 
که تحت شماره چاپی 839730 ذيل دفتر الکترونيکی 139920302025024443 
امالک صادر و تســليم گرديده و نامبرده اظهار داشته که سند مالکيت وی به علت 
نامعلوم مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب  
به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1198654  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/101 شــماره نامه: 140085602033002535-1400/07/04 نظر به اينکه 
تمامی ششدانگ دو قطعه زمين بائره در پشت دکان های شماره 519 و 523 فرعی 
در محله کهنو  پالک ثبتی 675 مکرر  فرعی از 33- اصلی واقع در شهر نطنز که در 
راستای استاندارد سازی به پالک 4028 فرعی از 33- اصلی تبديل گرديده است جز 
بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباس عبادالهی 
نطنزی فرزند حسين و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن 
به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/08/05  
ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
 صورت مجلس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. م الف:1199050 

رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه به علت شرایط خشکسالی ۱۰ تا ۲۵ درصد سطح زیرکشت 
بهاره استان نسبت به سال های گذشته کاهش داشت، گفت: در سال زراعی جاری ۸۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت پاییزه قرار می گیرد.

حسین برزگر با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری ۸۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت پاییزه قرار می گیرد و ۳۲ هزار هکتار نیز زیر کشت بهاره قرار 
داشت، اظهار کرد: باتوجه به شرایط خشکسالی ۱۰ تا ۲۵ درصد سطح زیرکشت بهاره استان به خصوص در زمینه کشت حبوبات وسیب زمینی نسبت به سال های 

گذشته کاهش داشت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری افزود: در ســال زراعی جاری تولید محصوالت زراعی ۱۱۴ تن است که این 
میزان در مدت مشابه سال زراعی گذشته که ۱۷۰ هزار تن بود با کاهش ۳۳درصدی روبه رو شد، برای سال زراعی جاری ۲۷۰۰ تن بذر تهیه شده که ۳۰ درصد بذر 

تهیه شده در استان بذرگواهی شده است.
وی با تاکید بر اینکه در سال زراعی جدید حدود ۵۰۰۰ تن بذر برای کشاورزان تهیه شده که برای کشت پاییزه توزیع می شود، گفت: طی دو سال گذشته، توزیع تراکتور 
و ادوات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و در سال ۹۹ در استان ۳۱۱ دستگاه تراکتور و ۳۳۱ دستگاه ادوات کارنده و کشنده و امسال نیز ۱۹۸ دستگاه تراکتور بین 
کشاورزان استان توزیع شد. برزگر ادامه داد: هم اکنون ۹۴۰۰ دستگاه تراکتور، ۲۴۳ دستگاه کمباین در چهارمحال و بختیاری فعال شده و ظرفیت مکانیزاسیون 

استان ۱.۹۵ درصد بوده که از متوسط کشوری باالتر است.

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۶۹۷ نفر در سامانه مربوط به ثبت نام طرح ملی مسکن 
نام نویسی کرده و از این تعداد ۵۳۶۷ نفر ثبت نام خود را قطعی و مبالغ تعیین شده را واریز کرده اند.

ابراهیم علیرضایی در خصوص طرح اقدام ملی مسکن  در چهارمحال  و بختیاری، اظهار کرد: تاکنون ۱۷ هزار و ۶۹۷ نفر در سامانه مربوط به ثبت نام طرح 
ملی مسکن نام نویسی کرده و از این تعداد ۵۳۶۷ نفر ثبت نام خود را قطعی و مبالغ تعیین شده را واریز کرده اند، همچنین ۷۱۶۶ نفر از متقاضیان تاکنون 

حائز شرایط برای دریافت مسکن در این طرح شناخته شده اند.
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تاکنون ۹۶ پروژه در طرح اقدام ملی در استان تعریف شده، 
عملیات اجرایی احداث مســکن در این طرح در استان آغاز شده اســت، برخی واحدها پروانه ساختمانی برای ساخت و ســاز اخذ کرده اند و همچنین 

آماده سازی اراضی مابقی اراضی نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه نسبت تخصیص زمین به متقاضیان حائز شــرایط در طرح اقدام ملی ۷۰.۹۲ درصد است، عنوان کرد: متقاضیان مسکن در طرح اقدام 
ملی در شهرهای اردل، بروجن، بن، شهرکرد، فارسان، فرادنبه، گندمان، هفشــجان، سورشجان، جونقان، سامان، فرخ شهر، لردگان و گهرو مبالغ تعیین 

شده را واریز و عملیات اجرایی ساخت مسکن در این شهرها کلید خورده و اراضی موردنظر نیز اختصاص پیدا کرده است.
علیرضایی بیان کرد: بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان در طرح اقدام ملی در شهرهای شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگان و فرخ شهر قرار دارند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:

82 هزار هکتار در چهارمحال و بختیاری زیر کشت پاییزه می رود
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی خبر داد:

قطعی شدن ثبت نام بیش از 5 هزار نفر در طرح اقدام ملی در چهارمحال و بختیاری
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فردایی روشن با غربالگری سالمت روحی کودکان
رییس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه سالمت اجتماعی و 
روانی شهروندان همواره از موضوعات اساسی و مهم مدنظر مدیریت شهری بوده است، اظهار کرد: 
در این راستا اجرای ویژه برنامه ها و طرح های شهری و منطقه ای که تا حدی موجب بهبود وضعیت 

سالمت روانی شهروندان شود، در دستور کار شهرداری اصفهان قرارگرفته است.
اکرم قپانچی بابیان اینکه بدون شــک بهبود وضعیت روانی شهروندان و رفع و کاهش اختالالت 
موجود سهم قابل توجهی در کاهش میزان آســیب های اجتماعی در سطح جوامع و شهرها دارد، 
گفت: از طرفی تامین نیازهای تمامی شــهروندان، به ویژه کودکان به عنوان آینده ســازان کشور از 

اهداف اصلی مدیریت استراتژیک شهری است. 
تامین نیازهای کودکان اعــم از نیاز به هوای پاک، زمینی پاک و بــه دوراز هرگونه آلودگی، تامین 
فضای بازی و سرگرمی و نیز تامین نیازهای روانی و ریشــه یابی و شناسایی عوامل آسیب زا در 

کودکان شهرمان باهدف برخورداری از آینده ای روشن و درخشان ضروری به نظر می رسد.
رییس اداره فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشــاره به اجرای طرحی جامع با 
عنوان »فردای روشن« در سطح منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان، گفت: در این طرح کودکان باهدف 

ریشه یابی و شناسایی عوامل آسیب زا تحت غربالگری قرار خواهند گرفت.
وی، هدف از اجرای این پروژه را شناخت وضعیت سالمت روانی کودکان پایه اول ابتدایی و کشف 
اختالالت رفتاری، یادگیری و شناختی و درنهایت شناسایی آسیب های اجتماعی موجود در آن ها 

باهدف نهایی کاهش و پیشگیری از معضالت فردی و اجتماعی کودکان برشمرد.
قپانچی، رویکرد اجرایی این طرح را مشــتمل بر نقاشی خانواده، تکمیل مصاحبه های بالینی در 
فرم های ارزیابی فرزند توسط والد، اجرای تست هوش ریون رنگی و درنهایت تکمیل پرسش نامه 
اختالالت رفتاری کودکان باهدف تحلیل ســازه حاکــی از چهار عامل نقص توجــه، ترس، رفتار 
اجتماعی، و پرخاشگری عنوان کرد که توسط والدین کودکان پایه اول ابتدایی تکمیل خواهد شد.

شاد؛ اولویت اول آموزش مدارس
رییس اداره اطالعــات فنــاوری اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفــت: با توجه به 
دســتورالعمل وزارت آموزش و پرورش کالس های آموزش مدارس تنها باید در برنامه شاد اجرا 
شود. حمیدرضا خردمند ادامه داد: ولی اگر مدارس برای مکمل آموزشی خواستند از نرم افزار های 

دیگری استفاده کنند، مجاز هستند.
رییس اداره اطالعات فناوری اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: باتوجه به اینکه 
نرم افزار های دیگر به غیر از شاد رایگان نیستند اگر مدارسی برای آموزش از نرم افزار های به غیر 
از شاد استفاده کنند آموزش و پرورش با آنها برخورد خواهد کرد.وی افزود: هیچ مدرسه ای اجازه 
دریافت پول برای نرم افزارهای تدریسی از والدین را ندارد فقط در صورتی می توانند پول دریافت 

کنند که با والدین مشورت شده باشد.

توزیع غذای گرم بین نیازمندان فالورجانی در اربعین
در طرح رزمایش کمک مومنانه محرم ۲، همزمان با اربعین حســینی ۱۲ هزار پرس غذای گرم و 
۷۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان فالورجانی توزیع شــد.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
فالورجان با اشاره به اینکه این تعداد بســته به ارزش بیش از ۴ میلیارد ریال تهیه و بین افراد بی 
بضاعت توزیع می شود ، گفت: این تعداد بسته حمایتی غذایی شامل مرغ، برنج، ماکارونی، سویا، 

رب گوجه فرنگی و حبوبات است.
علی محمد کاظم زاده، پنج هزار و ۹۴۰ خانواده را در این شهرستان تحت پوشش این نهاد دانست 
و افزود : در این طرح ۱۲ هزار پرس غذای گرم با کمک سپاه و ۱۰ حوزه مقاومت بسیج در شهرستان 

فالورجان طبخ و بین نیازمندان توزیع شد.

عدم استقبال مردم اصفهان از طرح واکسیناسیون؛

 آفت واکسن هراسی

در شــرایطی کــه ایــن روزهــا طــرح   نرگس طلوعی
واکسیناسیون همگانی بدون محدودیت 
سنی برای افراد باالی ۱8 سال در اصفهان درحال اجراست؛ اما سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از عدم استقبال شهروندان از این طرح 
خبر می دهد.آرش نجیمی با گذاشتن یک عکس از مرکز واکسیناسیون 
گلستان شهدا نوشت: »پنجشنبه شب ساعت ۲۱  و امکانات کامل برای 
واکسیناســیون در گلستان شــهدا اما اســتقبال بســیار کم! تنها راه 
پیشگیری از موج ششــم واکسیناســیون همه افراد جامعه در زمان 
محدود باقی مانده اســت« عدم استقبال شــهروندان از اجرای طرح 
واکسیناسیون همگانی ریشه در واکسن هراسی دارد، اتفاقی ناگوار که 
بسیاری از پزشکان و متخصصات حوزه بهداشت و درمان کشور نسبت 
به عواقب ناشــی از آن و تداوم درگیری جامعه با شیوع بیماری کرونا 

هشدار می دهند.
همه کارشناســان و متخصصان امر، واکسیناســیون را تنها راه مبارزه 
موثر با کرونا دانسته و معتقدند تاریخ و تجربه نشــان داده که تنها راه 
مبارزه موثر با هر بیماری، واکسیناسیون است که موارد آن را در مبارزه 
با بیماری هایی مثل سرخک، فلج اطفال و ...شاهد بوده ایم. واکسن 
کرونا با وجود اینکه سریع ساخته شــد و توانست مجوز تزریق بگیرد، 

اما تحقیقات و مشاهدات در کل دنیا نشان داده که انواع واکسن کرونا 
که دارای مجوز هستند، توانســته اند تا حد باالیی در برابر این بیماری 
ایمنی ایجاد کرده و از شیوع آن در سطح جوامع پیشگیری کنند.عوامل 
زیادی را در ارتباط با بی رغبتی برخی از اقشــار مردم در تزریق واکسن 
کرونا می توان برشمرد که از جمله آن، هجمه های رسانه ای افراد طرفدار 
تجویز گیاهان دارویی و پاشــیدن بذر ترس ناشــی از عواقب واکسن 
کرونا در جامعه، اضطراب ناشــی از عــوارض بعد از تزریق واکســن، 
هجمه رسانه های معاند خارج از کشــور باهدف بی کیفیت جلوه دادن 
واکسن های تولید داخل و در نهایت عوام گرایی و بی توجهی توده ای از 
مردم به صحبت های افراد صاحب نظر در ارتباط با فواید واکسن برای 
مهار کرونا ویروس اســت. گفت و گو با افرادی کــه رغبتی برای تزریق 
واکسن کرونا ندارند نشان می دهد که دالیل این افراد برای تزریق نکردن 
واکسن کرونا مبنای علمی و کارشناسی ندارد و عوام گرایی و و اضطراب 
ناشی از عوارض احتمالی واکسیناســیون از دالیل واکسن نزدن شان 
مطرح شده اســت. علی احمدی یکی از شهروندانی است که می گوید 
هیچ یک از اعضای خانواده اش تاکنون واکسن نزده اند. این شهروند 
اصفهانی مهم ترین عامل عدم استقبال از واکسن را ترس خانواده هایی 
دانست که واکسن دوز نخست و حتی دوز دوم را هم دریافت کرده اند؛ 

اما بازهم مبتال شده و در واقع اعتمادشــان را به اثربخشی واکسن از 
دست داده اند.

وی راهکار رفع این مسئله را صراحت کالم مسئوالن عنوان کرد و افزود: 
این عدم شفافیت و پاسخگو نبودن مسئوالن را مردم نمی پسندند، زیرا  
تاکنون کار علمی خاصی روی این موضوع انجام نشده که چرا افرادی 
که دوز دوم واکســن را دریافت کرده اند، بازهم کرونا می گیرند و فوت 
می کنند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص دالیل 
واکسن هراسی در بین مردم گفت: متاســفانه فضای بسیار مسموم 
و بمباران اطالعاتی از نظر مقابله با واکســن ایجاد شــده در حالی که 
سال هاست واکسیناسیون توانسته روند بیماری ها را کاهش دهد مانند 
واکسن هپاتیت که مردم استقبال خوبی از آن داشتند و همه مراجعه 
کردند و بیماری کنترل شد و واکسن های دیگر هم همین طور توانستند 
بیماری ها را کنترل کنند و ارزش و اثربخشــی واکسن ها به مردم ثابت 

شده است.
 آرش نجیمی ادامه داد: اطالعات متناقض افراد غیرمتخصص و ناآگاه 
و سم پاشــی هایی که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، باعث واکسن 
هراسی برخی ها شده در حالی که بهتر است مردم بدانند واکسن بسیار 

اثربخش است و بهترین واکسن، واکسن های موجود است.

کسیناسیون  وا امر،  و متخصصان  همه کارشناسان 
و معتقدند  دانسته  با کرونا  راه مبارزه موثر  تنها  را 
تاریخ و تجربه نشان داده که تنها راه مبارزه موثر با هر 
بیماری، واکسیناسیون است که موارد آن را در مبارزه با 
بیماری هایی مثل سرخک، فلج اطفال و ...شاهد بوده ایم

با مسئولان جامعه

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان گفت: استفاده بهینه از داوطلبان هالل احمر 
در مواقع غیر بحران ضروری اســت زیرا شماری از 
این افراد در شرایط غیرحادثه، منفعل و از مجموعه 
جدا می شوند.محمد نوید متقی افزود: بسیار دیده 
شده است که در مواقع غیربحرانی و روزهای عادی از 
ظرفیت باالی داوطلبان به خوبی استفاده نمی شود 
و همین امــر جدایی آنان از بدنه هــالل احمر را رقم 
می زند.  وی با بیــان اینکه مهم تریــن چالش در 
امور داوطلبی، نگهداشــت داوطلبان اســت، ادامه 
داد: این افــراد در فراخوان هــای مختلف داوطلب 

پذیری با سالیق،  عالیق و ویژگی های متنوع سنی، 
جنسی، تحصیالتی، مهارتی و شغلی جذب گروه های 
داوطلبی ســاختارمند در هالل احمر می شوند؛ اما 
بســیاری پس از مدتی دیگر بــا مجموعه همکاری 
نمی کنند. وی گفت: برنامه ریزی برای فعالیت هایی 
در زمان غیر بحران اهمیــت دارد تا داوطلبان بتوانند 
در زمان عادی نیز کارکــرد مفید، اثربخش و مثبتی 
داشته باشند. معاون امور داوطلبان جمعیت هالل 
احمر اصفهان با اشاره به اینکه ماهیت فعالیت های 
این نهــاد بر پایه مشــارکت های داوطلبانه اســت، 
اظهارداشــت: همه فعالیت های معاونت داوطلبان 
هالل احمر در جهت تحقق جلب مشــارکت مردمی 
در کمک به رفع نیاز نیازمندان شکل می گیرد. متقی 
خاطرنشان کرد: داوطلب محوری، خصوصیت ممتاز 
این حوزه است که در تعامل با اقشار مختلف مردمی 

صورت می گیرد و آحادجامعه رادر کمک رســانی به 
هموطنان آسیب دیده و یا نیازمندان جامعه به یاری 
می طلبد.  وی، تعــداد کل داوطلبان جمعیت هالل 
احمر اســتان در ســامانه را ۱۱ هزار و ۱۶۳ نفر اعالم 
کرد و افزود:  اجرای طرح تفکیک دارو، مشــارکت 
فعاالنه و داوطلبانه با قرارگاه کرونا، اجرای طرح های 
داوطلبی و برگزاری آموزش های غیرامدادی از جمله 
برنامه های این مجموعه در مدت اخیر بوده اســت. 
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اصفهان با 
تاکید بر افزایش فعالیت اعضای این نهاد همزمان با 
شیوع ویروس کرونا اضافه کرد: برگزاری کاروان های 
ســالمت، اجرای طرح نذر آب ۴ به استان سیستان 
و بلوچستان، مشــارکت در طرح غربالگری و شهید 
قاسم ســلیمانی و اجرای طرح ارمغان مهر از جمله 

برنامه های چند ماه اخیر بود. 

معاون هالل احمر اصفهان:

استفاده بهینه از داوطلبان هالل احمر در مواقع غیر بحران ضروری است

یادواره شهدای 
مدافعان سالمت در 
خمینی شهر اصفهان

یــادواره شــهدای مدافعان 
ســالمت بــه همــت پایگاه 
مقاومت بســیج حدیثه سپاه 
محوطــه  در  خمینی شــهر 
فضای باز بیمارســتان ۹دی 

خمینی شهر برگزار شد.

 اصفهان؛ همگام با پویش سراسری 
»ایران خانه حضرت رضا)ع(«

معاون دبیرخانه کانون های خدمت رضوی اســتان اصفهان ضمن تشــکر از فعالیت های خادمیاران 
در راســتای کمک به نیازمندان در عرصه های گوناگون و دســتیابی به اهــداف دبیرخانه کانون های 
خدمت رضوی اظهار کرد: کارگروهی را به 
منظور اســتفاده بهینه و بیشتر از توانایی 
خادمیاران و کانون هــا در انجام برنامه ها 
و فعالیت هــای فرهنگــی، آموزشــی، 
درمانی، حمایتی و... تشــکیل دادیم تا 
بتوانیم بیش از پیش، کریمانه و خالصانه 
خدمات رضوی را به جامعه عرضه کنیم.

محمدحســن امامــی افــزود: از جمله 
فعالیت های بســیار مهمی که الزم است 
بیش از قبل به آن پرداخته شود، رسیدگی 
به امور بیماران کرونایی در تامین تجهیزات درمانی و هزینه های دارو و درمان بیماران نیازمند اســت.  
وی ادامه داد: با توجه به شروع ســال تحصیلی جدید، از کانون های خدمت رضوی انتظار می رود که 
یک رابط فرهنگی توانمند در حوزه مسائل آموزشــی و فرهنگی انتخاب کنند تا برنامه ها و کالس های 
آموزشی و اخالقی ویژه ای برای ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ برای دانش آموزان نیازمند برگزار شود. 
امامی، در خصوص خدمات ارائه شــده به نیازمندان خاطر نشان کرد: در شــش ماه ابتدای امسال، 
بالغ بر ۱۰هزار خدمت در سطح استان توســط کانون های خدمت رضوی به افراد بی بضاعت ارائه شده 
که از این مقدار حدود ۵هزار خدمت، مربوط به شهرســتان اصفهان است و تقریبا نسبت به سال قبل 
رشد ۴۰درصدی داشته است. وی، از عقد تفاهم نامه دبیرخانه کانون های خدمت رضوی با تعدادی از 
سازمان ها و ارگان ها به منظور تسهیل خدمت رسانی به افراد نیازمند خبر داد و گفت: در حوزه برگزاری 
اردوهای جهادی در مناطق محروم و کمک به بیماران کرونایی در تامیــن هزینه های درمان و دارو با 
هالل احمر تفاهم نامه ای منعقد کردیم و به منظور راه اندازی سامانه یکپارچه بانک اطالعاتی مددجویان 
نیز با سپاه صاحب الزمان)عج( در حال تنظیم تفاهم نامه هستیم، همچنین تفاهم نامه های دیگری با 
نهاد کتابخانه های استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منعقد شده است. امامی در مورد 
اجرای برنامه های دهه پایانی ماه صفر و به ویژه ایام شهادت آقا امام رضا)ع( عنوان کرد: دستورالعملی 
از آستان قدس رضوی ابالغ شده که طبق آن، پویش سراسری »ایران خانه حضرت رضا)ع(« با شعار 
»ما همه خادم الرضا هستیم« در ســه محور اصلی »روضه رضا«، »نذر شفا« و »نذر رضا« اجرا شود. 
وی در ادامه افزود: محور اول »روضه رضا« اســت که با اقامه عزای امام مهربانی ها به صورت برپایی 
روضه های خانگی در مراکز مختلف استان و به ویژه مکان های خاصی همچون زندان ها، کمپ های ترک 
اعتیاد، خانه های نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، گرم خانه ها، مجموعه های خدماتی، 
پایگاه های مرزی و بیمارستان ها با برنامه های متنوعی شامل: قرائت زیارت امین ا...، سخنرانی، مداحی 
و عزاداری، برنامه های کودکانه، سرود خوانی، برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع بسته های متبرک 
رضوی بین مردم، انجام می شود. امامی در ادامه بیان کرد: محور »نذر شفا«، دومین محور مورد نظر 
است که دارای دو بخش است. یک بخش تحت عنوان پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا شامل ویزیت 
رایگان مددجویان، پایش سالمت نیازمندان، کمک به مراکز واکسیناسیون در ارائه این خدمت به مردم، 
راه اندازی خطوط تولید آب میوه و توزیع آب معدنی برای بیمارستان ها و نذورات مردمی است و بخش 
دوم این محور، مشارکت در پرداخت هزینه های درمانی بیماران کرونایی و تامین تجهیزات درمانی است 
که از زمان اعالم پویش، تاکنون ۲۰۰عدد کپسول اکسیژن و ۶ دستگاه اکسیژن ساز در اختیار نیازمندان 
قرار گرفته است.وی افزود: در بخش نذر شفا، فعالیت دیگری که توسط خادمیاران تعدادی از کانون های 
تخصصی خدمت رضوی انجام می شود، دلجویی و هم دردی و سرکشی به خانواده های شهدای سالمت 

و همچنین خانواده های داغداری است که به واسطه بیماری کرونا، عزیزان شان را از دست داده اند.

وز عکس ر

اخبار

با همکاری یونسکو در اصفهان؛

جشنواره شیخ بهایی 
بین المللی برگزار می شود

خبر روز

طرح بین المللی سازی جشنواره شیخ بهایی 
با همکاری یونســکو در اصفهــان )آیریس( 
اجــرا می شــود.رییس شــهرک علمــی و 
تحقیقاتی اصفهــان گفت: با برگــزاری بین 
المللی این جشنواره علمی در جلسه شورای 
حکام مرکز منطقه ای توسعه پارک ها و مراکز 
رشد علم و فناوری یونســکو در اصفهان، در 
آبان ماه موافقت شد. جعفر قیصری افزود: 
شانزدهمین جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی 
۲۶ و ۲۷ آبان امســال در اصفهان و با هدف 
معرفی برترین فن آفرینان و طراحان کسب 
و کار در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
برگزار می شــود.وی با بیــان اینکه دهمین 
نشست شورای حکام مرکز منطقه ای توسعه 
پارک ها و مراکز رشــد علم و فناوری یونسکو 
در اصفهان )آیریــس(، در فضای مجازی و 
با حضور تمام اعضا از کشــور های چین، کره 
جنوبی، مالزی، پاکســتان، فرانســه و ایران 
برگزار شد، گفت: یکی از برنامه های پیشنهادی 
در این جلســه، بین المللی سازی جشنواره 
شیخ بهایی بود که مقرر شد این کار امسال و 
برای نخستین بار با همکاری کشور های عضو 
آیریس اجرا شود. رییس شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان ابراز امیدواری کرد بخش 
بین المللی جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی 
در سال های آینده توســعه یابد و کشور های 
بیشتری در آن شــرکت کنند.مرکز منطقه ای 
توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
یونسکو )IRIS( از ســال ۱۳88 در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان مســتقر شــده 
است.این شهرک با سه پارک علم و فناوری، 
هشت مرکز رشــد فناوری، پنج مرکز نوآوری 
و شــکوفایی و مرکز علم و فناوری کودکان و 
نوجوانان در شمال شهر اصفهان واقع است.

در این شهرک علمی و تحقیقاتی حدود ۶۰۰ 
شرکت دانش بنیان و فناور مستقر بوده و برای 
بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی خالق 

و نوآور اشتغال ایجاد شده  است.

مدیر سازمان دانش آموزی استان با اشــاره به توزیع ۲۵ هزار و 8۴۰ دفتر دانش آموزی ۶۰ برگ، 8۰ برگ و ۱۰۰ برگ بین دانش آموزان نیازمند استان گفت: جشن 
عاطفه ها امســال در قالب پویش مهر عاطفه ها و با شعار »مهر، ماه مهربانی« به صورت مجازی و از طریق شبکه شــاد برگزار می شود.عباس زهیری با بیان اینکه 
زنگ مهر عاطفه ها به صورت نمادین همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان نواخته می شود، افزود: ترویج فرهنگ انفاق، نوع دوستی و مشارکت پذیری در بین 
دانش آموزان، پیگیری و کاهش آســیب های اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و کاهش فاصله طبقاتی از اهداف برگزاری این جشن است. وی 
گفت: اپلیکیشن و درگاه های پرداخت مجازی اعالم شده کمیته امداد امام خمینی )ره( استان در اختیار دانش آموزان و خانواده ها قرار می گیرد تا بتوانند کمک های 
خود را واریز کنند. زهیری، اولویت هدایای جمع آوری شده را برای خرید گوشی و تبلت و سپس نوشت افزار و پوشاک دانش آموزی بیان کرد و افزود: هدایای درون 
مدرسه ای با نظارت شورای مدرسه، نماینده سازمان دانش آموزی و کمیته امداد، هدایای درون ناحیه ای با نظارت سازمان دانش آموزی ناحیه، شهرستان و منطقه و 
با اطالع رییس اداره انجمن اولیا و مربیان و هدایای درون استانی با نظارت سازمان دانش آموزی استان و با اطالع رییس اداره انجمن اولیا و مربیان توزیع می شود.

توزیع 25 هزار جلد دفتر بین دانش آموزان نیازمند

عکس: نسیم



وزییر ورزش در حاشیه مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و مروجین اخالق و معنویات که به همت سازمان بسیج ورزشکاران برگزار شد، در بخشی از سخنانش 
به صحبت های قابل توجهی درخصوص حواشی یک تیم اعزامی به مسابقاتی در خارج از کشور پرداخت.حمید سجادی بدون اعالم رشته یا تیم ورزشی خاص 
گفت: در ماه محرم و صفر تیمی با پول بیت المال عازم خارج از کشور می شود، در خارج از کشــور باید چه  چیزهایی رعایت شود؟ این موارد رعایت نمی شود و 
وقتی این مسائل به ما گزارش می شود سردرد می گیریم و ناراحت می شویم که کجا نشسته ایم. سجادی در ادامه گفت: تیم ما در محرم و صفر به خارج از کشور 
رفته، چه گذشت بر این تیم؟ کجاییم؟ در این شهر و در این کشور مربی کجاست، سرپرست کجاست، ورزشکار کجاست؟ مگر مسابقه نداریم؟ خرید کردن اینقدر 

مهم است؟ گردش اینقدر مهم است؟ گام دوم واکنش درست است، باید واکنش را ببینیم.

گالیه وزیرورزش از سفر خارجی پرحاشیه یک تیم

چهار شنبه 7 مهر 1400 / 22 صفـــر 1443 / 29 سپتامبر 2021 / شماره 3358

پیشنهاد شرکت اماراتی برای بازخرید بدهی  بارسلونا
باشــگاه بارســلونا در ماه های اخیر با بحران جدی مالی و اقتصادی روبه رو بوده است. شرایط 
این باشگاه کار را به جایی رساند که آنها مجبور شــدند اجازه جدایی لیونل مسی به عنوان بازیکن 

آزاد را داده و در عیــن حال ســتارگان 
دیگری مانند آنتــوان گریزمان را نیز به 
صورت قرضی به فروش برسانند.مبلغ 
بدهی این باشــگاه چیــزی در حدود 
1.350 میلیارد یورو تخمین زده می شود 
که مشــخصا روی عملکرد این تیم در 
زمین نیز تاثیرگذار بوده اســت چرا که 
برنامه های آنها در پنجره نقل و انتقاالت 
را نیز تحت تاثیر قرار داده و اجازه تقویت 
تیم و خریــد بازیکنان مدنظــر رونالد 

کومان را به آنها نداد.این در حالی است که بسیاری از بازیکنان ارشد تیم که مبلغ دستمزد باالیی 
داشــتند نیز مجبور به مذاکره با مدیران برای کاهش میزان دستمزد دریافتی خود از این باشگاه 
شدند.اما  دوشنبه شــب برنامه »ال کوریبیتو« مدعی شده که یک شرکت اماراتی که دفترش در 
شهر دوبی قرار دارد پیشنهاد بازپرداخت 1.5 میلیارد یورویی بدهی های بارسا را ارائه کرده است. 
بر اساس خبر منتشر شده، شرایط این پیشنهاد بسیار به سود باشگاه بارسلوناست چرا که مهلت 
قانونی بازپرداخت تعیین شده در این قرارداد دو ساله است و در این مدت بارسا مجبور به پرداخت 
هیچ مبلغی نیست. در عین حال این مدت می تواند 12 ماه دیگر نیز تمدید شود.تزریق 1.5 میلیارد 
یورو به این باشــگاه می تواند به بارســا کمک کند تا بازیکنان جدیدی را در پنجره نقل و انتقاالت 
زمســتانی به خدمت بگیرد. عالوه بر این بهره دریافتی توسط شــرکت اماراتی مبلغ بسیار کم و 
ناچیزی است.با توجه به ارائه این پیشنهاد و رد پیشنهاد شرکت »سی وی سی« که از سوی اللیگا 
مطرح شده بود و حق پخش باشگاه در 50 سال آینده را از آن خود می کرد، حاال مدیران بارسا باید 
تمامی شرایط را با دقت بررسی کنند و برای پذیرش یا عدم پذیرش این پیشنهاد به اجماع برسند.

غیبت »گرت بیل« در دیدارهای انتخابی جام جهانی
بیل در پنج بازی اخیر رئال مادرید غایب بوده و کارلو آنچلوتی، سرمربی این تیم، دلیل غیبت مهاجمش 
را مصدومیتی جدی و مهم عنوان کرده است. این بازیکن 32 ساله می توانست در صورت حضور در 
میدان در دیدار برابر جمهوری چک در کاردیف صدمین بازی ملی خود را انجام دهد.انتظار می رود که 
آرون رمزی در فهرست اعالم شده از سوی رابرت پیج، سرمربی تیم ملی ولز، حضور داشته و بار دیگر 
به این تیم برگردد. هافبک سابق کاردیف سیتی و آرســنال در جریان پیروزی 2-3 یوونتوس برابر 
سمپدوریا به عنوان بازیکن تعویضی در میدان حاضر شد و این در حالی است که سه دیدار تیم ملی 
کشورش در ماه گذشته را به دلیل مصدومیت از دست داده بود.تیم پیج پس از تساوی 0-0 در برابر 
فنالند، دو دیدار از مرحله انتخابی جام جهانی را در ماه شهریور برگزار کرد که بیل در هر دوی این بازی ها 
به طور کامل حضور داشت. بهترین گلزن تاریخ ولز موفق شــد در دیدار برابر بالروس در روسیه هت 
تریک کند تا تیمش به بازی برگشته و با نتیجه 2-3 پیروز شود. با این حال تساوی بدون گل در برابر 
استونی که سه روز بعد در کاردیف به دست آمد، باعث ناراحتی این بازیکن و سایر هم تیمی هایش 
شد.بیل پس از این بازی دیگر به میدان نرفته و گفته می شود که در جریان تمرینات رئال مادرید از 
ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شده است. آنچلوتی پیش از این مدعی شده بود که تخمین مدت 
زمان دوری بیل از میادین دشوار است.ولز در حال حاضر هم امتیاز با چک در رده سوم گروه ای در مسیر 
صعود به جام جهانی 2022 قطر قرار دارد؛ اما 9 امتیاز با بلژیک صدرنشین فاصله گرفته که جبران آن 

کار دشواری به نظر می رسد. بازی بعدی آنها در این مسابقات برابر استونی است.

آجرلو،مدیرعاملِی استقالل و چالشی پر فراز و نشیب؛

ماموریت سخت »غیرنظامی« برای سردار
ســرانجام پس از مدت ها کش و قوس،  امیررضا احمدی
صندلی مدیرعاملی استقالل صاحبش را 
شناخت. بعد از حواشــی به وجود آمده اخیر در استقالل و اختالفات 
بین فرهاد مجیدی و احمد مددی، باال گرفتن دو قطبی ها در استقالل 
و ... نهایتا احمد مددی برگه اســتعفایش را تحویل داد تا همه منتظر 
انتخاب حمید ســجادی، وزیر جدید ورزش و جوانــان برای صندلی 
ریاست استقالل باشند. همانطور که از قبل هم گفته می شد مصطفی 
آجرلو، مدیرعامل سابق باشگاه تراکتور تبریز که سال ها قبل مدیریت 
تیم های استیل آذین و پاس تهران را به عهده داشت، ردای مدیرعاملی 
آبی ها را بر تن کرد تا حاال یک دوران جدید در استقالل شروع شود و 
همه منتظر آفتابی شــدن هوا پس از مدت ها سایه انداختن ابرهای 

خاکستری بر آسمان استقالل باشند.

از پاس تهران تا استیل آذین؛ سردار میانه
آجرلو، مدیری نیست که مانند بعضی از مدیران سابق سرخابی بدون 
دانســتن الفبای مدیریت به اتاق مدیرعاملی رسیده باشد، او سرد و 
گرم فوتبال را چشــیده و از سختی های مســیر به خوبی آگاه است.

مصطفی آجرلــو اواخر دهه ۷0 بــه عنوان مدیر عامل باشــگاه پاس 
تهران انتخاب شــد. او در آن زمان اقدامات مختلفی را در این باشگاه 
انجام داد و توانست آن باشــگاه را به موفقیت های مختلفی برساند. 
تجهیز استادیوم دستگردی، اقدام به ســاخت سالن های مختلف و 
باشگاه بدنســازی از جمله کارهایی بود که آجرلو در پاس انجام داد و 
ماحصل مدیریت 5ساله اش در این باشگاه، یک قهرمانی و دو نایب 
قهرمانی در لیگ برتر، و صعود به یک چهارم نهایی آســیا بود. همین 
اقدامات باعث شده تا از همین حاال خیلی ها شنل »سوپرمن« را روی 
دوش اش بیندازند؛ اما برای این قضاوت ها باید روی دیگر ســکه و 

بخش های دیگر کارنامه آجرلو را هم بررسی کرد.

مدیریت سردار در استیل آذین؛ محکوم به شکست
هر چقدر آجرلــو در پاس موفق بود که البته خیلی ها آن را به ســخت 
افزار و منابع مالی که در اختیارش بود ربط می دهند، در استیل آذین 
نتوانســت کاری از پیش ببرد و نهایتا یکی از متمــول ترین تیم های 
خصوصی فوتبال ایران را به قلب تاریخ فرســتاد. این تیم که از ابتدا با 
مالکیت حسین هدایتی قصد داشت یک پروژه کهکشانی را کلید بزند، 
با جذب ستاره هایی همچون علی کریمی، مهدی مهدوی کیا، حسین 
کعبی، فریدون زندی و... خود را آماده افتخار آفرینی در فوتبال ایران 

کرد؛ اما نهایتــا در اولین دوره حضورش در لیگ برتر روی پله ششــم 
ایســتاد و در فصل بعدی هم از همان ابتدا نفس هایش به شــماره 
افتاد. آن ها در هفته پنجم لیگ از مســابقات کنــاره گیری و در پایان 
فصل به لیگ یک سقوط کردند. همین هم باعث شد تا خیلی ها این 
بخش از کارنامه آجرلو را مد نظر قرار دهند که او با وجود چنته پر مالی 
و حضور ستاره های ریز و درشت نتوانست کاری از پیش ببرد و شیوه 
مدیریتش زیر سوال رفت. او به مدت دو سال هم مدیر عامل تراکتور 
ســازی تبریز بود؛ اما در آنجا هم چندان موفق نبود و نتوانست با این 

باشگاه به موفقیت خاصی دست پیدا کند.

آجرلو بدون چوب جادو!
بدون تعارف نه استقالل امروز پاس یا اســتیل آذین است، نه آجرلو 
فرشــته نجات! بعد از انتخاب ســردار به عنوان مدیر عامل استقالل، 
دوباره دو قطبی ها شروع شد و خیلی ها او را منجی استقالل دانستند 
که می تواند طعــم روزهای خوب را به کام آبی ها بچشــاند. از طرفی  
 هم افرادی معتقدند که ســابقه مدیریتی او در اســتیل آذین نشان 

می دهد که آجرلو در دوران جدید مدیریتش در استیل آذین و بعد از 
آن تراکتور سازی، نشان داده مدیر قابلی نیست و نمی تواند آنطور که 
باید، مجموعه تحت مدیریتــش را روی ریل موفقیت بیندازد. در این 
بین ذکر این نکته الزم است که اســتقاللی که آجرلو تحویل گرفته، نه 
مانند پاس زیر ساخت های مناسب و حســاب های پر پول دارد، نه 
مانند استیل آذین از مالکی پولدار برخوردار است که چشم بسته برای 

همه خواسته های مدیران چک بکشد.
 اســتقالل امروز ویرانه ای اســت که هر طرفش را بنگری با دیواری 
فروریخته مواجه می شــوی که ترمیم هر کدام از آن دیوار ها به زمان 
و هزینه هــای زیادی نیاز دارد. حجم ســنگین بدهــی های داخلی 
و خارجی، کمبود امکانــات و حتی نبود یک زمین تمرین مناســب، 
نارضایتی بعضــی بازیکنان و مشــخص نبــودن ورودی های مالی 
باشگاه، تنها مشتی از خروارها مشکالت استقالل است که قطعا پس 
از به پایان رسیدن ماه عســل یکی دوروزه آجرلو، به سردردی جدی 
برایش تبدیل می شــوند و باز کردن این گره ها ممکن اســت حتی 

سرنوشت مدیریتی او را برای همیشه مشخص کند. 

خبر روز

خطر در کمین بازیکنان میلیاردی لیگ برتر!
 یکی از دالیل اصلی اختالف احمد مددی مدیرعامل سابق استقالل با بعضی از بازیکنان این تیم، 
موضوع کاهش رقم دســتمزد آنها بود. تابستان سال گذشته احمد ســعادتمند مدیرعامل سابق 
اســتقالل قراردادهایی نامتعارف با بعضی از بازیکنان امضا کرد. بعدها، مدیران اســتقالل گفتند 
قرارداد اکثر آنها چند برابر شده است. پیشکسوتان استقالل هم با انتقاد از سعادتمند، افزایش رقم 
ها را نامتعارف می دانستند. اعضای سابق هیئت مدیره باشگاه هم تاکید می کردند رقم ها باال رفته 
و به همین خاطر باید به مراجع پاسخگو باشند. احمد مددی بعد از حضور در استقالل با تعدادی از 
بازیکنان جلسه گذاشت و به آنها گفت باید رقم قراردادشان را کاهش دهند و یا پول های زیرمیزی 
را که گرفته اند، جزو قرارداد به حساب بیاورند. مددی دلیل هم داشت؛ می گفت پولی که قرار بوده 
از سوی هواداران باشد، جزو هزینه های باشگاه محاسبه شده و بنابراین عالوه بر پرداخت مالیات، 
باید آن را در لیست بدهی های خود برای پرداخت بگذارند. او پرده برداشت که سازمان بازرسی به 

شدت روی قراردادها حساس شده است.
امسال هم این حساســیت وجود دارد. هنوز نقل و انتقاالت به پایان نرسیده ولی تکلیف تا حدود 
زیادی مشخص شده است. تیم ها اکثرا بازیکنان مورد نظر خود را گرفته و لیست خود را بسته اند. 
در این بین سازمان بازرسی در جلسه با مسئوالن فدراسیون درخواست کرده تا گزارشی کامل از رقم 
قراردادهای فوتبالیست و اعضای کادر فنی باشــگاه ها، در اختیارشان بگذارد. قرار است به زودی 
فدراسیون گزارشی کامل تهیه کند. حسن کامرانی فر ،سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال هم با 
تایید این خبر می گوید: »سازمان بازرسی به قراردادها ورود کرده است.ما هم همینطور. جلساتی 
داشتیم و صحبت هایی صورت گرفت. باید گزارشی کامل از قراردادهای لیگ برتر تهیه و در اختیار 

این سازمان قرار دهیم و رقم های دقیق به اطالع سازمان بازرسی برسد.«
ولی پول زیرمیزی در فوتبال زیاد رد می شود و چه تضمینی است قراردادهای ثبت شده در سازمان 
لیگ، با قراردادهای امضا شده در داخل باشــگاه ها، یکی باشد؟ کامرانی فر جواب می دهد: »در 
گزارشی که به سازمان بازرسی می دهیم، مالک قراردادی است که در سازمان لیگ به ثبت رسیده 

است. اگر هم باشگاه ها زیر میزی به بازیکنی پول داده باشند، من ندیده ام!«

علی پروین: هیئت مدیره یعنی کشک!
چهره محبوب قرمزها واکنش جالبی درباره حضورش در هیئت مدیره این باشگاه داشت.خبرهایی 
درباره بازگشت علی پروین به هیئت مدیره قرمزها مطرح شــده است.پروین می گوید: »من در 
۷5 سالگی دیگر خوب می دانم عضویت در هیئت مدیره یعنی چی؟! یعنی کشک! همیشه گفته 
ام و باز هم می گویــم حضور در هیئت مدیره یعنی هفته ای یا ماهی یک بار دور هم جمع شــدن، 
جوک گفتن و خندیدن! اصال دوســت ندارم وارد این بازی ها شــوم. ما عمر خودمان را در فوتبال 
و زمین چمن گذراندیم و دنبال این چیزها هم نبودیم. البته اگــر برخی ها بگذارند و ما را وارد این 

داستان ها نکنند.«

فرد مرموزی که سرخابی ها دنبالش هستند!
به گفته معاون سابق استقالل، یک فرد دو کانال بزرگ اســتقالل و پرسپولیس را در اختیار دارد.

بحث درباره فضای مجازی هر روز بیشتر می شود. عملکرد بعضی از کانال های هواداری باعث شده 
تا بعضی از چهره های فوتبال، واکنش هایی نشــان دهند. به تازگی در برنامه فوتبال برتر هم پای 
کانال های هواداری وسط آمد. نادر فریادشیران، معاون سابق باشگاه استقالل دست به افشاگری 
در این زمینه زد و گفت: »کال کانال ها دست 20،30 نفر اســت. من به وزارت اطالعات، پلیس فتا 
و پلیس امنیت هم گفته ام. یک آقایی در ســیرجان به اسم فشــی، دو کانال هواداری استقالل و 
پرسپولیس را دارد. ایشان و چند نفر دیگر هستند، آنها توسط بعضی آقایان تزریق مالی می شوند 

تا علیه پیشکسوتان فحاشی کنند.«

مستطیل سبز

رییس فدراسیون کاراته :

مربیان ایرانی از 
بهترین های دنیا هستند

رییس فدراسیون کاراته  گفت: مربیان ایران 
در دنیای کاراته صاحــب اعتبار و اعتماد ویژه 
ای هســتند. اکنون بیش از 30 باشــگاه و 
تیم ملی از مربیان کاربلــد و با دانش ایرانی 
استفاده می کنند. در این ســال ها با تالش 
مربیــان پرتالش ســبک خاصــی از کاراته 
به جهان معرفی شــده اســت. سید حسن 
طباطبایــی  در پاســخ به این ســوال که آیا 
برنامه ای برای اســتفاده از مربیان خارجی 
در بخش کاتا دارید یا خیــر؟ تاکید کرد: در 
این شرایط به هیچ عنوان به چنین موضوعی 
فکر هم نمی کنیم. ما مربیان با دانش زیادی 
داریم کــه توانایی باالیــی در هدایت تیم ها 
و ســازندگی دارند و برنامه ما چون گذشته 
اعتماد به مربیان داخلی است که تاکنون هم 
به خوبی از آن جواب گرفته ایم.طباطبایی با 
اشاره به انتخاب کادر فنی تیم های رده سنی 
پایه اظهار داشــت: کمیته فنی در جلسه ای 
چهار ســاعته، رزومه بیش از 20 مربی را به 
دقت مورد بررســی قــرار داد و در نهایت به 
چند اسم رسیدیم. قرار شــد اعضای کمیته 
هر کدام انتخاب های خــود را به ما معرفی 
کنند. این کار انجام شــده و به امید خدا طی 
روزهای آینده تصمیم گرفته و اسامی را اعالم 
می کنیم.رییس فدراسیون کاراته ادامه داد: 
دو رویداد مهم قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا 
را پیش رو داریم و بر همین اساس تصمیم 
گرفتیم در بحث ســفرها مدیریت بیشتری 
داشته باشیم که در این بین اولویت اصلی را 
به اعزام تیم های پایه اختصاص دادیم. طی 
دو سال گذشته به دلیل شرایط شیوع کرونا 
مسابقات رده های ســنی پایه در دنیا کمتر 
برگزار شد و ما نیز هیچ اعزامی نداشتیم، بر 
همین اساس اســت تیم های پایه که تغذیه 
کننده تیم های ملی ما در طول ســال های 
گذشته بودند را اولویت قرار داده ایم و برای 
حضور در مســابقات قهرمانی آسیا در هر دو 
بخش آقایــان و بانوان به قزاقســتان اعزام 

خواهند شد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

شاگردان الهامی؛ 
شبیه دزدان 

دریایی کارائیب 
تمرینات تیم نســاجی در حالی 
در زمینــه پهنــه کالی ســاری 
دنبال می شــود که شــاگردان 
الهامی ایــن روزها با شــکل و 
 شــمایل جدیدی کار بــا توپ را

 دنبال می کنند.

رییس هیئت هندبال استان اصفهان درباره عملکرد 
هیئت هندبال اســتان طی 6 ماهه نخســت سال 
اظهار داشت: شــیوع کرونا فعالیت همه رشته های 
ورزشی را تحت تاثیر قرار داد، با این حال در بخش 
مسابقات 3 تیم سپاهان، سپاهان نوین و ذوب آهن 
را در رقابت های لیگ برتر داریم که از شــرایط خوبی 
در جــدول برخوردار هستند.سیدحســن افتخاری 
ادامــه داد: در این مدت تیم های هندبال ســاحلی 
بانوان و آقایان در مسابقات ساحلی منطقه جنوب 
شرکت کردند که تیم بانوان استان به مقام دوم رسید 
و اصفهان میزبان مرحله نهایی خواهد بود. در بخش 
آقایان نیز دو  تیــم نجف آباد و اصفهان به مقام های 
سوم و چهارم رسیده و به مرحله دوم صعود کردند.

رییس هیئت هندبال اســتان افزود: در این مدت 
مسابقات هندبال خیابانی بانوان در یزد برگزار شد که 
3 تیم از اصفهان به این مسابقات اعزام کردیم. قرار 

است طی چند روز آینده 4 تیم به مسابقات جوانان 
باشگاه ها و دستجات آزاد کشور که در یاسوج برگزار 
خواهد شــد، اعزام کنیم و پس از آن تیم نوجوانان 
استان به مشهد اعزام خواهند شد.افتخاری اضافه 
کرد: روز جمعه هفته گذشته تســت داوری را طبق 
ابالغ فدراســیون برگزار کردیــم. در بخش ارتقای  
مربیگری نیز طی این مدت کالس های توجیهی به 
صورت آنالین برگزار شد؛ اما دوره های مربیگری که 
منجر به صدور کارت شود، باید حتما حضوری باشد 
و به دلیل شــیوع کرونا نتوانســته ایم این دوره ها را 
برگزار کنیم که ان شــاءا...در نیمه دوم سال تشکیل 
خواهد شد.وی درباره اقدامات انجام شده در بخش 
پایه، خاطرنشــان کــرد: تیم های پایه مــا تا جایی 
که امکان داشته تشکیل شــده و بازیکنان در حال 
تمرین هســتند و هر زمــان فدراســیون هندبال و 
اداره کل ورزش و جوانان، اجازه برگزاری مسابقات 

را صادر کنند مســابقات اســتانی را برگزار خواهیم 
کرد.افتخاری درباره تقویم هیئــت هندبال در نیمه 
دوم سال جاری گفت: در نیمه دوم سال مسابقات 
استانی در همه رده های ســنی برگزار خواهد شد و 
کالس های مربیگری و داوری را از ماه آینده برگزار 
خواهیم کرد. همچنین تیم های دسته یک در هر دو 
بخش بانوان و آقایان تشــکیل خواهد شد؛ البته ما 
در دسته یک بانوان دو سهمیه ذوب آهن و ریف و در 
بخش آقایان تیم پرواز هوانیروز را داریم و در بخش 
آقایان دو تیم دیگر برای حضور در رقابت های دسته 
یک اعالم آمادگی کرده اند و باید برای این دو باشگاه 

سهمیه بگیریم. 

رییس هیئت هندبال اصفهان: 

برای برگزاری مسابقات استانی منتظر مجوز فدراسیون هستیم
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در ۶ ماهه نخست سال جاری انجام شد؛

جذب بیش از ۶2 درصد بودجه 1400 سازمان عمران 
شهرداری اصفهان

مدیر عامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: بودجه سال جاری سازمان عمران 
شهرداری ۳۰۰ میلیارد تومان اســت که از این میزان بیش از ۲۱۴ میلیارد جهت پروژه های عمرانی 
و ۳۸ میلیارد تومان جهت اجرای آسفالت در نظر گرفته شده است.مجید طرفه تابان افزود: سهم 
پروژه های عمرانی، آسفالت و فروش محصوالت بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان است که پیش بینی 
جذب آن در شش ماهه نخست سال ۵۰ درصد بود، اما با توجه به برنامه ریزی های انجام  شده بیش 
از ۶۲ درصد جذب بودجه که به عبارتی بیش از ۱۵۶ میلیارد تومان می شود، در شش ماهه اول سال 
۱۴۰۰ انجام شده است.مدیر عامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان اظهار امیدواری کرد: تا 
پایان سال میزان جذب بودجه بیش از پیش بینی ها انجام شود.وی تصریح کرد: بودجه سازمان 

عمران در سال گذشته ۲۰۳ میلیارد تومان بود که ۳۳۴ میلیارد تومان جذب بودجه رقم خورد.

عضو شورای شهر:

 پروژه رینگ چهارم حفاظتی اصفهان
 باید در سطح ملی تعریف شود

ییس مرکز پژوهش های شــورای اســامی شــهر اصفهان، پروژه رینگ حفاظتی چهارم را یکی 
از پروژه های پیشــران کان شــهر اصفهان دانســت و اظهار کرد: شــورای شــهر طبیعتا تسهیلگر 
درخواســت های شــهرداری در خصوص لوایح اعم از آزادســازی، تملک، تامین اعتبارات الزم، با 
اولویت های تعیین شده اســت و این فرآیند در تمام پروژه های کان مانند رینگ حفاظتی اتفاق 
خواهد افتاد.مصطفی نباتی نژاد افزود: تسهیلگری بین نهادی نیز از دیگر اقدامات شورای شهر است 
تا از طریق یک دیپلماسی فعال با شهرهای همجوار منافع ذی نفعان مدنظر قرار بگیرد چرا که بخش 
قابل توجهی از پروژه خارج از شهر اصفهان و در اداره و اختیار شهرهای همجوار است.رییس مرکز 
پژوهش های شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در این خصوص نمایندگان مجلس حوزه های 
انتخابی همجوار و شهرداران و اعضای شورای شهر همجوار می توانند موثر باشند.نباتی نژاد ادامه داد: 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و استانداری نیز بسیار موثر هستند و به دلیل اینکه اعتبارات 
محدودی دارند، باید چاره اندیشــی با نمایندگان مجلس در خصوص تامین اعتبارات ملی انجام 
شود.وی تصریح کرد: اصفهان کریدور انتقال بسیاری از محموله ها به سمت پایتخت، مرکز کشور و 
حتی شمال است و منافع این پروژه تنها برای شهر اصفهان نخواهد بود و چهارراهی است که رفت 

و آمد سایر مردم ایران را تسهیل می کند بنابراین  قابلیت آن را دارد که در سطح ملی تعریف شود.

معاون شهردار اصفهان:

 سالمت اداری و هوشمندسازی فرآیندها 
در اولویت برنامه های حوزه شهرسازی است

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: تقویت رویکردهای مثبت گذشته و تغییر 
دیدگاه ها و نگرش های حوزه معاونت شهرسازی و معماری با هدف ارائه خدمات به شهروندان با دو 
محور اصلی سامت اداری و هوشمندسازی فرآیندهای شهرسازی مورد تاکید است.وحید مهدویان، 
فعالیت های پیش رو در معاونت شهرسازی و معماری را در هشت محور اصلی معرفی کرد و افزود: 
محور اول تحقق شهرسازی الکترونیک و هوشمند در راستای تحقق smart city، محور دوم ارتقای 
شاخص ها و معیارهای شهر اسامی ایرانی به سوی شهرسازی انســان گرا، محور سوم معرفی و 
راهبری پروژه های شاخص شهری با رویکرد رونق اقتصادی شهر و محور چهارم طرح ریزی و پایش 

پروژه های شهری و مسکن با تمرکز بر بافت های فرسوده است.

به دنبال گسترش شهرنشینی مطرح می شود؛

نقش فضاهای زیرزمینی در توسعه پایدار شهری

محیط زیست اکنون موضوعی جهانی است در حالی که قبل از این چندان 
مورد توجه نبوده است. آلودگی آب و هوا، گرم شدن هوا در سطح کره زمین 
و تاثیرات گلخانه ای، کمیاب شدن منابع طبیعی، از بین رفتن فضاهای 
تفریحی و سبز تنها بخشی از مسائل پیش روی محیط زیست به شمار 
می رود.گذشته از این واقعیات، نگرانی دیگری در ارتباط با رشد جمعیت 
وجود دارد به طوری که برآورد شده در قرن بیست و یکم بیش از ۵۰ درصد 
جمعیت جهان در شــهرهای بزرگ و کان شهرها سکونت خواهند کرد.

شهرها باید توانایی تحمل و ظرفیت اســکان چنین جمعیتی را داشته 
باشند، در حالی که با زیرساخت های امروزی و جمعیت فعلی بسیاری از 
شهرها در حال حاضر نیز به راحتی قادر به تامین رضایت شهروندان خود 
نیستند.با این تفاسیر جمعیت رو به رشد و تراکم باالی توده ساختمانی 
عاملی برای توسعه فضای زیرزمینی شهری محسوب می شود، این امر 
حاکی از آن است که شهرهایی با تراکم جمعیت باال نمی توانند از توسعه 
فضایی زیرزمینی شــهری اجتناب کنند.فضاهای زیرزمینی شهری از 
مشــخصات و ویژگی های طبیعی برخوردار بوده و به طــور ی که توجه 
خاصی به آنها معطوف شده است؛ این ویژگی ها در بسیاری موارد موجب 
صرفه جویی های فراوانی در هزینه های شــهری می شود.فضاهای زیر 
زمینی دارای کاربران خاص خود در شهر است، این کاربران با ویژگی های 

فیزیکی فضاها در انطباق و هماهنگی هستند.فضای زیرزمینی شهری در 
بخش هایی مانند حمل و نقل مزیت و امتیازات فراوانی دارد؛ اما باید این 
مهم را در نظر داشت که در سایر بخش های شهری نیز کاربرد موثری دارد.

 فواید فضاهای زیرزمینی شهری
یکی از فواید فضاهای زیرزمینی شهری اســتفاده موثر از زمین و بهبود 
محیط است؛ در واقع بهره مندی از پتانسیل فضای زیرزمینی باعث می شود 
که ســطوح فضایی را روی زمین برای دیگر کاربری هــا مانند فضاهای 
تفریحی و سبز استفاده کرد.فضاهای زیرزمینی شهری عمدتا به اهداف 
عمومی اختصاص می یابد، استفاده شخصی از فضای زیر زمینی شهری 
نسبتا اندک و در حد پارکینگ شخصی خودرو و انبارهای زیرزمینی است.

بخش عمده ای از حجم فضاهای زیرزمینی شــهری توســط فضاهای 
عمومی همچون حمل و نقل عمومی، مراکز خرید، پارکینگ خودرو و ... 
اشغال می شود، بنابراین شهرهایی با فضاهای زیرزمینی شهری توسعه 
یافته از ســاخته های عمومی کارآمدتر و برابری اجتماعی بهتر برخوردار 
است.اثرات منفی توسعه زیرساخت های زیرزمینی شهری روی جمعیت 
بسیار اندک است؛ ارتعاشات حاصل از قطارهای زیرزمینی در تونل های کم 
عمق و صدای حاصل از کانال یا شافت های تهویه هوا تنها نمونه ای از اثرات 

منفی به شمار می رود.البته تونل های زیرزمینی عابر گذر می تواند محلی 
برای وقوع جرم و جنایت باشــد و احتمال وقوع این گونه موارد در طول 
سال های طوالنی واقع در مناطق کم تردد بیشتر خواهد شد.این موضوع 
به لحاظ اجتماعی بسیار جدی بوده و باید برنامه ریزان شهری طی فرآیند 
برنامه ریزی توجهی ویژه به آن معطوف کنند؛ توصیه می شود تونل های 
مختص عابران پیاده با امکانات تجاری کوچک همچون مغازه ها طراحی 

شود و احتمال وقوع جرم و جنایت را کاهش دهد.

  موانع موجود بر ســر یکپارچه ســازی فضاهای زیرزمینی با طرح
 جامع شهری

در طرح جامع شهرها نحوه کاربری اراضی که منبعی ارزشمند به شمار می رود، 
حاکم است. در هر طرح جامع باید طرح هایی برای کاربرد فضای زیرزمینی 
شهری مدنظر قرار گیرد.کاربرد فضای زیرزمینی شهری با توسعه رو زمینی 
در ارتباط بوده و اهمیت زیادی برای توسعه پایدار شهری دارد؛ به عنوان مثال 
سیستم های حمل و نقل عمومی از لحاظ مصرف انرژی مقرون به صرفه بوده 
و می تواند در زیرساخت زیرزمینی جای گیرد.در هر صورت یکپارچه سازی 
فضای زیرزمینی شهری با طرح جامع مشکات ویژه ای به دنبال دارد، این 
مشکات بیشــتر به دلیل نگاه دو بعدی به طرح های شهری است که در آن 
بعد سوم و به خصوص بعد زیرزمینی حضور چشمگیر ندارد.البته دلیل نگاه 
دو بعدی به طرح های شهری خود نیز به دلیل وجود مشکاتی دیگر از جمله 
محدودیت های زمانی، فقدان تجربه و تخصــص و نبود مدیریت یکپارچه 
است که موجب شده تصمیم گیری ســه بعدی در شهرها و گنجاندن آن در 
طرح های شهری با مشکات فراوانی همراه باشد.فضاهای زیرزمینی شهری 
در برنامه ریزی شهری مدلی ارزشمند بوده که در دهه های اخیر نیز بر ارزش 
آن افزوده شده است.به نظر می رسد روش استفاده از فضاهای زیرزمینی 
شهری برای پایداری شهر حائز اهمیت باشد، فضاهای زیرزمینی شهری باید 
به طور کامل در طرح جامع شهر مدنظر قرار گیرد.راهیابی فضاهای زیرزمینی 
شهری به طرح جامع مستلزم شناسایی خدمات فراهم شده توسط فضای 
زیرزمینی شهری و کاربران آن، تحلیل ارتباطات بین ساختارهای زیرزمینی از 
سایر زیرساخت های شهری است که این امر می تواند از طریق برنامه ریزی 
سه بعدی و تقدم بخشــی خدمات فضای زیرزمینی شهری محقق شود.

بنابراین تاثیر فضای زیرزمینی در صرفه جویی انرژی و کاهش آلودگی هوا 
نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا ساخت و ساز زیرزمینی می تواند محیط 
زیست شهری را از طریق کم کردن فشــار بر سطح زمین توسعه شبکه کارا و 
بهتر حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی هوا، فراهم کردن فضای سبز بیشتر 

در مراکز شهر و کاهش فاصله بین فعالیت ها بهبود بخشد.

رییــس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان در نشســت اسطوره و کاربرد 
که در عمارت تاریخی سعدی برگزار شد، گفت: 
جامعه ای که اسطوره های خود را فراموش کند، 
به اسطوره های دیگران دلخوش می کند و این 
اتفاق موجب می شــود که فرزندان این جامعه 

نسلی بی پناه و آسیب پذیر شوند.
محمد عیــدی با بیــان اینکه در قــرن عجیبی 
زندگی می کنیم که آغازش با کووید یک شروع 
شد و پایانش را با کووید ۱9 ســپری می کنیم، 
به کاربرد اســطوره در پرده هــای خیالی نگاری 
پرداخت.وی افزود: مجموعه فرهنگی عاشورایی 
دارای آیین های بســیار گســترده ای است که 
بخشــی از آن ها در ایام محرم و صفر برگزار می 
شود و بخشی در طول سال جریان دارد و فرآیند 
تاثیرگذاری روی مخاطب با توجه به درون نمای 
مذهبی جامعه ایرانی را همچنان در پی دارد.وی 
با بیان اینکه در حوزه انسان شناسی شهری، در 
مبحثی به نام بوم شناسی ســمبلیک شهری، 
انگشــت تاکید روی این موضوعات می گذارد، 
بیان داشت: شــما می دانید که سقاخانه ها در 
شهر در کنار تکایا و حســینیه ها وظیفه داشتند 
روایت عاشورایی همچنان در شهر ادامه داشته 
باشــد و متوقف به زمان و مکان نباشد و اتفاقا 
یکی از ویژگی پدیده های اسطوره ای، بی زمانی 
و بی مکانی آن پدیده هاست.وی با بیان اینکه 

ارکان ســه گانه پرده های نگاری خیالی شامل 
روایت، نقاشــی دراماتیک و نقال است، یادآور 
شــد: هنر پرده نگاری یــا خیالی نــگاری یا به 
قول بهــروز غریب پور صــورت خوانی، یک هنر 
به اصطاح فقیر اما نمایشــی بسیار غنی است 
که بر محور کنش ســاده و بی پیرایــه اما کامل 
و پیچیــده نقاد با ایجاد صحنه هــای گفتاری و 
دکورهای زبانی که به وجود می آورد، شکل می 
گیرد.عیدی، به تعبیر خانم گله داران از این هنر 
با عنوان » نقش نقال و نقل نقاش« اشاره کرد و 
بیان داشت: نقل نقال و نقل نقاش در کنار عناصر 
اجرایی، تصویر و ایجاد فضاهای چند ســاحتی 
موجب تاثیرگذاری بیشــتر بر مخاطب شــده و 

انتقال معنا را تسهیل کند.

تقویت هویت ملی از طریق نقالی
رییــس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه این هنر وظیفه 
تحکیم هویت ایرانی و اســامی مــا را در خال 
قرون به خوبی انجام داد، تاکیــد کرد: زبان در 
پرده های خیالی نگاری، فارسی است که یکی از 
ارکان هویتی ما تلقی می شود و توسط سخنوران 
کارآزموده و ماهر که به صورت سنتی این هنر را 
می آموخته و احاطه کاملی بر ادبیات فارســی، 
چه منثور و چه منظوم داشــته اند، در الیه های 
گوناگون جامعه تسری می یافت و نهادینه می 

شد.وی افزود: انتباه بر چارچوب جغرافیای ما 
که همــان ایران فرهنگی باشــد، در این خیالی 
نگاری ها بسیار مورد توجه قرار گرفته، به عبارتی 
این ها حافظان هویت ایرانی اسامی بودند که 
جامعه را نســبت به این مولفه هــا بیدار کرده و 

آگاه و متوجه می کردند.
عیدی بیان داشــت: مفهوم پــرده های خیالی 
نــگاری اولیــن بار توســط اســتاد حســین 
قوللرآقاســی به کار رفته و عبــارت جالبی نیز 
دارد که می گوید:» ســر ما خیال ماســت، آنجا 
که خیال ما با راه بیاید، آنچــه را که می خوانیم 
و می شــنویم را، اگر بوم و رنگ نباشد، نقش و 
نگارشش را در ذهن مان تصویر می کشد.«وی 
اظهار کرد: یکی از ویژگی های پرده های خیالی 
نگاری، آیینه تمام نمای خوب و بد مردمی است 
که در طول تاریخ زندگی می کــرده اند، چرا که 
برخاســته از بســتر جامعه و حتی پاسخگوی 
نیــاز فرهنگی جامعه بــوده و اعتقــادم بر این 
اســت، نقاالن بار فرهنگی جامعه خودشــان را 
به خوبی به دوش کشیده اند، چیزی که امروزه 
متاســفانه کمیت ما لنگ است.رییس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان 
با اشــاره به رویکرد تاریخی به پرده خوانی بیان 
داشت: افزون بر هزار سال این هنر تداوم داشته 
و نمی توان مبدأیی برای آن مشخص کرد اما بر 
مبنای اسنادی که به دســت ما رسیده، در ایران 
و جغرافیای فرهنگی آن و در هنر مانوی، شکلی 
از پرده خوانی را داریم، مــی دانید که مانی یک 
دین تلفیقــی از آیین های زرتشــتی، بودایی، 
میتراییسم و مسیحی را آورد و اعتقادش بر این 
بود هنر تصویر می توانــد انتقال آموزه ها را بهتر 
انجام بدهد و به درستی چنین اعتقادی داشت 
زیرا گستره وســیعی از مخاطبان را تحت آموزه 
خود در دوره کوتاهی داشــت.عیدی ادامه داد: 
در هندوســتان نیز هنر پرده خوانی را داریم که 
اتفاقا در قالب ابعاد، کارکرد و موضوع شــباهت 
هایی هم با ایران دارد، ضمــن اینکه آیین های 
نمایشی و تئاتر در هندوستان ریشه دینی دارد، 
در یونان تئاتر در مقابل خدایان قرار می گیرد اما 
در هندوستان مخلوق خدایان بوده است، یعنی 
تئاتر را خلق کرده اند که بندگان با آن ها ســخن 

بگویند و سخن بندگان را بشنوند.

کاربرد »اسطوره« در پرده های خیالی نگاری
 اعالم آثار »کوتاه داستانی« بخش ملی جشنواره کودک

 و نوجوان در اصفهان
فهرست اسامی آثار »کوتاه داستانی« بخش ملی ســی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کــودکان و نوجوانان در اصفهان اعام شــد. بنابر اعام روابط عمومی ســی وچهارمین جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، اسامی ۱۸ فیلم منتخب کوتاه داستانی بخش ملی این 
جشــنواره از جمله فیلم های آپارات، به کارگردانی و تهیه کنندگی حســن نجم آبادی و »اژد ها الزم 
می شود«، به کارگردانی سامان غنائمی و تهیه کنندگی جواد موحد محصول باشگاه فیلم سوره است.

همچنین» اینجا خانواده زندگی می کند«، به کارگردانی ابوذر حیدری و تهیه کنندگی مهدیه سادات 
محور جعفری، محصول سازمان هنری رســانه ای اوج، برای بار دوم، به کارگردانی و تهیه کنندگی 
لیا اخباری از دیگر آثار راه یافته به بخش منتخب کوتاه داستانی بخش ملی این جشنواره است.

فیلم های »برنده«، به کارگردانی علی کیوان و تهیه کنندگی مهــدی مقدم،» باگر«به کارگردانی و 
تهیه کنندگی صابر تتارچه محصول انجمن ســینمای جوانان ایران، پاور )power(، به کارگردانی و 
تهیه کنندگی نظیر میرزایی، »تی یره«به کارگردانی مصطفی مهربان و تهیه کنندگی وحید کشــاورز 
محصول انجمن ســینمای جوان دفتر رودبار، خط های ســفید، به کارگردانی و تهیه کنندگی جال 
ساعدپناه، درختان خیابان ولیعصر یا: امپرســیون، به کارگردانی و تهیه کنندگی عماد حسینی فرد، 

دوچرخه باز به کارگردانی و تهیه کنندگی مهسا امیری هم در این بخش انتخاب شده است.
عاقه مندان بــرای اطاع از دیگر آثار راه یافتــه به بخش منتخب کوتاه داســتانی بخش ملی این 

جشنواره می توانند به سایت این رویداد بین المللی به نشانی https://icff.ir مراجعه کنند. 

 نمایش مظلومیت مردم بی دفاع ایالم 
در اجرای خیابانی »دقیقه 55«

سال ۱۳۶۵، زمین فوتبال »چوار« در استان ایام در حین برگزاری یک مسابقه فوتبال بمباران شد، 
هنوز ۳۵ دقیقه از زمان بازی باقی مانده بود و همه متمرکــز روی یکی از دروازه ها منتظر زدن ضربه 
کرنر بودند، زمین فوتبال چوار زیر آتش جنگنده های بعثی، آسمانی شد و ۱۵ شهید و ۶ جانباز سند 
مظلومیت مردم بی دفاع ایام را امضا کرد.مدیر تاالر هنر با اشاره به موضوع نمایش خیابانی »دقیقه 
۵۵«  اظهار داشت: »دقیقه ۵۵« یکی از نمایش های حمایت شــده تاالر هنر است که به مناسبت 
هفته دفاع مقدس اجرا شده و سید پویا امامی و مجتبی خلیلی طراحی، کارگردانی و نویسندگی آن 
را برعهده دارند و از ۳۱ شهریور در مکان هایی همچون گذر سعدی، تاالر هنر، باغ غدیر و گلستان شهدا 
درحال اجراست. سعید امامی اظهار داشت: شهادت ۱۰ فوتبالیست، ۳ کودک، یک داور، یک تماشاگر 
حاصل هجوم ناجوانمردانه دژخیمان صدام بود و اتفاقی تلخ در تاریخ ورزشی کشورمان رقم خورد که 
در این نمایش بازگو می شود.وی با اشاره به اجرای نمایش طوفان افزود: این تئاتر نوشته حسین 
فدایی حسین از نمایشنامه نویسان حرفه ای کشور است که به کارگردانی احسان جانمی با حمایت 
تاالر هنر وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان و حوزه هنری تهیه شده 
و از روز اربعین به مدت ۱۶ شب در ســالن نقش جهان تاالرهنر از ساعت ۱۸:۳۰ اجرا خواهد داشت.

وی ادامه داد: این نمایش به تازگی تولید شده که با رایزنی کارگردان برای کانون تئاتر دینی اداره کل 
هنرهای نمایشی ارسال و در بخش صحنه ای یازدهمین دوره تئاتر صاحب دالن از سوی هیئت انتخاب 
بخش صحنه ای متشکل از احمد جوالیی، یدا... وفاداری و محمد حمزه زاده انتخاب شد.مدیر تاالر 
هنر تصریح کرد: نمایش »در سوگ شب هزار و یکم شهرزاد قصه ساز« نیز به کارگردانی پویان عطایی 
و نویسندگی شهرام احمدزاده جزو متون برگزیده جشنواره آیینی و سنتی در سال جاری است که یک 
کار عاشورایی و مذهبی محسوب می شود و تا ۱۶ مهرماه در سالن تماشای تاالر هنر روی صحنه می 
رود.امامی خاطرنشان کرد: چراغ نمایش اصفهان مجددا پرفروغ شده و بعد از ایام ماه صفر نیز دیگر 
اجراهای صحنه ای و خیابانی تاالر هنر به طور مستمر به نمایش در می آید.گفتنی است؛ عاقه مندان 

برای کسب اطاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۳۵۶۶۰۸۸۱ )تاالرهنر( تماس حاصل کنند.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

طی ۶ ماه نخست امسال انجام شد؛

جمع آوری 203 خودروی 
فرسوده در شهر اصفهان

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان  ضمــن ارائه گزارشــی از 
عملکــرد اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شــهری شــهرداری طی شــش ماه نخست 
ســال جاری، اظهار کرد: در این مدت برای رفع 
و پیشگیری از تخلف سد معبر ۱۴ هزار و ۴9۳ 
تذکر و چهار هزار و ۴۵۳ اخطاریه صادر شده و 
رفع تخلف ۱۳ هزار و دو متصدی صنف انجام 
شده است.حسن محمدحسینی ادامه داد: در 
بخش جلوگیری از نصــب تابلوهای غیرمجاز 
تعداد ســه هزار و ۱۱۳ اخطاریه صادر شــده و 
یک هزار و ۳99 مورد نصــب تابلوی غیرمجاز 
رفع تخلف شده اســت.مدیر کل پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در شش ماه نخســت امسال در راستای 
جمع آوری خودروهای فرســوده رها شده در 
معابر شــهر ۴۲۰ اخطاریه صادر شــده و ۲۰۳ 
خودروی فرسوده رها شــده جمع آوری شده 
است، گفت: در این مدت ۴۰۵ نفر دست فروش 
و ۱9۸ نفر متکــدی جمع آوری شــده اند.وی 
افزود: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ در بخش 
کنترل ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه 
فعالیت و تعطیلــی کارگاه های ســاختمانی 
متخلف یا بدون مجوز و پروانه از مواردی مانند 
افزایش طبقــات ۶99 ســاختمان، تعمیرات 
داخلی غیرمجاز دو هزار و ۲۰۶ ساختمان، تبدیل 
وضعیت ۷۰۳ ساختمان و فعالیت هشت هزار 
و 9۴ کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری شده 
است.محمدحسینی با اشاره به اقدامات این 
حوزه در بخش کنترل دفع ضایعات ساختمانی 
سطح شهر )پیشگیری و تعطیلی کارگاه های 
سد معبر کننده با مصالح و نخاله( اظهار کرد: 
در این راستا هشت هزار و ۴۵9 مورد اخطاریه 
صادر شــده و 9۶۸ کارگاه ساختمانی متخلف 
تعطیل شده است.وی ادامه داد: در این مدت 
در راســتای اجرای بند ۲۰ قانون شهرداری ها 
مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی مزاحم 
از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۲۴۸ رای 
اجرا شــده  و ۴۰۱ رای نیز بر اســاس بند ۱۴ 

قانون شهرداری ها اجرا شد.

یمنا
س: ا

عک
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گورستان و یا آرامستان ها در بیشتر اوقات باعث اندوه و غرق 
شدن در افکار تیره و تار می شود. با این اوصاف وقوع حوادث 
غیر طبیعی در گورستان ها دور از ذهن نیست. اکثر ما تحمل 
دیدن گورستان ها در طول شــب را نداریم حتی اگر عزیز در 
گذشته ای، مهمان آن مکان باشــد. اما هستند اماکنی که در 

طول روز هم باعث وحشت افراد زیادی شده اند. 
گورستان ســن میشــل ونیز ایتالیا: ونیز یکی از جاذبه های 
توریستی جهان است. اما گورستان سن میشل جایی است 
که گذر کمتر کسی به آن می افتد. از 1807 تا امروز عده زیادی 
از مردم روح در این مکان دیده اند. این شایعات باعث شده 

است که این گورستان به حال خود رها شود.
 گورســتان هایگ گیت لندن: این گورســتان از 1۹60 شاهد 
اتفاقات عجیبی بوده که تا امروز پاســخی برایش پیدا نشده 
است. مردم محلی ادعا می کنند که پشت نرده های محافظ 
این گورستان یک خون آشام زندگی می کند. شاهد این مدعا 
پیدا شدن حیوانات مرده ای است که تا آخرین قطره خون شان 
از بدن کشیده شده است. مردم محلی برای شکار خون آشام 
دست به کاوش های بسیاری زدند؛ اما کوچک ترین اثری از 

او نیافتند.
 گورســتان گری فریرز کی رک یارد ادینبــورگ: در پایتخت 

اسکاتلند، گورستانی قرار دارد که خانه آخرت عده زیادی از افراد 
مشهور این کشور است. مشکل این گورستان از وقتی آغاز شد 
که عده ای بدون اجازه و کامال دزدانه وارد مقبره مرد بی خانمانی 
به نام جرج مک کنزی شدند. از آن پس افرادی که برای سر 
زدن به گور آشــنایان و اعضای خانواده خود به این گورستان 
می روند، از طرف موجودی نامرئی مورد حمله قرار می گیرند. 
در مواردی حتی زخمی شده و یا از طرف موجودی مجهول گاز 

گرفته می شوند. عده ای نیز در این مکان بیهوش شده اند.
 گورســتان بوناونتور بلغارستان: شــهدای ملی این کشور در 
این گورســتان آرمیده اند. اما بیشــتر از ارواح مجسمه های 
بسیار عجیب این مکان باعث شــهرتش شده است. یکی از 
مجسمه های عجیب متعلق به گریس واتسن، دختر کوچکی 
است که در این گورستان آرمیده است. اطراف مجسمه دختر 
هدایای زیادی قرار دارد  و بنا به ادعای افراد محلی اگر یکی از 
هدیه ها از کنار مجسمه برداشته شود ،مجسمه اشک می ریزد!

 گورســتان گالس نویــن ایرلنــد: یکــی از معــروف ترین 
گورستان های ایرلند بی شک گورستان شهر دوبلین است. در 
این مکان چند فرد بسیار مشهور به خواب ابدی فرو رفته اند. 
اما مسئله ای که آن را در ســال های اخیر سر زبان ها انداخته 
، دزدی از اجســاد اســت. به همین دلیــل محافظانی برای 

گورستان در نظر گرفتند که همراه سگ های شکاری در ساعات 
شب نگهبانی دهند؛ اما هیچ کس در این رابطه دستگیر نشد. 
همچنان اجساد این مکان از دل خاک بیرون کشیده شده رو 

به آسمان می خوابند.
 گورستان قیامت ایالت متحده آمریکا: در ارتباط با گورستان 
قیامت شــیکاگو، داســتان ناراحت کننده ای وجود دارد. در 
مراسم تدفینی که در این گورستان برگزار شد دختر کوچکی 
شرکت کرد. به محض ترک گورســتان دختر کوچک به قتل 
رسید. از آن روز به بعد افرادی که ســوار بر خودروهایشان از 
نزدیک گورســتان می گذرند، دختر کوچکــی را می بینند که 
گوشه خیابان ایستاده است و از رانندگان می خواهد او را سوار 
کرده جلوی در گورســتان پیاده کنند. افرادی که خواهش او 
را بر آورده کرده او را مقابل در گورســتان پیــاده کرده اند ادعا 
 می کنند دخترک به راحتی از جلوی چشــمان شــان محو

 شده است.
 گورستان ســالم ایالت متحده آمریکا: جادوگران زیادی در 
این شــهر زندگی می کردند. یک روز مردم شــهر قیام کرده 
 تمام جادوگران را دســتگیر و به قتل رســاندند. برای آن ها

 کلیسای کوچکی ساخته و در حیاط کلیسا کشته هایشان را 
دفن کردند. 

آشپزی

سوپ حریره مراکشی
مواد الزم: گوشت 200 گرم، روغن مایع یا روغن زیتون 3 قاشق 

غذاخوری، آب 3 لیوان دسته دار فرانسوی، لپه 3 قاشق غذاخوری 
)خشک(، نخود 2 قاشق غذاخوری )خشک(، برنج یا ورمیشل2 قاشق غذاخوری، 

دارچین  یک قاشق غذاخوری، زنجبیل یک قاشق غذاخوری، نمک  یک قاشق 
غذاخوری )سر صاف(، فلفل  یک قاشق چای خوری، زردچوبه یک دوم قاشق چای خوری، 
گشنیز و جعفری یک دوم لیوان دسته دار فرانسوی )ساطوری شده(، ساقه کرفس 2 عدد، 

پیاز  یک عدد بزرگ، گوجه فرنگی6 عدد متوسط، رب گوجه فرنگی 3 قاشق غذاخوری
طرز تهیه : پیاز های نگینی شده را به همراه کمی روغن تفت دهید و گوشت مرغ یا 

گوشت قرمز را به آن اضافه کنید. بعد از تفت دادن، رب گوجه فرنگی را اضافه کنید تا 
طعم خام آن گرفته شود. جعفری، گشنیز، نخود، پوره گوجه فرنگی، فلفل، دارچین، 

زنجبیل و زردچوبه را اضافه کرده،آب  بریزید و بگذارید آب جوش بیاید. 
بعد از 20 دقیقه در زودپز را باز کنید و لپه را اضافه کنید و دوباره در زودپز را ببندید. 20 دقیقه 
بعد در زودپز را باز کنید و برنج و ورمیشل را اضافه کنید. نمک را در این مرحله بیفزایید. 

اجازه دهید مواد داخل زودپز برای 15 دقیقه دیگر بپزند، ولی در آن را نبندید. 
مواد را به هم بزنید تا ته نگیرند. اگر  سوپ شما غلظت دلخواه را ندارد، 

یک قاشق چای خوری آرد را در 2/1 لیوان آب مخلوط و 
به مواد اضافه کنید و بگذارید بپزد.

قبرستان های  وحشتناک در جهان

 جایزه ای دیگر برای فیلم »اولین برف«
 با بازی شهاب حسینی

جزئیاتی تازه از سریال جذاب و جنجالی 
»خانه اژدها«

فیلم »اولین برف«، ساخته حامی رمضان، کارگردان ایرانی - فنالندی، 
با بازی شهاب حسینی، از طرف داوران جشنواره بین المللی فیلم 
»پراگ فبیوفست«، تقدیر شد.»اولین برف« که پیش از این در 
بخش نسل جشنواره فیلم برلین رونمایی شده و جایزه بهترین بازیگر 
مرد سینمای فنالند )یوسی( را هم دریافت کرده بود، زندگی پسربچه ای 13 
ساله را در یکی از روستاهای فنالند به تصویر کشیده است.

 Game -جورج آر.آر. مارتین« خالق دنیای سریال »بازی تاج وتخت«
of Thrones« جزئیات تازه ای در مورد پیش درآمد این سریال به 
اشتراک گذاشته است.مارتین گفت: »همیشه فکر کرده ام که داستان 
جذابی خواهد بود، بنابراین مشتاقم که در تلویزیون نشان داده شودو 
البته مشتاقم که اژدهایان را ببینم، بدیهی است که عاشق اژدها باشم. سه 
اژدها در »بازی تاج وتخت« داشتیم، اما حاال 17 تا داریم. 

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

در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، مدیرعامل و جمعی از بسیجیان آبفای 
اســتان اصفهان با حضور بر مزار شــهید مدافع حرم محسن حججی، یاد و 

خاطره او را گرامی داشتند.
در این مراســم معنوی که پدر شــهید حججی نیز حضور داشت، بسیجیان 
شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با غبار روبی و گلباران مزار شهیدان 
دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم، از مقام شامخ شهیدان تجلیل کردند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان در ســخنانی، این ایام را یادآور رشادت ها 
و ایثارگری های شــهدای دوران دفاع مقدس، مدافعان حــرم، مدافعان 
امنیت و شهدای ســالمت دانســت و گفت: ثمره روزی حالل و لقمه پاک، 
پرورش جوانانی مثل شهید حججی است که از جان شیرین خود گذشتند 

تا هموطنان شان در آسایش و آرامش باشند.
هاشــم امینی گفت: همانگونه که شهید محســن حججی با اقتدا به سرور 
آزادگان جهان حضرت اباعبدا... الحســین »علیه الســالم«، سر خویش 
را برای دفاع از حریت، آزادگی و انســانیت فدا کرد، کارکنان آبفای اســتان 
اصفهان نیز که افتخار ســقایی را به دوش می کشــند با اقتــدا به حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( تالش می کنند تا وظیفه خطیر آبرســانی به مردم را 

به خوبی انجام دهند.وی گفت: تجدید میثاق با شهیدان به این معناست که 
باید به گونه ای وظایف خود را انجام دهیم که در پیشــگاه خداوند شرمنده 

شهدا و خانواده آن ها نباشیم.

به دنبال تنش شدید آبی و تابستان گرم سال جاری، بیش از 61 میلیون و 620 
هزار لیتر آب توسط 5741 دســتگاه تانکر، به صورت سیار در استان اصفهان 
توزیع شــد. به گفته مدیر سامانه ارتباط با مشــتریان شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، دمای هوا تاثیر مستقیم بر میزان مصرف آب مشترکین دارد 
به طوری که  4۹ درصد از این میزان، مربوط به تیر ماه با حدود 30 میلیون لیتر 
آبرسانی سیار بوده است، در حالی که با کاهش دمای هوا در شهریور ماه، تنها 
678 هزار لیتر آبرسانی سیار انجام شد.عباس عباسی خاک افزود: البته مردم 
نیز در این مدت با مصرف بهینه آب، در گذر از شــرایط سخت تابستان کمک 
بسیاری کردند. مدیر سامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان گفت: در 
این مدت عمده مناطق دارای تنش آبی با فراوانی زیاد تماس با سامانه 122، 
مناطق یک تا 6 شهر اصفهان، فالورجان، زیار، بهارستان، دولت آباد، اردستان، 
مهردشت، فریدن، نجف آباد، جرقویه و بویین و میاندشت بودند. عباسی خاک 
در مورد  فراوانی تعداد تماس ها با ســامانه ارتباط با مشتریان آبفای استان 
اصفهان )122( گفت: تعداد کل تماس ها با این سامانه از ابتدای خرداد ماه تا 
پایان شهریور ماه جاری بالغ بر 431 هزار و 712 مورد بوده است که 54 درصد 

کل تماس ها به تعداد 232 هزار و ۹10 تماس مربوط به قطعی و کاهش شدید 
فشار آب بود. شایان ذکر است، آمار اعالم شده آبرسانی سیار فقط مربوط به 
مناطقی است که در طول سال از آبرســانی پایدار برخوردارند و آبرسانی سیار 

به 305 روستای استان با استفاده از 60 دستگاه تانکر همچنان ادامه دارد.

ســهم40درصدی انرژی در قیمت تمام شــده محصوالت ذوب آهن در 
مقابل سهم 10 درصدی انرژی در قیمت نهایی محصول فوالدسازان دیگر، 
در کنار دو عامــل دیگر یعنی عدم پای بندی دولت بــه تعهداتش در قبال 
مصوبه تامین 1.75 میلیون تنی سنگ آهن برای ذوب آهن و قیمت گذاری 
دستوری، روزهای ســختی را برای ذوب آهن اصفهان رقم زده و شرایط 
ناعادالنه ای را برای ذوب آهن اصفهان؛ قدیمی ترین فوالدســاز کشور در 
رقابت با دیگر فوالدسازان ایجاد کرده اســت.  معاون خرید ذوب آهن با 
اشــاره به این مطلب، وضعیت تامین مواد اولیه را بــه دلیل عدم اجرای 
مصوبه تامین 1.75میلیون تنی سنگ آهن از سوی دولت نامطلوب عنوان 
کرد و گفت: گالیه اصلی ما از دولت است که به تفاهمات فی مابین متعهد 

نبوده است.
مهندس محمدجعفر صالحی توضیح داد: در ســال ۹8 بر اساس مصوبه 
هیئت وزیران، قرار بر این شــد که ســاالنه 1.75 میلیون تن سنگ آهن 
دانه بندی از چاه گز و ســنگان برای 5 ســال به ما داده شود. این سهمیه 
را در سال اول به هر شــکلی بود دریافت کردیم؛ اما در سال دوم زیر قرار 

و تفاهم شان زدند و از خرداد ۹۹ بدون سهمیه سنگ دانه بندی ماندیم.
وی ادامه داد: به رغم اینکه از پایان ســال ۹8 با مجلس شورای اسالمی 
شــروع به مکاتبه کردیم و پیگیری ها با معاونت معدنی شــروع شد و با 
حمایت های سرپرست وقت وزارت صمت، دکتر مدرس خیابانی، مصوبه 
تمدید شد، اما در مهرماه ۹۹ این مصوبه مغایر قانون شناخته شده و ذوب 
آهن بدون سهمیه  از معادنی که می توانستند سنگ دانه بندی ما را تامین 
کنند، ماند. برای این مصوبه به هر کس توانستیم مراجعه کردیم؛ از معاون 
اول ریاست جمهوری تا وزارت صمت و مجلس شورای اسالمی یا مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان.وی همچنین اظهار داشت: بر اساس تبصره 
»ه« ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، استخراج و فروش مواد 

معدنی به روش مزایده و یا از طریق بورس باید انجام شود ولی منظورش 
محصول نهایی نیست ولی بنا به دالیلی مصوبه 1.75 میلیون تنی را به آن 
ماده مرتبط کردند. در واقع وقتی با مصوبه اختصاص تامین 5 میلیون تن 
سنگ آهن دانه بندی شده به یک فوالدساز تازه کار موافقت نشد، دوستان 
ذی نفع با خود گفتنــد چرا این مصوبه باید برای ذوب آهن تایید شــود و 
دقیقا به مجلس »گرا« دادند.صالحی در ادامه افزود: این درحالی است 
که ذوب آهن اصفهان به دلیل اســتفاده از روش کوره بلند در تولید فوالد، 
هزینه انرژی  مصرفی اش 50درصد قیمت تمام شده فوالد است. در مقابل 
اکثر فوالدسازان کشــور با بهره گیری از برق و گاز یارانه ای در روش احیای 
مســتقیم، ســهم انرژی مصرفی  در قیمت تمام شده شان فقط 10 درصد 
اســت.معاون خرید ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: ذوب آهن در روش 
کوره بلند ناچار است از زغال ســنگ و کک برای ایجاد عامل احیاکنندگی 
سنگ آهن اســتفاده کند از این رو 50 درصد هزینه  تولیدش انرژی است 

یعنی 40 درصد از رقبا عقب تر است.
صالحی تاکید کرد: از سوی دیگر دولت در انتهای زنجیره تولید ما را موظف 
می کند محصوالت مان را با قیمت اعالمی آنها در بورس عرضه کنیم. وقتی 
ذوب آهن تقریبا در لیست سهمیه بندی مواد معدنی قرار ندارد و معتقدند 
ما به کنسانتره نیاز نداریم، گندله را هم مواد اولیه لوکس برای ذوب آهن 
تلقی می کنند چه الزامی وجود دارد که خارج از سهمیه های موجود، کف 

عرضه برای ما تعیین شود؟
وی ادامه داد: اگر قرار است ســهمی از مواد اولیه تولید داخل و اطمینان 
از پایداری تولید نداشــته باشــیم چرا باید ملزم به عرضه میزان خاصی 
محصوالت فوالدی در بورس شویم؟ حداقل به هر اندازه که مواد اولیه برای 
ما در نظر می گیرند ما را به عرضه محصول در بورس موظف کنند در غیر این 
صورت باید ما را در عرضه محصوالت مان در بورس یا خارج از بورس مخیر 
بگذارند.معاون خرید ذوب آهن با اشاره به اینکه به دلیل عدم تامین آب، 
نیروگاه 220 مگاواتی ذوب آهن متوقف شده است گفت: به خاطر کم آبی 
و تحت اجبار باید به استانداری هزینه ســازگاری با کم آبی را بپردازیم تا 
جوابگوی کشاورزهای شرق اصفهان باشــد از طرف دیگر آب را به میزانی 
که باید تعهد کند، نمی رســاند. اینها باعث می شود در حالی که ذوب آهن 
خودش نیروگاه برق دارد و می تواند با یک چهارم قیمت شبکه، برق تولید 

کند، 220 مگاوات فشار روی شبکه برق کشور بگذارد.
صالحی تصریح کرد: اگر وضع به همین منوال باشد و در تامین آب، مواد 
اولیه و گاز در زمستان مشکل داشته باشیم و زیرساخت های حمل و نقل 
و بنادر همین باشد به تولید 55 میلیون تن فوالد در سال 1404 نخواهیم 
رسید. به زودی و با فروکش کردن کرونا، بازار به سمت جهش تقاضا پیش 
خواهد رفت که درکنار کاهش عرضه منجر به افزایش قیمتها خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدواریم دولت دســتورالعمل ها و بخشنامه های دست و 
پاگیر را یک بار برای همیشه حذف کند و اگر بخشنامه ای قرار است صادر 

شود کارشناسانه باشد.

همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت؛
 تجلیل مدیرعامل و بسیجیان آبفای استان اصفهان 

از مقام شهید محسن حججی و شهدای دوران دفاع مقدس  

از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه سال 1400 اتفاق افتاد؛

 توزیع بیش از 61 میلیون و 620 هزار لیتر آب

 به صورت سیار  در استان اصفهان

معاون خرید ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

 انرژی گران، تامین ناپایدار مواد اولیه و قیمت دستوری؛ 

مثلث مرگ برای ذوب آهن
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