
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره تبعات خشکی زاینده رود 
و بحران فرونشست هشدار داد؛ 

اصفهانمتروکهمیشود!
3

مگر  زمین خدا قحط است؟!
خطر تخریب ونوسازی،  فرا روی » مسجد تاریخی  کازرونی « اصفهان؛

7

 معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای استان:

با توجه به ذخیره سد 
زاینده رود، تنها باید 

صرفه جویی کنیم

 سرمربی تیم سپاهان:
  بردیم ولی بازی 

دلچسبی نبود

دبیر ستاد استانی کرونا خبر داد:
واکسیناسیون ۸۵ درصدی 

دانش آموزان اصفهانی
 تا آبان

3

5

6

نماینده اصفهان در مجلس شورای 

اسالمی توضیح داد:

ماجرای تیراندازی به زنان 
در اصفهان به کجا رسید؟

نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
ما پیگیر ماجرای تیراندازی به زنان هستیم و نتیجه 
آن را دنبال می کنیــم. مهدی طغیانــی  در رابطه با 
حادثه تیراندازی به زنــان در اصفهان،اظهار کرد: این 
مسئله پیگیری شده، فرد ضارب هم شناسایی شده 
و دادستانی و دادگســتری هم با جدیت پیگیر این 
مسئله هســتند.وی ادامه داد: اما درخصوص اینکه 
انگیزه این فرد چیســت و یا اینکه سالمت روحی و 

روانی دارد یا خیر؛ این موارد در حال بررسی است.
طغیانی همچنین بیان کرد: البته قاعدتا کسی که از 
سالمت روحی و روانی برخوردار باشد، چنین کار هایی 
انجام نمی دهد. نماینده اصفهان در پاسخ به اینکه این 
اتفاق حادثه اسیدپاشی به زنان را در اذهان عمومی 
تداعی کرد، گفت: اینکه این مســئله سازمان یافته و 
هدفمندی باشد، اینگونه نیست. فردی که دست به 
این اقدام زده شناســایی و دستگیر شده اما تعیین 
تکلیف نشده است؛ اما ما پیگیر این مسئله هستیم 
و نتیجه آن را دنبال می کنیم.گفتنی اســت؛ پیش 
از ایــن  رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان با 
غیردقیق خواندن گزارش یک روزنامه در مورد حادثه 
تیراندازی به پنج زن جوان در شهر اصفهان، متهم را 
فردی معتاد معرفی کرد که پس از دو ماه بازداشــت 
موقت با سپردن وثیقه آزاد شده است.حبیبی گفته 
بود: »در جریان رسیدگی به این پرونده، فقط یک نفر 
از آن سه نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق 
نظر پزشــکی قانونی جراحت وارده به این فرد از نوع 

جراحت دامیه و جزئی بوده است.«

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

رییس اتحادیه فروشندگان میوه اصفهان می گوید 
فقط 10 درصد مردم توان خرید »میوه های 

بسته بندی« را دارند؛
میوه های الکچری، ویژه مرفهان بی درد
امسال قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و هر سال هم 
نامناسب تر از سال های قبل می شود و متاسفانه برخی در 

گرفتاری های مردم به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

نتایج نظرسنجی جالب توجه و البته قابل تامل است؛ به ویژه 
اینکه در خبرگزاری رســمی دولت )ایرنا( منتشر شده است.

سواالت کوتاه است ، با چهار پاسخ در قالب گزینه های »زیاد، تا حدی، کم و اصال«  
یک سوال هم پاسخی به غیر از کم و زیاد دارد و مشروح تر طرح شده است. 

سواالت با موضوع و محتوای »سفرهای استانی رییس جمهور« طراحی شده 
و می خواهد نتیجه بگیرد که اثر این سفرها چیست و مردم تا چه اندازه به عملی 
شدن مصوبات سفرهای اســتانی امیدوارند. پاسخ های مردم نشان می دهد 

»خیلی امیدوار نیستند«. 
در پاسخ به سوال اول که پرسیده شده : سفرهای استانی رییس جمهور را تا چه 
اندازه پیگیری می کنید؟ بیشترین فراوانی را گزینه »اصال« داشته است با 38/8 
درصد.سوال دوم این است که سفرهای استانی رییس جمهور در بین مردم تا چه 
حد در رفع مشکالت جامعه ما موثر است؟ که باز هم بیشترین درصد را گزینه آخر 

یعنی »اصال« داشته است با 36/8 .
سوال سوم چهار گزینه ای نیست. گزینه »هیچ کدام« هم ندارد و مخاطبان باید 
حتما یکی از گزینه ها را به عنوان دستاورد و اثر مثبت سفرهای استانی رییسی 
و هیئت همراه انتخاب کنند که اولین گزینه یعنی »اطالع دقیق تر از مشــکالت 
مردم« بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است با 38/3 درصد و جالب 
اینکه کمترین درصد را گزینه »رفع مشکالت طرح های نیمه تمام در استان ها« 
داشته با 8/9 . درحالی که درحال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های استان ها 
رفع مشکالت طرح های نیمه تمام است؛ دغدغه ای که از قضا استان اصفهان در 

زمینه های مختلف به ویژه »آب« با آن دســت و پنجه نرم می کند و مردم این 
استان منتظر تعیین تکلیف طرح های آبی هستند که وعده داده شده بود مشکل 
زاینده رود و بی آبی و خشکسالی اصفهان را حل می کند. پاسخ ها نشان می دهد 
کمترین امیدواری مردم نسبت به حل مشکالت مربوط به همین طرح هاست. 
و سوال آخر که شاید مهم ترین سوال هم هست، می خواهد میزان امیدواری 
مردم نسبت به عملی شدن و تحقق مصوبات هیئت دولت  در  سفرهای دولت را 
بسنجد که پاسخ کمی ناامیدکننده است: »اصال« گزینه ای است که 44/7 درصد 

کاربران آن را انتخاب کرده اند و بیشترین فراوانی را داشته است. 
هنوز بسیاری از طرح هایی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 
در طول سفرهای استانی وی مصوب شد و کلنگ خورد و حتی میلیاردها اعتبار به 
پایش ریخته شد، به نتیجه نرسیده و نتیجه نداده است. مردم حق دارند خیلی 
هم امیدوار نباشند به خصوص اینکه دیده اند گاهی دولتی روی کار می آید که تنها 
به خاطر لجبازی یا از سر سیاسی کاری و یا شاید هم نداشتن تعهد و تخصص 
الزم، مصوبات عمرانی دولت قبلی را زیر سوال می برد و کنار می گذارد و پروژه ای 
تازه با تصویب بودجه تازه استارت می زند و بعد دولت بعد می آید و پروژه های 

قبلی کان لم یکن تلقی می شود! و این داستان ادامه دارد. 
حاال امیدها به دولت رییسی است که شــاید از پس آن همه ناامیدی که دولت 
قبلی از سر بی تدبیری برای مردم به جا گذاشت، کورسوی امیدی پدیدار شود. 
فعال که حداقل نظرسنجی های خبرگزاری رسمی دولت نشان می دهد این امید 
خیلی پررنگ نیست ولی آدمی به امید زنده است. شاید آینده روشن تر باشد. 

به بهانه نظرسنجی درباره اثر سفرهای استانی رییس جمهور در خبرگزاری دولت؛ 

وقتی گزینه »اصال« رای می آورد!

رنا
 ای

س:
عک

آگهیمناقصهعمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  
ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت  13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/8/15

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت ۸:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/8/16

WWW.abfaesfahan .ir  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت اول

اصفهانبهاستقبالسیوچهارمینجشنوارهفیلمکودکونوجوانمیرود؛

آغاز مهر در سرزمین خیال
7

عوارض گمنامی!
 همزمان با بازگشایی مدارس بررسی شد: مسابقه کیفیت بین لوازم التحریر ایرانی با خارجی؛ 

3

سخنگوی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
خبرداد:

جریمه ۲۴۴ هزار مشترک 
پرمصرف برق در اصفهان

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان:

به همت نیروی زمینی 
سپاه، بیمارستان سیار 150 

تختخوابی راه اندازی می شود

3

7

6 3

پروژه نمایشگاه، 1۲00 
میلیارد تومان ارزش 
افزوده داشته است

5

سرانه آموزشی شهر اصفهان 
۲.۶۷ درصد پایین تر از 

سرانه کشور است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 03 مهـــر  1۴00 
 18 صفر 1۴۴3 

 ۲5 سپتامبر ۲0۲1 
شماره 3355

8 صفحه
قیمت: ۲000 تومان

آگهی مزایده

حسین دهقان- شهردار میمه

نوبت اول

م الف:١١٩٨٠٧٨

شهرداری میمه، به استناد مجوز شــماره ١١-١٤٠٠ مورخ ١٤٠٠/٠٢/05 شورای اسالمی شــهر، درنظر دارداز طریق مزایده عمومی 

 نســبت به فروش دســتگاه خودرو ایســوز  FVR/34  4*2   18 تن كمپــرس صفر كیلومتر شــهرداری میمه اقــدام نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج اگهی در روزنامه حداكثر تا تاریخ ١٤٠٠/٠٧/14 به شهرداری میمه واقع در میمه بلوار انقالب 

اســالمی مراجعه و نســبت به دریافت فرم مربوط به شــركت در مزایده اقدام و یا جهت كسب اطالعات بیشــتر با شماره تلفن 

٤٥٤٢٢٤٣٤-٠٣١ این شهرداری تماس حاصل و یا به سایتwww.meymeh.ir  مراجعه نمایند.

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ به عهده برنده مزایده می باشد.

 علی لندی
 نوجوان فداکار  ایذه ای

آسمانی شد

5

خالقی فر:

 ذوب آهن 
 برای من 

بهترین گزینه 
بود

شركتآبوفاضالباستاناصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

1.330.000.000جاری خرید 50.000 کیلو گرم  پلی آکریل آمید ) پلی الکترولیت (  172– 3- 400

1.510.000.000جاری خرید دریچه منهول فاضالبی چدنی لوالدار  C250 90 كيلویی173 – 3- 400

خبر آخر

3
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واکنش آمریکا به پرتاب موشک بالستیک کره شمالی
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای که در وبسایت خود منتشر کرده است، اعالم کرد که ساعاتی پس از 
اعالم ارتش کره جنوبی درباره رصد موشک بالستیک کوتاه برد که تصور می شود از زیردریایی کره شمالی 
پرتاب شده باشد، وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که »سونگ کیم« نماینده ویژه دولت آمریکا در امور کره 
شمالی در نشست سه جانبه ای در واشنگتن با »فوناکوشی تاکهیرو« مدیر کل وزارت خارجه ژاپن در امور 
آسیا و اقیانوسیه و »نو کیو دوک« نماینده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره شرکت 
کرد تا همکاری سه جانبه در زمینه کره شمالی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. به گزارش االهرام، در این 
بیانیه آمده است: »سه طرف نامبرده مذاکرات مفصلی در مورد وضعیت فعلی شبه جزیره کره داشته اند 
و بر پای بندی خود برای کار سه جانبه در جهت کاهش تنش ها و پیشرفت در دستیابی به هدف مشترک 
خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره تایید کردند.« بر اساس بیانیه، نماینده دولت آمریکا بر محکومیت 
پرتاب موشک بالستیک اخیر که »نقض بسیاری از قطعنامه های شورای امنیت است« تاکید کرد و از 
پیونگ یانگ خواست تا از »اقدامات تحریک آمیز بیشتر خودداری کرده و وارد گفت وگوی پایدار شود.«

کنایه »پوتین« به مجری آمریکایی: 

شما زیادی خوشگل هستی!
هفته گذشــته، پوتین در جریان مصاحبه »هدلی گمبل« گزارشــگر آمریکایی مستقر در ابوظبی در 
کنایه ای زن ستیزانه گفت او برای فهمیدن پاســخ های من »زیادی زیباست«. رسانه های روسیه با 
تشدید حمالت جنسیتی خود علیه هدلی گمبل، مجری شبکه سی ان بی سی، گفته اند که مصاحبه او 
با والدیمیر پوتین بخشی از ماموریت »عملیات ویژه« آمریکا بوده است.پس از مصاحبه برای هفته 
سوخت و انرژی روسیه، رسانه های دولتی به عنوان بخشــی از تالش هایی هماهنگ برای حمایت 
از رییس جمهور، به خانم گمبل حمله کردند. اما این جنجال ها طی دو روز آخر هفته تغییر مســیری 
شگفت انگیز داد. اعضای رسانه های طرفدار کرملین و صاحب نظران گفتند که خانم گمبل بخشی از 

ماموریت تالفی جویانه امنیتی به منظور شرمسار کردن آقای پوتین بوده است.

رفتار خارج از عرف نماینده پارلمان لبنان
رسانه های لبنانی اعالم کردند، یکی از نمایندگان حزب »القوات اللبنانیه« در جلسه پارلمان این کشور با 
کلت حاضر شده است. شبکه »الجدید« لبنان اعالم کرد، پییر بوعاصی )Pierre BouAssi( نماینده 
فراکســیون »الجمهوریه القویه« متعلق به حزب »القوات اللبنانیه« در جلسه اخیر پارلمان، کلت به 
همراه خود داشته است. بر  اساس این گزارش، در آســتانه پایان جلسه پارلمان ، نیروهای امنیتی 
پارلمان لبنان این کلت را به کمر بوعاصی می بینند و هنگام خروج وی از جلسه تفتیش انجام می دهند و 
از این نماینده می خواهند اسلحه را به محافظ خود تحویل دهد. در ادامه این گزارش آمده، لحظه خروج 
بوعاصی همزمان با خروج »نبیه بری« رییس پارلمان بوده و بری نیز در جریان این موضوع قرار گرفته 
است. »فیصل کرامی« دیگر نماینده لبنانی در همین خصوص در توئیتر خود نوشت، به نظر می رسد 
نماینده حزب القوات میان شورای جنگ و پارلمان دچار اشتباه شده )پارلمان را با میدان جنگ اشتباه 

گرفته( و با اسلحه جنگی در پارلمان حاضر شده است.

ترامپ برای »کالین پاول« طلب مغفرت کرد!
»دونالد ترامپ« رییس جمهوری سابق آمریکا در بیانیه ای که یک روز پس از مرگ کالین پاول، وزیر امور 
خارجه سابق این کشور در زمان جورج بوش پسر منتشر شد، گفت که پاول »اشتباهات زیادی مرتکب شد؛ 
اما در هر صورت، امیدوارم او در آرامش باشد«! رییس جمهوری سابق آمریکا در بیانیه خود نوشت: رفتار 
فوق العاده رسانه های گمراه کننده با مرحوم کالین پاول که در عراق اشتباهات بزرگی را مرتکب شد، به ویژه در 
مورد به اصطالح سالح های کشتار جمعی، بسیار زیباست و امیدوارم این یک روز برای من نیز اتفاق بیفتد.

الخلیج آنالین در مطلبی به قلم یوسف حمود نوشت: درگیری بین ایران 
و اســراییل در منطقه خلیج فارس در حال شــکل دادن به یک میدان 
جدید جهت تنش میان دو طرف است. از زمان ورود امارات و بحرین به 
توافق عادی سازی با اسراییل، اظهارات آتشین ایران علیه رژیم اشغالگر 
اوج گرفت، که مهم ترین آنها، پس از افتتاح سفارت اسراییل در منامه و 
دیدار وزیر خارجه اسراییل از پایگاه نظامی آمریکا در بحرین بود. شاید 
واکنش های ایران نشــان دهنده این مهم باشد که درگیری بین تهران 
و تل آویو در حال ورود به میدان جدیدی در منامه اســت، اما آیا جنگ 
کالمی موجود به یک واقعیت تازه تبدیل می شود یا تنش های حاضر 

یک مسئله گذراست؟ 
در ادامه این مطلب آمده است: در حالی که بحرین و اسراییل به عادی 
سازی روابط خود ادامه می دهند، ایران هشدار داده که از منامه انتقام 
سختی می گیرد. سپاه در بیانیه ای در پایگاه الکترونیکی خود در تاریخ 
۱۲ اکتبر ۲۰۲۱ نوشت: جالدی که در بحرین حکومت می کند باید منتظر 
انتقام سختی از سوی مجاهدانی که برای آزادی قدس تالش می کنند 
و نیز از جانب ملت این کشور مسلمان باشد. همانطور که وزارت خارجه 
ایران هم در یک اکتبر به دنبال ســفر وزیر خارجه اسراییل به بحرین و 
گشایش سفارت اسراییل در منامه، درباره هر تحرکی برای مهیا کردن 
فضایی برای حضور ویرانگر اسراییل در منطقه خلیج فارس که موجب 

تنش زایی و از بین رفتن امنیت شود، هشدار داد.

سفارت و دیدار از ناوگان آمریکایی
در تاریــخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، یک ســال پس از عادی ســازی روابط بین 
اسراییل و بحرین به واســطه آمریکا، وزیر خارجه اسراییل یائیر الپید، 
ســفارت دولت صهیونیســتی در منامه را افتتاح کرد که در این مراسم 
وزیر خارجه بحرین، عبداللطیف الزیانی هم حضور داشت. سفر الپید 
به بحرین در وهله اول دیپلماتیک نبود، بلکه شاخص های نظامی این 
سفر برجســته تر بود که از آن میان می توان به بازدید الپید از ناو پنجم 
آمریکا اشاره کرد، که به نظر می رسد هدف از آن، رساندن پیام ها و اشارات 
واضحی برای ایران بود مبنی بر اینکه اسراییل واقعا به آن نزدیک شده و 
از این پس به واسطه ایاالت متحده و بحرین در منطقه و اب های خلیج 

فارس فعالیت می کند. 
وزیر خارجه رژیم اشغالگر، اما به بازدید از ناو آمریکا اکتفا نکرده و همراه 
بحرین به بررسی راه های همکاری در زمینه مقابله با حمالت پهپاد های 
ایران پرداخت، که دولت های عربی آن را تهدیدی برای منطقه می دانند. 
در ۶ اکتبر ، وزیر جنگ اســراییل، بنی گانتس و رییس ستاد مشترک 
ارتش اســراییل، آویو کوخاوی، به همراه فرمانده ناوگان پنجم آمریکا 
در بحرین، موضوع مقابلــه با تهدید ایران و اهمیــت حضور آمریکا در 

خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند. 
گانتس در توئیتی نوشــت: حضور آمریــکا در خاورمیانه و موضوعات 
استراتژیک دیگری را مورد گفت وگو قرار دادیم که در رأس آنها، مقابله 
با تهدید ایران و تجاوز منطقه ای ایران اســت که اســتقرار در منطقه و 

دولت های جهان را بر هم می زند.

اهمیت بحرین
مصطفی الصواف، نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی به این مسئله 
اشاره می کند که اسراییل از طریق عادی سازی روابط خود با بحرین در 
تالش است تا بحرین و امارات را به مکانی برای تجسس علیه ایران و 
دیگر کشور ها تبدیل کند. وی خاطر نشان می کند چه بسا اقدامی که در 
ادامه اسراییل انجام می دهد، تالش برای تقویت اوضاع اقتصادی خود 
از طریق توانایی های بحرین و به خدمت گرفتن آن در راستای منافع خود 
باشد. اما از بعد نظامی، این کارشناس بعید می داند که اسراییل قصد 
استفاده از بحرین به عنوان میدان درگیری با ایران را داشته باشد، چرا 
که این کشور کوچک است و ظرفیت مقابله نظامی بین ایران و اسراییل 
را ندارد. الصواف افزود: همزمان، در صــورت وقوع اقدام نظامی یا غیر 
نظامی از خاک بحرین، ایران هم در وارد آوردن ضربات نظامی به منافع 
بحرین در خشکی و دریا تردید نمی کند. اما اهمیت بحرین از این جهت 
اســت که به آب های منطقه ای ایران نزدیک تر است و به همین دلیل 
مکان مناسب تری برای عملیات اطالعاتی اسراییل محسوب می شود. 
تهدیدات، مانع اول بحرین برای همکاری با اســراییل در زمینه ضربه 

زدن به ایران است، چرا که مقامات بحرین به خوبی می دانند که چنین 
اقدامی آن ها را در تیررس ایران قرار می دهد.

ایران و نقش آن در بحرین
در طول سال های طوالنی، بحرین و مسئوالن آمریکایی ایران را متهم 
به حمایت از گروه هــای معارض بحرینی کردند که از آن میان، ســرایا 
المختار، سرایا االشتر و جمعیت وفاق ملی هستند و هدف آنها، مقابله 
با رهبری ســنی در بحرین و تشــکیل یک دولت شــیعه است. حتی 
ایاالت متحده برخی گروه های بحرینی مورد حمایت ایران را در لیست 
تروریست ها جای داده و آن ها را متهم به حمایت مالی و لجستیکی از 
سپاه پاسداران کرد. از چند سال پیش، برخی مسئوالن ایرانی معتقدند 
که بحرین تابع ایران اســت، همانطور که در ســال ۲۰۱۲ حسین علی 
شــهریاری از نمایندگان مجلس ایران ادعا کرد هر اتفاقی برای بحرین 
بیفتد، این حق ایران است که در این باره تصمیم گیری کند. پیش از این، 
بحرین سعی داشت عمق استراتژیک خود را تقویت کند، عمقی که از نظر 
تمام جوانب جغرافیایی، قبیله ای، قومیتی و مذهبی در تناقض با طرف 
ایرانی است، اما اخیرا اسراییل هم بر آن شده تا به بحرین در زمینه های 

مذکور کمک کند و این کشور را برای مقابله با ایران آماده کند.

سفیر آمریکا در سازمان ملل در دولت دونالد ترامپ 
از سیاســت دولت فعلی آمریکا در قبــال صادرات 
نفت ایران به چین انتقاد کرده و خواستار ورود کنگره 
به این موضوع شــد. نماینده دولت دونالد ترامپ، 
رییس جمهور پیشــین آمریکا در ســازمان ملل در 
یادداشتی که در  روزنامه واشنگتن پست منتشر شده 
است، از سیاســت دولت جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا در قبال صادرات نفت ایــران به چین انتقاد 
کرده و با مطرح کردن ادعاهایی علیه ایران نوشــت: 
یک معما وجود دارد؛ ایران به سیســتم بانکی بین 
المللی دسترســی ندارد.  نمی تواند با شرکت هایی 
که می خواهند به بازارهای آمریکا دسترسی داشته 
باشند، تجارت کند. بیشتر دارایی آن بلوکه شده است. 
وی با طرح این سوال که حکومت ایران چطور به آن 

چه تامین مالی گروه های تروریستی در خاورمیانه 
می خواند، ادامه می دهد؟ گفت: پاسخ آن، بیش از 
پیش، چین اســت. رییس جمهور بایدن هم عمدتا 
انتخابش این بوده اســت در حالی کــه چین آرام و 
پیوسته میلیون ها بشکه نفت ایران را می خرد، از آن 
چشم پوشی کند.  هیلی همچنین در این یادداشت 
می نویسد: اواخر ماه گذشــته، یک مقام ناشناس 
آمریکایی به رویتــرز گفت دلیل دولــت آمریکا بر 
اتخاذ این دیپلماســی با چینی ها این بوده است که 
چنین روش »مسیر  رو به جلوی موثر تری است«. 
اما واقعا ردیابی فروش نفت ایران به چین ســخت 
است، چون قسمت بیشتر این تجارت مخفیانه بوده 
اما رصدکنندگان صنعت گــزارش می دهند که چین 
در ۲۰۲۱ روزانه صدها هزار بشــکه نفت خام ایران را 

وارد کرده است. هر بشکه نفت ایران که در بنادر چین 
تخلیه می شــود، تخطی از تحریم های آمریکاست 
که به منظور خشــکاندن درآمد الزم برای تروریسم 
ایران و برنامه هسته ای آن اعمال شده است. با این 
وجود، دولت بایدن اجازه می دهد شرکت های چین 
به خاطر تجارت با ایران بدون تنبیه باقی بمانند. این 
مقام پیشــین آمریکایی در مطلبی که نوشته است، 
می افزاید: چرا بایدن اجــازه می دهد این مقاومت 

گستاخانه ادامه پیدا کند؟ 

انتقاد »نیکی هیلی« از سیاست بایدن در قبال روابط ایران و چین

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی به بیان توضیحاتی درباره حواشی مطرح شده پیرامون شفافیت آرای نمایندگان و اموال مسئوالن پرداخت.  حسین نقوی 
حسینی درباره حواشی پیرامون محرمانه بودن اموال مسئوالن گفت: این موضوع در خصوص اینکه اموال مســئوالن محرمانه باقی بماند بر خالف مبانی انقالب 
اسالمی و خالف مبانی سیره و سنت بنیان گذار جمهوری اسالمی و رهبر معظم انقالب و خالف قانون اساســی است. وی ادامه داد: در قانون اساسی صراحتا ذکر 
شده که رییس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس باید قبل و بعد از اتمام مسئولیت اموال خود را به قوه قضائیه اعالم کنند و قوه قضاییه مسئول است که این اموال 
را بررسی کند که آیا این اموال بدون قانون و خالف عرف افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ این نماینده سابق مجلس خاطر نشان کرد: اگر مقرر باشد اموال مسئوالن 
محرمانه بماند مغایرت جدی با طرح شفافیت مصوب مجلس دارد. وقتی مجلس با شعار شفافیت رای می آورد و اعالم می کنند که اگر نماینده بشویم همه چیز را 
شفاف اعالم می کنیم، این امر مغایر با محرمانه بودن اموال مسئوالن است. وی خاطر نشان کرد: مطابق نظرات رهبری و امام خمینی )ره( زندگی مسئوالن باید در 
اتاق شیشه ای باشد و همه ملت و مردم بدانند خانه، زمین و دارایی مسئوالن چقدر است و از کجا این اموال را آورده اند. نقوی حسینی با تاکید بر اینکه همه مردم باید 
از اموال مسئوالن آگاه باشند، ادامه داد: طرح موضوع محرمانه بودن اموال مسئوالن با تمام اصول مغایرت دارد و به اعتماد عمومی لطمه وارد می کند. وی با طرح این 
سوال که چرا نباید اموال مسئوالن افشا شود؟ افزود: این مسئله یک رویه مرسوم در تمام دنیاست و تمام اموال و دارایی مسئوالن ثبت و در اختیار تمام مردم است.

واکنش »نقوی حسینی« به حواشی محرمانه بودن اموال مسئوالن
 وعده یک نماینده به مردم درباره

طرح صیانت:

برخالف نظر مردم کار 
نمی کنیم

خبر روز

وز عکس ر

سوگواری طالبان 
برای نیروهای کشته 

شده انتحاری!
وزارت داخلــه طالبــان اعالم 
کرده که سراج الدین حقانی، 
سرپرســت وزارت داخله این 
گــروه، نشســتی را در هتل 
انترکانتیننتال با خانواده های 
عامالن انتحاری داشته است.

پوتین بدعهد، این بار زیر قرارداد فروش سالح به ایران 
نمی زند؟

آفتاب یزد نوشت: »ایران از روســیه، هواپیماهای جنگنده، جت آموزشــی و بالگرد رزمی خریده 
است.« این خبری است که رییس ستاد کل نیروهای مســلح به عنوان نتیجه سفرش به روسیه 

اعالم کرده و همین یک جمله کافی است تا خاطرات تلخ بد عهدی های روسیه بار دیگر زنده شود.
این اولین بار نیست که ایران از روسیه تسلیحات نظامی می خرد؛ اما گویا بدعهدی های روسیه هم 
تمامی نخواهد داشت. پیش از این و در ماجرای خرید ســامانه اس ۳۰۰ از روس ها شاهد بودیم 
که روسیه 9 سال تحویل این ســامانه را به تعویق انداخت و ســر انجام پس از امضای برجام این 
سامانه را به ایران تحویل داد. حال در شرایطی که برجام روی هواست و هر لحظه صحبت های ضد 
و نقیضی در خصوص احیای دوباره آن به گوش می رسد آیا امکان این وجود دارد که روسیه بر سر 
عهد و پیمان خود بماند؟ یا بار دیگری شاهد عهد شکنی روس ها در خصوص تعهدات شان نسبت 

به ایران خواهیم بود؟

انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی از »مصباحی مقدم«
روزنامه جمهوری اسالمی با اشاره به اظهارات اخیر حجت االســالم و المسلمین مصباحی مقدم 
نوشت:در روزهای اخیر بعضی از مسئولین حاکمیتی کشــورمان با توسل به مقایسه میان طالبان 
افغانستان و نظام جمهوری اسالمی ایران، تالش کردند امتیازات نظام جمهوری اسالمی را برجسته 

کنند و به این نتیجه برسند که رفتارهای جاری توسط حکمرانان در ایران بدون اشکال است.
یک نمونه از این اظهارنظر مقایسه ای این است: وجود طالبان برای ما روحانیون که در نظام فعال 
هستیم و عالقه داریم که این نظام مستقر بماند و قدرت پیدا کند، نوعی فرصت است و آن فرصت 
هم این است که جامعه ببیند یک گروه بسیار عقب مانده از نظر فکری و کسانی که بسیار مرتجعانه 
عمل می کنند در صحنه افغانستان حضور پیدا کرده اند و آنهایی که از روحانیت ایران انتظار دارند که 
بعضی از حدود الهی را نادیده بگیرد و خط های حرمت الهی بشکند و جلو برود، ببینند که نه آن رفتار 
طالبانی درست است نه این خواسته ها «. این اظهارنظر، عجیب ترین سخنی است که تاکنون برای 
توجیه عملکرد مسئولین نظام جمهوری اسالمی صورت گرفته است. مقایسه نظام جمهوری اسالمی 
با امارت به اصطالح اســالمی طالبان که به گفته همین مقایسه کننده »یک گروه بسیار عقب مانده 

از نظر فکری« است، ازجمله اموری است که حتی مادران فرزندمرده را هم به خنده وا می دارد! 

 پیشنهاد »پزشکیان« برای راه انداری FATF داخلی
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی، طی گفت وگویی در رابطه با »محرمانه بودن اموال 
و دارایی مسئوالن« گفت: هیج کجای دنیا اطالعات شخصی یک فرد را به شخص دیگر نمی دهند. 
اطالعات من را باید حاکمیت بداند اما اینکه اطالعاتم را به کسانی دیگر بدهند درست نیست، کجای 
دنیا چنین کاری کرده اند.  »مسعود پزشــکیان« ادامه داد: اخبار شخصی یک مسئولی که جرمی 
مرتکب شــده را باید به دادگاه ارائه کرد ولی اخبار دارایی های شــخصی من را رسانه ها حق ندارند 
منتشر کنند مگر آن که خودم بخواهم. اینکه حاکمیت در دارایی من سرک بکشد ایرادی ندارد، باید 
اطالعات من و بچه هایم، خواهر و برادرم در دست حاکمیت باشد تا اگر خالفی اتفاق افتاد یقه من 
را بگیرد و اطالعات را به دادگاه ارائه کند؛ اما اینکه اطالعات شــخصی یک مسئول را به افراد دیگر 
بدهند کجای دنیا این کار را انجام می دهند که ما انجام دهیم؟ نباید شــعارگونه و احساسی پیش 
برویم و بعد هم، سر مردم کاله بگذاریم. پزشــکیان در پایان بیان کرد: در همه جای دنیا عدد و رقم 
و حساب و کتاب باید مشخص باشد ولی اینکه در دسترس همگان باشد در هیچ جای دنیا چنین 
چیزی مرسوم نیست. بارها گفته ام مســئولین FATF داخلی را پیاده کنند تا همه چیز مشخص 
شود، عده ای دارایی های کشور و ثروت مردم را خوردند، بردند و متوجه نشدیم؛ بهترین راه این است 

که FATF داخلی درست شود.

کافه سیاست

نماینده مردم بســتان آباد در مجلس گفت: 
همه تالش ما این اســت که اجــازه ندهیم 
موضوعی بر خالف نظر مردم در کمیســیون 

صیانت تصویب شود.
»غالمرضا نوری قزلچه«، در رابطه با »بررسی 
طرح حمایت از کاربــران در فضای مجازی 
در کمیســیون ویژه این طــرح« گفت: همه 
تالش ما این است که اجازه ندهیم موضوعی 
برخالف نظر مــردم در کمیســیون صیانت 
تصویب شود. ما نماینده مردم هستیم و باید 
مصوبات مجلس در جهت راحتی و آسایش 
مردم باشد. همواره ســعی ما بر این است تا 

منافع مردم را مدنظر قرار دهیم.
وی ادامــه داد: بنــا نداریم در کمیســیون، 
تصمیم متفــاوت با نظر مردم گرفته شــود. 
براســاس طرح حمایت از کاربــران فضای 
مجازی یک فضای امنــی برای خانواده ها و 
آحاد جامعه ایجــاد و فضاهای کالهبرداری 
و ناامنی جمــع و کنترل می شــود. مردم از 
اتفاقات مثبتی که به ایجاد یک فضای امن و 

آرام کمک کند، بدشان نمی آید. 
عضو کمیســیون حمایــت ازکاربران فضای 
مجازی افزود: اجازه نمی دهیم پلتفرم های 
خارجی را سریع محدود کنند و در ارتباطات 
مردم وقفه ای ایجاد نخواهد شــد. بنا داریم 
تا جایی که الزم اســت یک ســازماندهی و 
نظام مندی در فضای مجازی صورت بگیرد. 
آنچه که برای مردم مهم اســت دسترســی 
آســان و گردش اطالعات آســان و شفاف 
در جامعه اســت که ســعی داریم این موارد 

مخدوش نشود.

بین الملل

عکس: فرارو

الخلیج آنالین: چرا اسراییل برای ضربه زدن به ایران، روی بحرین تمرکز کرده است؟

میدان جدید برای تنش
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آغاز ثبت نام متقاضیان طرح »جهش مسکن« اصفهان 
ثبت نام متقاضیان طرح جهش مسکن همزمان با سراسر کشور در استان اصفهان آغاز شد.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان تولید مسکن را از وظایف اصلی وزارت راه 
و شهرسازی دانست و گفت: شاه کلید رفع مشکل مسکن استفاده از بافت های فرسوده و توسعه 
درون زاست و این اتفاق با سیاست های جدید به خوبی در ۱۱ هزار هکتار از بافت های فرسوده استان 

قابل اجراست. 
امیر زاغیان افزود: همچنین از ۱۳۴ هزار متقاضی وام ودیعه مســکن، ۴۴ هزار نفر حائز شــرایط 
بودند که ۱۶ هزار نفر این تسهیالت را دریافت کردند. معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان تاکید کرد: مسکن، موضوعی بین بخشی اســت و حداقل کار اداره راه و شهرسازی غیر از 
سیاست گذاری، عرضه زمین به شهر ها و جلوگیری از خام فروشی به سازندگان است، اما کاهش 

قیمت مصالح ساختمانی با این وزارتخانه نیست.

نان خشک گران تر از نان تازه!
روزنامه خراسان در گزارشی به بررسی کسب و کار فروش نان خشک به دامداری ها پرداخته است.

در این گزارش می خوانید:نان تنها جان پناه سفره های ایرانی هاست. با این حال، خبرها حاکی از آن 
است که برخی از نانوایی ها نان را می پزند؛ اما نمی فروشند و می گذارند بیات و خشک شود و سپس 

آن را با کیلویی ۳ هزار و ۴00 تومان سود بیشتر به دامداری ها می فروشند!
 برخی از کاربران شبکه های اجتماعی از فروش نان به عنوان خوراک دام خبر داده اند؛ اتفاقی که در 
ماه های اخیر با توجه به گرانی نهاده های دامی دائما مورد توجه بوده است اما چرا نانوایی ها حاضر به 
این کار هستند؟ با توجه به قیمت نان هم اکنون قیمت هر کیلو نان پخته شده با آرد دولتی کیلویی 
۳ هزار و ۶00 تومان تمام می شود در حالی که قیمت نان خشک کیلویی 7 هزار تومان است. با یک 
محاسبه ساده می شود فهمید که به راحتی با خشک کردن نان و نفروختن آن، نانوایی می تواند هر 

نان را به قیمت دو برابر به فروش برساند.

ادعای باکو: 

مانع صادرات ایران به روسیه نشده ایم
جمهوری آذربایجان روز سه شنبه گزارش ها مبنی بر اینکه این کشور مانع صادرات ایران به روسیه 
می شود را بی اساس دانست و اعالم کرد که با واقعیت مطابقت ندارد. به گزارش خبرگزاری »ترند 
نیوز« گمرک جمهوری آذربایجان مدعی شــد که مقصر دانستن این کشــور در این ماجرا درست 

نیست. 
گمرگ جمهوری آذربایجان مدعی نقص در ســامانه های کامپیوتری ایــران در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۶ 
اکتبر و به تبع آن ایجاد صف و تاخیر در عملیات بارگیری و تخلیه در انبارهای میوه و تره بار در شهر 
آستارای ایران شد. گمرک جمهوری آذربایجان مدعی شد اطالعاتی که بگوید جمهوری آذربایجان 

مانع صادرات از ایران به روسیه می شود، بی اساس و دروغ است.
باکو مدعی شده که ایست بازرسی گمرک در آســتارای جمهوری آذربایجان به صورت پیشرفته به 
کار خود ادامه می دهد و طی حدود ۱0 روز گذشته کامیون های بیشتری نسبت به روزهای گذشته از 

ایران وارد جمهوری آذربایجان شده  اند.
روابط تهران و باکو طی هفته های اخیر در پی بازداشــت دو راننده ایرانی در مســیر اصلی ترانزیت 
کاال میان دو کشور در منطقه قره باغ و همچنین اقدام باکو در اخذ عوارض عبور از کامیون های تردد 
کننده میان ایران و ارمنستان وارد مرحله جدیدی از تنش ها شد. »سید جلیل جاللی فر« از اعضای 
اتاق بازرگانی ایران و روسیه به تازگی در زمینه کارشکنی های باکو گفت، جمهوری آذربایجان برای 
صادرات کاالهای ایران به روســیه کارشــکنی  می کند . وی از صف های ۱0 کیلومتری کامیون ها در 

آستارا خبر داد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان درباره تبعات خشکی زاینده رود و بحران فرونشست هشدار داد؛ 

اصفهانمتروکهمیشود

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه امیدواریم مسکن ۳0 تا ۳۵ مترمربعی برای خانه اولی ها 
به نتیجه برسد، گفت: کمترین و البته خطرناک ترین عوارض خشکی 
زاینده رود، فرونشست زمین اســت و اگر خشکی زاینده رود با همین 
شــرایط ادامه یابد اصفهان با تمدنی چند هزار ساله تا ۱۵ سال آینده به 
شهری متروکه تبدیل خواهد شد. امیر زاغیان اظهار کرد: این معاونت 
در چهار حوزه اصلی برنامه ریزی برای مســکن، تولید مسکن و فراهم 
شدن بستر آن، بافت های فرسوده  و بازآفرینی آن و همچنین حوزه نظام 

مهندسی و نظارت بر مقررات ملی در احداث ساختمان ها فعال است.
وی در خصوص ثبت اطالعات افراد در سامانه امالک و اسکان و مالیات 
بر خانه های خالی، گفت:  در حال حاضر زمان ثبت نام در این سامانه تا 
پایان آذر ماه تمدید شده  و تا اتمام زمان ثبت نام نمی توان از آمار دقیقی 
سخن گفت. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان در پاسخ به سوالی درباره آمار خانه های خالی در اصفهان، گفت: 
در مناطقی با تراکم مسکونی باال که عمدتا در جنوب شهر اصفهان است، 
حدود ۳۲ درصد خانه های آپارتمانی خالی است که اصلی ترین قانون 
مالیات بر خانه های خالی بازگردندان ایــن آپارتمان ها به چرخه بازار 

عرضه و تقاضا مسکن است.

وی افزود: در حال حاضر آمار رســمی از  تعداد مستاجران در اصفهان 
نداریم و این آمارها هر پنج ســال یک بار توسط مرکز آمار ایران منتشر 
می شود. زاغیان، درباره قیمت مسکن نیز گفت: قیمت مسکن متاثر از 
دو موضوع زمین و مصالح ساختمانی است که زمین در حوزه وزارت راه و 

شهرسازی و  مصالح به حوزه صنعت و اقتصاد برمی گردد.
وی تاکید کرد: اگر به ســرعت تصمیم گیران حوزه های شهرســازی به 
داد حوزه مسکن نرسند  و مســکن های کم متراژ به تایید شورای عالی 
شهرسازی نرسد به طور قطع با ناهنجاری های سکونتی مواجه خواهیم 
شد. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر به صورت رســمی حد نصاب واحدهای مسکونی 
در اصفهان بین ۶0 تا 70 متر اســت، اما امروز زوج های جوان به دنبال 
واحدهای ۲0 متری هستند. وی افزود: باید در متراژ واحدهای مسکونی 
بازنگری کنیم  و اگر این تغییرات ایجاد نشــود موجب ناهنجاری های 
سکونتی می شویم، بنابراین تغییر الگوی متراژ مسکن اجتناب ناپذیر 
است. زاغیان با اشاره به اینکه مهم ترین سیاست دولت، خانه دار شدن 
خانه اولی هاست، گفت: اگر به دنبال اجرای این سیاست هستیم باید 
متراژ مطلوب خانه اولی ها را تغییر دهیم و به سمت متراژ پایین تر برویم 
 و شورای عالی شهرسازی باید نســبت به تغییر متراژ خانه ها بازنگری 

کند.وی درباره سیاست ساخت یک میلیون مسکن در سال اظهار کرد: 
همواره سهم استان اصفهان از این عدد در کشور بین ۶ تا ۸ درصد است.

زاغیان با بیان اینکه در دولت جدید ،بســتر قانون جهش تولید مسکن 
فراهم شده و این قانون به تولید مســکن کمک می کند، یادآور شد: تا 
پایان سال ۹۹ تمام واحدهای مسکن مهر در استان اصفهان که متقاضی 
داشتند، به اتمام رسیده و اصفهان نخستین استان در اتمام این پروژه در 
کشور است. وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد متوسط قیمت هر متر 
آپارتمان در اصفهان، اظهار کرد: در ســطح استان اصفهان قیمت پایین 
ترین مترمربع هر آپارتمان ۵ میلیــون تومان و باالترین آن ۸0 میلیون 
تومان است که به طور معمول باالترین قیمت آپارتمان ها در مناطق ۵ و 

۶  اصفهان و پایین ترین آن در منطقه ۱۴ است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
تاکید کــرد: در حال حاضر بیشــترین دلیل گرانی مســکن مربوط به 
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و مواد اولیه است، باید توجه داشت 
مسکن موضوعی بین بخش اســت و حداقل کار اداره راه و شهرسازی 
غیر از سیاست گذاری عرضه زمین به شهرها و جلوگیری از خام فروشی 
به سازندگان است، اما کاهش قیت مصالح ساختمانی با این وزارتخانه 
نیست. وی در ادامه در خصوص نفوذ فرونشست در منطقه مسکونی 
اصفهان، اظهار کرد: در برخی از اخبار از فرونشست مسکن حبیب آباد 
گفته شــده، اما در طرح اقدام ملی با تجربه اندوزی از طرح مســکن 
مهر، قبــل از گرفتن تمام پروانه، آزمایش هــای مکانیک خاک انجام 

شده است.
زاغیان در ادامه با اعتقاد بر اینکه فرونشست موجب می شود که به مرور 
شاهد مهاجر فرستی از  اصفهان و همچنین کاهش رونق ساخت و ساز و 
تقاضا برای مسکن باشیم، گفت: این موضوع موجب می شود شهرهای 

مجاور که کشش این جمعیت را ندارند با مشکالتی مواجه شوند.
وی با بیان اینکه رودخانه خاستگاه هر تمدن بشری است، تاکید کرد: 
کمترین و البته خطرناک ترین عوارض خشکی زاینده رود فرونشست 
زمین است و اگر خشکی زاینده رود با همین شرایط ادامه یابد اصفهان 
با تمدنی چند هزار ساله تا ۱۵ سال آینده به شهری متروکه تبدیل خواهد 
شد. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با بیان اینکه هر زمانی که انسان برخالف اقلیم و شرایط طبیعی منطقه 
اقدام کند، به شکست منجر می شود، تصریح کرد: تبعات خشکی زاینده 
رود نه تنها برای اصفهان، بلکه به زودی در سطح کشور نمایان خواهد شد 
و اگر این شهر مهاجر فرست شد، معادالت دیگر استان ها را برهم ریخته 

و تبعات اجتماعی، اقتصادی و ... به دنبال خواهد داشت.

مســئول ســامانه های نوین آبیاری ســازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان گفت: این استان در شرایط خاص 
خشکسالی قرار دارد و منابع آبی سطحی و زیرسطحی 
آن هرساله با افت روبه رو می شود بنابراین بهره گیری 
از روش های بهینه سازی مصرف آب از جمله در صنعت 
کشاورزی در این خطه ضروری است. محمود صالحان 
افزود: اجرای طرح های آبیاری تحت فشــار در مناطق 
مختلف استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته، به ویژه 
در نواحی که کمبود بیشتری گزارش شده است اهمیت 
بیشتری دارد. مسئول سامانه های نوین آبیاری سازمان 

جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: طی ۶ ماه اول امسال 
چنین طرح هایی در ۲ هــزار و ۴00 هکتار از زمین های 
زراعی استان اجرا شده است. صالحان اضافه کرد: این 
طرح ها در بیشتر شهرستان های این استان اجرا شد؛ 
اما از حیث وسعت بیشترین ارقام مربوط به اصفهان، 
اردستان، آران و بیدگل و سمیرم است. وی، رقم هزینه 
برای این سامانه ها را بالغ بر ۵0 میلیارد تومان برآورد کرد 
و افزود: تخصیص اعتبارات کافی، شتاب و دربرگیری 
بیشــتر اراضی در انجام پروژه های مشــابه را افزایش 
می دهد. مســئول ســامانه های نوین آبیاری سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم 
کشاورزان استان به اجرای سامانه های جدید آبیاری و 
مشکالت ناشی از خشکسالی و همچنین مبارزه با اثرات 
ناشــی از کاهش منابع آب های زیرزمینی، تخصیص 

اعتبارات بیشتر و به موقع در این زمینه راهگشا خواهد 
بود. بر اساس اعالم مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان، بررسی ها نشان می دهد که ۲۵0 هزار هکتار از 
مزارع این استان قابلیت پیاده سازی طرح های آبیاری 
جدید را دارد کــه تاکنون برای حــدود ۱۲۶ هزار هکتار 
اجرا شده است. اســتان اصفهان با داشتن ۵۶۸ هزار 
هکتار اراضی کشــاورزی معادل پنج درصد از مساحت 
استان و ۳/۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود 
اختصاص داده و با برخورداری از شــرایط متنوع آب و 
هوایی، اســتعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی را 
دارد، به گونه ای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و 
پسته و در مناطق سرد و کوهستانی اش بادام و گردو و در 
مناطق معتدل و معتدل سرد، انواع محصوالت دانه دار و 

هسته دار کشت می شود.

مسئول سامانه های نوین آبیاری سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

آبیاری تحت فشار، راهکار مناسب بهره  وری آب کشاورزی در اصفهان است

 معاون بهره برداری و توسعه آب 
شرکت آبفای استان:

با توجه به ذخیره سد 
زاینده رود، تنها باید 

صرفه جویی کنیم

خبر روز

رییس اتحادیه فروشندگان میوه اصفهان می گوید فقط ۱0 درصد مردم توان 
خرید »میوه های بسته بندی« را دارند؛

میوه های الکچری ویژه مرفهان بی درد
رییس اتحادیه فروشــندگان میوه اصفهان گفت : فقــط ۱0 درصد مردم تــوان خرید »میوه های 
بسته بندی« را دارند.نوروزعلی اسماعیلی اظهار کرد: عرضه و توزیع میوه و صیفی جات بسته بندی 
با قیمت های گزاف در شهر اصفهان مورد 
تایید اتحادیه نیســت و فقــط ۱0 درصد 

مردم توان خریداری دارند.
وی دربــاره عرضه میــوه و محصوالت 
صیفی بســته بندی در ســوپرمارکت ها 
با قیمت هــای گــزاف، اظهار داشــت: 
این نوع کاال های بســته بندی بیشــتر 
در هایپرمارکت های شهر اصفهان توزیع 
و عرضه می شــود که زیرنظر ســازمان 
صنعت و معدن است و اتحادیه هیچ گونه 
نظارتی بر فعالیت و قیمت گذاری آن ها ندارد. بحث نظارت بر متراژ واحد های صنفی باالی ۳00 متر 
واحد های صنفی برعهده سازمان صنعت است، بنابراین قیمت گذاری و نظارت بر میوه و سبزیجات 
در هایپر ها به این نهاد برمی گردد. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان اصفهان با تاکید 
بر ضرورت سورت و بســته بندی بار در میدان میوه و تره بار، بیان کرد: اکنون برای جذب مشتری، 
عرضه آسان تر و عدم هدررفت محصوالت کشاورزی در بسیاری از کشــور های آسیایی و اروپایی 
میوه ها و صیفی جات در بسته بندی های شکیل با قیمت های کنترلی عرضه می شود، اما هنوز ما در 

بحث سورت و بسته بندی کاال های کشاورزی ضعیف هستیم. 
وی،  پیرامون اینکه شــیوه کشــاورزی در ایران باید از شیوه ســنتی به صنعتی تبدیل شود، گفت: 
بهره مندی از کشاورزی نوین و صنعتی، روند کاشت و برداشت محصوالت را براساس نوع منطقه و 
حاصلخیزی آن تعیین می کند و کشاورزان هم با شیوه های صحیح کشاورزی با ضرر های کمتری 
مواجه خواهند شــد.  اســماعیلی درباره اینکه با عرضه و توزیع میوه و صیفی جات بســته بندی 
محصوالت کشاورزی ۱00 درصد موافق هستیم، اما باید کنترل بر قیمت گذاری کاال ها زیرنظر اتحادیه 
و مراکز میوه و تربار اجرایی شود، افزود: عدم عرضه محصوالت کشاورزی بدون سورت و بسته بندی 

سبب تضرر و هدررفت دسترنج کشاورزان می شود.
وی با بیان اینکه میوه و صیفی جات بسته بندی در برخی مراکز خرید باعث قیمت گذاری خودسرانه 
می شود، اظهار داشــت: در حال حاضر کنترل قیمت میوه و صیفی جات بسته بندی آماده توزیع و 

فروش در هایپرمارکت های اصفهان برعهده سازمان صنعت و معدن است.
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان اصفهان پیرامون اینکه بسته بندی و توزیع میوه 
و صیفی جات با قیمت های گزاف بازار را نیز دچار اختالل می کنند، تصریح کرد: قدرت خرید مردم 
نه تنها در مقایسه با سال گذشته بلکه روز های ابتدایی ســال جاری و حتی روز های قبل هم بسیار 
پایین آمده و استقبال برای خرید میوه در این روز ها نسبت به مدت مشابه پارسال به شدت کاهش 
یافته است. اســماعیلی با تاکید بر اینکه توزیع میوه و صیفی جات بسته بندی با قیمت های گزاف 
در هایپرمارکت ها مورد تایید اتحادیه نیســت و فقط ۱0 درصد مردم توان خریداری دارند، بیان کرد: 
عرضه و نرخ گذاری میوه و صیفی جات بســته بندی با کنترل و نظارت اتحادیه از مراکز میوه و تربار 
نه تنها از هدررفت محصوالت کشاورزی می کاهد بلکه درصد سود خرده فروشان را هم از ۳0 به ۲0 

درصد کاهش خواهد داد.
وی با بیان اینکه کمبودی در عرضه انواع میوه در بازار اصفهان نداریم، افزود: امســال قدرت خرید 
مردم بسیار کاهش یافته و هر سال هم نامناسب تر از سال های قبل می شود و متاسفانه برخی در 

گرفتاری های مردم به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

کافه اقتصاد

ذره بین

رییس سازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان اصفهان گفت: حمایت از تولیدکنندگان گندم کار قراردادی در اصفهان به عنوان استان پیشرو در 
کشور اجرا می شود. مهدی تقی پور با اشاره به اقدامات سازمان در تحقق رسالت گسترش دانش و پشتیبان تولید در بخش کشاورزی اظهار داشت: به زودی اجرای 
دستورالعمل حمایتی از تولیدکنندگان گندم کار کشــاورزی قراردادی در استان اصفهان به عنوان استان پیشــرو و با اتکا به دانش اعضای سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی و همکاری دستگاه های اجرایی استان، آغاز خواهد شد. وی افزود: بر اساس این بسته حمایتی، تولیدکنندگان گندم از طریق کشاورزی 
قراردادی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از حمایت هایی نظیر پاداش بهره وری، یارانه انتقال دانش و فناوری، یارانه حق بیمه، یارانه آزمون آب، خاک، گیاه و 
نسخه نویسی و تسهیالت بانکی برای تامین مالی برخوردار می شوند. تقی پور بیان کرد: شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مجری دولتی کشاورزی قراردادی و 
کارخانجات آسیابانی آرد سازی، سیلوداران، کارخانجات ماکارونی و فعاالن صنف و صنعت مرتبط با آرد و نان به عنوان مجریان غیردولتی کشاورزی قراردادی هستند. 
وی گفت: آن ها موظفند با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سایر فعاالن نسبت به ثبت اطالعات کشاورزان گندم کار مشارکت کننده 

در کشاورزی قراردادی در سامانه مدیریت و رصد کشاورزی قراردادی گندم اقدام کنند. 

حمایت از گندم کاران قراردادی اصفهان

»شکرستان« مهد نیشکر ایران!
با توجه به نیاز کشور به محصول استراتژیک شکر 
و جلوگیری از واردات بی رویه آن و نیز استعداد 
کم نظیر زمین های استان خوزستان برای کشت 
نیشــکر در سال ۱۳۶۸ ،طرح توســعه نیشکر و 
صنایع جانبی که بزرگ ترین طرح توســعه ای 
صنعتی-کشاورزی ایران اســت، کلید خورد و 
هفت واحد نیشکری و احداث کارخانجات شکر، 
 ،MDF تصفیه شکر، خوراک دام، تخته صنعتی
کاغذ وکارخانجات بیوتکنولوژی مورد نیاز کشور 
از قبیــل خمیرمایه و الکل با ظرفیت مناســب 

احداث شد.

وز عکس ر

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
مشکلی در تامین آب شرب نقاط مختلف شهر 
نداریم، البته با شرایط فعلی منابع آبی استان، 
شاهد افت فشار آب همانند تابستان هستیم، 

اما پاییز امسال قطعی آب نخواهیم داشت.
ناصر اکبری درباره ذخیره اندک سد زاینده رود 
و نگرانی بابت تامین آب شرب اصفهان، اظهار 
کرد: باید توجه داشت که اولویت تامین آب در 
وزارت نیرو، شرب است و به طور قطع با ذخیره 
اندک سد زاینده رود باید یک مقدار سختگیرانه 
تر عمل شود و مردم نیز همانند تابستان، صرفه 
جویی در مصرف آب را سرلوحه خود قرار دهند. 
وی افزود: شــرکت آبفا نیز هــر روز اقدامات 
فنی و اجرایی را انجام می دهد تا بتواند فشار 
متعادل آب را برای مردم ایجاد کند و به هر حال 
از مصرف بی رویه آب با شرایط فعلی، منابع آبی 
استان همگون نیست و باید بتوان سیستم را 
پایدار نگه داشت. معاون بهره برداری و توسعه 
آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درباره 
تامین آب شرب اصفهانی ها در پاییز امسال، 
گفت: در حال حاضر مشــکلی در تامین آب 
نقاط مختلف شهر نداریم، البته با شرایط فعلی 
منابع آبی استان، شاهد افت فشار آب همانند 
تابســتان هســتیم، اما قطعی آب نخواهیم 
داشت. وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال 
می رود همانند تابستان آبرسانی سیار داشته 
باشیم، توضیح داد: با توجه به کاهش مصرف 
آب، این موضوع در فصل سرد اتفاق نخواهد 
افتاد، با این وجود اصفهانی ها با این شــرایط 
خشک و بی آب اصفهان باید شــرکت آبفا را 
همانند تابستان همراهی کنند. اکبری تاکید 
کرد: به طور قطع مردم پاییز امســال همانند 
تابستان شــرایط آبی استان را درک می کنند، 
چراکه کاهش بارش ها برای مردم قابل لمس 
اســت و با توجه به پیش بینی هواشناسی تا 

نیمه آذر بارش موثری نخواهیم داشت.

عکس: تسنیم
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مدیرعامل آبفای چهارمحال و بختیاری می گوید علت تاخیر در اجرای کامل این شبکه اتمام بودجه دولتی و کمبود اعتبار بود؛

گالیه لردگانی ها از تعلل در اجرای شبکه فاضالب

شبکه جمع آوری فاضالب یکی از اختراعات مهم بشر محسوب می شود، 
امروزه در اکثر شهرها و حتی برخی از روستاهای کشور نیز شبکه جمع آوری 
فاضالب راه اندازی شــده و بحث راه اندازی این شبکه در شهرها و روستا 
یک مطالبه بحق و ضروری محسوب می شود. در گذشته زمانی که شبکه 
جمع آوری فاضالب در شــهرها راه اندازی نشــده بود، مردم از چاه های 
فاضالب برای دفع پساب خانگی خود استفاده می کردند و یا گاهی این 
پساب در معابر رها می شد و این اقدام ایجاد آلودگی محیطی و متساعد 
شــدن بوی نامطبوع در محالت مختلف را به دنبال داشــت. قطعا برای 
جلوگیری از ایجاد آلودگی و انتقال بیماری اجرای شبکه فاضالب در شهرها 
و روستا یک امر ضروری تلقی می شــود، متاسفانه شاهدیم در برخی از 
نقاط و محالت شهرها شبکه فاضالب به طور کامل اجرا نشده و این موضوع  

موجب ایجاد نارضایتی شدید در بین ساکنان این مناطق شده است.

مسئوالن بگویند چرا شبکه فاضالب لردگان تنها در چند محله اجرا 
نشده است

یکی از ساکنان شهر لردگان با اشاره به اینکه اجرای شبکه فاضالب از چند 
سال گذشته در شهر لردگان آغاز شــده است، اظهار کرد: در محله مسجد 
امام حسن)ع( ساکن هستم، متاسفانه شبکه فاضالب در محله سکونت 
بنده اجرایی نشده و پیگیری از مســئوالن نیز بی نتیجه بوده است. وی 

بیان کرد: برای تخلیه چاه فاضالب در محله با مشکالت بسیاری مواجه 
هستیم و باید به صورت مستمر با شرکت های تخلیه چاه تماس بگیریم، 
این موضوع مشکالتی را برای ساکنان ایجاد می کند. تعدادی از اهالی نیز 
برای اینکه چاه فاضالب آن ها به سرعت پر نشود، برخی از فاضالب تولیدی 
خود را در کوچه رها می کنند که این مسئله باعث آلودگی و بوی نامساعد 
می شود. این شهروند لردگانی گفت: این حق طبیعی تمامی شهروندان 
است که به شبکه جمع آوری فاضالب دسترسی داشته باشند، مسئوالن 
باید پاســخ دهند که علت ایجاد وقفه در اجرای شــبکه فاضالب در این 
شهر چیست؟ چرا تمامی ســاکنان به غیر از چند محله باید به این شبکه 

دسترسی داشته باشند؟

عملیات اجرایی تکمیل شبکه فاضالب در شهر لردگان از دو هفته آینده 
آغاز می شود

مدیرعامل آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری در خصوص اجرای شبکه 
فاضالب در شهر، اظهار کرد: از اجرای شبکه فاضالب در این شهر تنها یک 
کیلومتر باقی مانده و علت تاخیر و ایجاد وقفه در اجرای کامل این شبکه 
اتمام بودجه دولتی مربوط به پروژه و کمبود اعتبار بود. احمدرضا محمدی  
افزود: در حال حاضر منابع مالی موردنیاز برای اتمام شــبکه فاضالب در 
شهر لردگان از منابع داخلی شرکت آب و فاضالب تامین شده ، همچنین 

مناقصه ای برای جذب پیمانکار جدید در حال انجام اســت، پیش بینی 
می شود از دو هفته آینده عملیات اجرایی یک کیلومتر باقی مانده از این 
شبکه در شهر لردگان توسط پیمانکار آغاز شود. محمدی بیان کرد: همچنین 
در محالتی که به تازگی در قالب طرح های توســعه به شهر لردگان اضافه 
شده و نقاط جا افتاده که از شبکه فاضالب بی بهره هستند، شبکه فاضالب 

اجرا خواهد شد.

مشکالت اجرای شبکه فاضالب در تعدادی از محالت لردگان حل شده 
است

فرماندار شهرســتان لردگان با اشــاره به اینکه از اجــرای خطوط اصلی 
فاضالب در لردگان حدود پنج کیلومتر باقی مانده است، اظهار کرد: شبکه 
فاضالب در بسیاری از محالت اجرا شده ، اما در چند محله از جمله محله 
مسجد امام حسن)ع( اجرا نشده است. رضا بامیر ساطحی  افزود: برای 
تخصیص انشعاب فاضالب در شــهر لردگان در برخی از محالت مشکل 
اعتبار برای خرید دســتگاه مکش وجود داشت که این مشکل حل شده 
است و به زودی این دستگاه خریداری و نصب می شود تا انشعاب به اهالی 
واگذار شود. بامیر گفت: قراردادی برای اجرای بخشی از شبکه باقی مانده 
فاضالب در لردگان آغاز شده و پیش بینی می شود عملیات اجرایی در کمتر 

از یک ماه آینده آغاز شود.

مســئول قرارگاه جهادی امام رضا )ع( چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال 
دو هزار و ۵۵۰ سری جهیزیه بین نیازمندان شهرستان های ۱۰ گانه این استان 
توزیع شده است.مجید حیدری تاکید کرد: هر کدام از این جهیزیه ها ۲۰ قلم 
کاالی اساسی شامل یخچال فریزر، فرش، اجاق گاز، سرویس خوراک پزی، 

جارو برقی، لباسشویی، آب میوه گیری و چرخ گوشت بود.
حیدری افزود: ارزش هر ســری جهیزیه ۲۳۰ تا ۲۷۰ میلیون ریال بود که از 
متقاضیان تنها ۱۲۹ میلیون ریال دریافت و مابقی از سوی خیران تامین شده 
است.وی با اشــاره به فراهم شــدن زمینه کمک و تامین لوازم خانگی برای 
خانوار های نیازمند دارای پنج تا ۱۰ ســال سابقه زندگی مشترک اضافه کرد: 
ثبت نام برای مرحله چهارم تامین سری جدید جهیزیه و لوازم خانگی برای 

خانوار های نیازمند استان تا پایان سال جاری ادامه دارد.
حیدری ادامه داد: هم اکنون پنج هزار خانوار نیازمند جهیزیه و لوازم خانگی 
در استان شناســایی شده اســت. مســئول قرارگاه جهادی امام رضا )ع( 
چهارمحال و بختیــاری گفت: قرارگاه جهــادی امام رضا )ع( امســال ۲۱ 
 هزار پرس غذای گــرم نذری بــه ارزش ۳۶۰ میلیون ریال بیــن نیازمندان

 توزیــع کــرد.وی تاکید کــرد: این قــرارگاه جهادی ســاخت ســه واحد 
مســکونی در روســتا های محــروم شهرســتان های کیــار، کوهرنــگ 
و شــهرکرد را آغــاز کــرده کــه هزینه هــای آن از ســوی خیــران تامین 
شــد.حیدری اضافه کرد: قــرارگاه جهادی امــام رضا )ع( پنج دســتگاه 

چادر، ۱۷۰ بســته موادغذایی و ۱۵۰ دســت لبــاس گرم بیــن زلزله زدگان 
 توزیع کرد که هر بســته موادغذایی چهــار میلیون و ۵۰۰ هــزار ریال ارزش
 داشته است.وی از مردم خواســت با توجه به فرا رسیدن فصل سرما، برای 
کمک به مردم مناطق محروم اســتان مانند اهالی دهستان های موگویی و 
لبد شهرستان کوهرنگ کمک های خود را تهیه کنند و برای رساندن به دست 
نیازمندان در اختیار دفتر قرارگاه جهادی امام رضا )ع( به نشــانی شهرکرد، 
خیابان شــریعتی، کوچه ۱۹ قرار دهند و یا از طریق صحفه اینســتاگرام به 

نشانی g_emamreza.chb با مسئول مربوطه هماهنگی کنند.

رییس سازمان جهادکشــاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: این 
اســتان با توســعه هفت هکتار گلخانــه در صدر جدول توســعه واحد های 

گلخانه ای کشور در نیمه اول امسال قرار گرفته است.
  عطــاءا... ابراهیمــی بــا اشــاره بــه محدودیــت شــدید منابــع آبی در 
 اســتان افزود: توسعه ســطح زیر کشــت گلخانه و توســعه مجتمع های 
 گلخانــه ای از سیاســت های اصولــی جهادکشــاورزی اســت. ابراهیمی 
گفت: از ابتدای اجرای طرح توســعه گلخانه تا سال گذشــته تنها ۳۰ هکتار 
 گلخانه در اســتان احداث شــده بــود که با توجه به اســتقبال کشــاورزان 
و همچنیــن ارائه تســهیالت، پارســال هفت هکتــار گلخانه به مســاحت 

گلخانه های استان افزوده شد.
 ابراهیمی، توســعه مجتمع های گلخانه ای، شــیالتی و دامپروی را اولویت 
برنامه های ســازمان اعالم کرد و بیــان کرد: بیش از ۲۰ مــورد مکان یابی و 
تامین زیرساخت برای احداث مجتمع های کشاورزی در استان چهارمحال 
و بختیاری فراهم شده که این رویکرد در افزایش تولیدات بخش کشاورزی، 

حفظ کاربری اراضی و کاهش هزینه های تولید اثرگذار است.
 وی افــزود: هم اکنــون زیرســاخت های گاز رســانی بــه مجتمــع قارچ 
 جونقان فراهــم شــده و زیر ســاخت های مجتمــع گلخانــه ای بلداجی

 در ۱۸ هکتــار فراهــم آمــده که به مــردم واگذارشــود. رییس ســازمان 
 جهادکشــاورزی چهارمحــال وبختیاری افــزود: امســال موافقت اصولی

  توســعه کشــت گلخانه بــرای ۲۰۰ هکتــار جدید نیز صادر شــده اســت. 
 ابراهیمی بــه اجــرای طرح توســعه باغــات و کشــت گیاهــان دارویی 
 در اراضی شــیب دار در اســتان چهارمحال و بختیاری به عنوان یک مزیت
  اشــاره کرد و گفت: امســال هزار هکتار توســعه باغات در اراضی شیب دار
  اســتان انجام شــد که در حفاظــت از خــاک، افزایش بهــره وری منابع

 آب و خاک اثرگذار است. به گفته وی، توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح 
۴۷۰ هکتار از مساحت اســتان تحقق یافت در حالی که برنامه هدف امسال 

۳۰۰ هکتاربود.

مسئول قرارگاه جهادی امام رضا )ع( استان خبر داد:

شناسایی ۵ هزار خانوار نیازمند جهیزیه در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان جهادکشاورزی استان مطرح کرد:

چهارمحال و بختیاری در صدر جدول توسعه واحد های گلخانه ای کشور

اجرای عملیات گازرسانی به واحد های گلخانه ای در شهرکرد
مدیر جهاد کشــاورزی شــهرکرد گفت:مجتمع گلخانه ای کاکلک با ۱۰ واحد در حال بهره برداری به 
مساحت ۳.۶ هکتار و ۶ واحد در حال احداث به مساحت ۹.۱ هکتار، بزرگ ترین مجتمع گلخانه ای 
فعال در استان است. فرهاد رفیعی افزود: انتخاب یک سیستم گرمایشی و سرمایشی گلخانه ای 
مناســب برای تنظیم و پایدار نگه داشــتن دما، رطوبت و تهویه هوا امری حیاتی و دائمی در اغلب 
گلخانه ها محسوب می شود. رفیعی اضافه کرد: تامین گرمایش گلخانه باید با توجه به اقلیم منطقه، 
نوع محصول، سطح گلخانه و نوع سوخت انتخاب شود. همچنین گرمایش گلخانه و حفظ انرژی در 
آن از اهمیت زیادی برخوردار است. وی ادامه داد: با همکاری کارشناس مسئول گلخانه های استان 
و شهرستان، گازرسانی به ۶ واحد گلخانه ای این مجتمع تا قبل از شروع فصل سرما به اتمام می رسد.

برداشت 7۵ تن انار در هکتار در کیار ثبت شد
مدیر جهاد کشــاورزی کیار گفت: عملیات کیل گیری باغ انار به مساحت یک هکتار واقع در منطقه 
مشایخ )روستای برنجگان( از توابع بخش ناغان شهرســتان کیار طبق دستورالعمل های موجود  

انجام شد.
سعید داوودی نیا افزود: این باغ شامل انار شــیرین، محلی و ملس بوده که فرآورده های تولیدی 
آن رب انار و ناردون )ترشی انار( است، کیفیت محصول تلفیقی از درجه یک و دو و درصد محصول 

تولیدی بازار پسند این باغ ۸۰ درصد است.
داوودی نیا به ثبت عملکرد ۷۵ تن در هکتار اشاره کرد و گفت: سطح باغات شهرستان کیار ۱۵۰ هکتار 
است و عملکرد انارستان در سنوات اخیر بین ۱۲ تا ۱۵ تن در هکتار بوده و در سال جاری پیش بینی 

می شود بیش از ۲ هزارتن انار از این باغات برداشت شود.
وی ادامه داد: وضعیت باغ از نظر آفت و بیماری ها بررسی شده و اثراتی از آفت کرم گلوگاه انار و آفتاب 

سوختگی به عنوان دو معضل اصلی در باغ مذکور و باغ های انار منطقه مشاهده شد.

کاهش دو درصدی نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری
معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از دهه فجر سال ۱۳۹۲ تا هفته دولت 
امسال، سه هزار و ۵۰۰ طرح با اختصاص پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح شده که بسیاری از 

آن در حوزه صنعتی بوده است. 
مجید نظری افزود: شــیوع کرونا، وقوع بیش از یک دهه خشکسالی و مشکالت اقتصادی ناشی 
از تحریم ها از مهم ترین چالش های استان طی سال های اخیر اســت که با این وجود تالش شد 
تا با همدلی و هم افزایی بر بخش زیادی از این مشکالت غلبه کنیم تا چرخ تولید و اقتصاد استان 

بچرخد. 
نظری اضافه کرد: امسال، نرخ بیکاری در اســتان بیش از ۲ درصد کاهش یافته است چراکه این 
شاخص در پایان ســال ۹۹ به عدد ۱۵.۲ درصد رسید و در پایان تابستان امســال به ۱۳.۴ درصد 
کاهش یافت.وی اظهار داشــت: در حال حاضر ۱۰۰ روستای اســتان به مدت روزی چهار ساعت 

آبرسانی سیار می شود.

کشف کاالی قاچاق سه میلیارد تومانی در لردگان
فرمانده انتظامی شهرستان لردگان اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و در پی 
دریافت اخباری مبنی بر ورود کاالی قاچاق، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی 
این شهرستان قرار گرفت. علی تابش فرد خاطرنشان کرد: در بازرســی از این خودرو تعداد ۷۴۶ 
طاقه پارچه در انواع مختلف خارجی و قاچاق بدون اسناد مثبت گمرکی جمعا به قیمت تقریبی سی 

میلیارد ریال کشف و همچنین در این رابطه یک نفر دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

اخبار

این حق طبیعی تمامی شهروندان است که به شبکه 
جمع آوری فاضالب دسترسی داشته باشند، مسئوالن 
باید پاسخ دهند که علت ایجاد وقفه در اجرای شبکه 
فاضالب در این شهر چیست؟ چرا تمامی ساکنان به غیر 

از چند محله باید به این شبکه دسترسی داشته باشند؟

تحديد حدود اختصاصي
7/353 شماره نامه : 140085602025008797-1400/07/26 چون تحديد حدود 
ششدانگ قطعه ملک 18 قفیزی پالک 37/114  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتي به نام خانم پريوش مدنــی بروجنی فرزند آقا مرتضی و غیره  
در جريان ثبت است وکیل نامبرده درخواست تحديد حدود نموده و تحديد حدود به 
علت  عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اينک بنا به دســتور قسمت اخیراز 
 ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حــدود ملک مرقوم در روز 
يک شنبه مورخ 1400/08/23 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 

به موجب اين آگهي به کلیه مالکین و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد  و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروند های معترضی ثبت معترض 
ظرف يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به 
مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسلیم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1400/07/29 م الف: 1209446  ابوالفضل شهرياری نائینی مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

اخطار اجرايی
 7/354 شماره: 788/97 به موجب رای شــماره 79 تاريخ 98/1/31 حوزه لنجان

 شــعبه چهارم شــورای حل اختــالف زرين شــهر کــه قطعیت يافته اســت 
محکــوم علیــه امیــن طــالوری بــه نشــانی مجهــول المــکان محکوم 
اســت بــه پرداخــت مبلــغ 149/804/945 ريــال بابــت اصل خواســته و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تاديــه از زمــان تقديــم دادخواســت )97/8/1( 
 لغايــت زمــان وصــول محکــوم بــه و پرداخــت 2/007/561 ريــال بابت

 خســارت دادرســی و پرداخت 5/392/977 ريال بابت حق الوکاله وکیل در حق 

خواهان حسین تیموری با وکالت مهشــید طهرانی به نشانی زرين شهر خ کاشانی 
مجتمع وکال صادر و اعالم می نمايــد رای صادره غیابی اســت.  ماده 34 قانون 
 اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف

 اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد يا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
 و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صريحًا 
اعالم نمايد. م الف:1184323 شعبه 4 شورای حل ا ختالف شهرستان لنجان

تحديد حدود عمومی
7/352  شماره نامه: 140085602210005729- 1400/07/24

آگهی تحديد حدود عمومی مربوط به منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 
شرق اصفهان

پیرو آگهی نوبتی سه ماهه اول سال1400 و به موجب ماده14 قانون ثبت 
اسناد و امالک تحديد حدود رقبات زير واقع در بخش6 ثبت اصفهان بشرح 

زير آگهی می شود:
امالک واقع در مرغ  بخش6 به شماره2248 اصلی و فرعی های زير:

5903-خانــم پرويــن مهربانی فرزنــد بهمن ش.ش1051 صــادره از 
اصفهان با کد ملی به شماره1284579980تابع دولت جمهوری اسالمی 
ايران ششدانگ يک قطعه زمین نیمه محصور بمســاحت چهار هزار متر 
مربع)4000(پالک شماره2248/5903 مفروز ومجزی شده از شماره2248 

اصلی واقع در بخش6 حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان. 
روز چهار شنبه :1400/08/26

لذا در روزهای ذکر شده به ترتیب از ساعت8/30 صبح به بعد در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد و به موجب ماده 14 قانــون ثبت به صاحبان امالک و 

مجاورين آنها به وسیله اين آگهی دعوت میشود که در ساعت مقر درمحل 
حضور بهم رسانند. چنانچه هر يک از صاحبان امالک و نماينده قانونی آنها 
درموقع تحديد حدود حاضر نباشند متعاقب ماده 15 قانون مزبور ملک آنها 
با حدود اظها رشده از طريق مجاورين تحديد حدود خواهد شد و اعتراض 
مجاورين و صاحبان امالک که در موقع مقررحاضر نباشند مطابق ماده20 
قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس فقط تا30 روز پذيرفته خواهد شد 
و مطابق ماده86 آيین نامه قانون ثبت معترض بايد اعتراض کتبی خود را 
مستقیماًبه اداره ثبت تسلیم و ظرف مهلت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض به 

واحد ثبتی دادخواست را به مراجع ذيصالح قضايی تقديم و رسید عرضحال 
اخذ وبه اداره ثبت ارايه نمايد در غیــر اينصورت متقاضی يا نماينده قانونی 
وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را 
دريافت و به اداره ثبت تسلیم  و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعايت مقررات ادامه می دهد.
تاريخ انتشار:1400/07/29                                                                                                        
م الف: 1209576 ناصر صیادی  صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
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واکسیناسیون ۸۵ درصدی دانش آموزان اصفهانی تا آبان
بر اســاس الگوی جدید بازگشــایی مدارس، ۸۵ درصد از دانش آموزان اصفهانی تا آبان ماه واکسینه 
می شوند.دبیر ستاد استانی کرونا در اصفهان در ارتباط زنده اینترنتی با خبر ۲۰ شبکه اصفهان با ابراز رضایت 
از کاهش روند ابتال در استان گفت: ورود کارمندان دولت به ادارات منوط به داشتن کارت واکسیناسیون 
است و همه اصناف هم تا هفته آینده ملزم به تزریق واکسن هستند.حجت ا... غالمی افزود: ضروری 

است که رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ادارات دولتی را از ۵۰ درصد به ۸۵ درصد برسانیم.

غرق شدن 32 نفر در اصفهان
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان  گفت: نیمه نخست امسال ۳۲نفر در استان بر اثر غرق شدگی 
جان خود را از دست دادند، این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۸۷ نفر بود ۳۶ درصد کاهش یافته 
است. علی سلیمانپور ادامه داد: از این تعداد۲ نفر در سد ها و دریاچه مصنوعی، ۱۹ نفر در استخر کشاورزی 
و  ۸نفر در رودخانه غرق شده اند .سلیمانپور اظهار کرد: در ماه گذشته نیز ۹ نفر در اثر غرق شدگی جان خود 
را از دست دادند.به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان، در سال گذشته ۸۷نفر براثر غرق شدگی جان 

خود را از دست دادند که ۱۸نفر از آنان زن و ۶۹ نفر مرد بودند.

 قبولی 4۵3 نفر از فرزندان مددجویان کمیته امداد اصفهان 
در کنکور سراسری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان در مراسم تجلیل از نخبگان مورد حمایت کمیته 
امداد اصفهان گفت: امسال ۴۵۳ نفر از فرزندان مددجویان اصفهانی پس از شرکت در کنکور سراسری با 
موفقیت، به جمع دانشجویان مورد حمایت کمیته امداد پیوستند. کریم زارع با اشاره به قبولی ۳ نفر از این 
دانش آموزان در رشته پزشکی دانشگاه های دولتی، افزود: تا پیش از این ۲ هزار و ۷۰۰ دانشجو از تسهیالت 
کمک هزینه تحصیلی بهره مند می شدند و امسال نیز ۴۵۳ نفر دیگر نیز به این تعداد اضافه شدند که نشان 
از تالش و توانمندی علمی مددجویان تحت پوشش دارد. زارع، اهداف برگزاری این مراسم را عالوه بر 
تشویق منتخبان حائز رتبه برتر، تقویت انگیزه سایر دانش آموزان کنکوری دانست و ادامه داد: فراهم کردن 
شرایط ادامه تحصیل برای دانش آموزان و دانشجویان مددجو و مراقبت های تحصیلی از اولویت های 
برنامه های فرهنگی این نهاد اســت و قطعا این مهم در توانمندسازی خانواده های مورد حمایت نقش 

موثری را در آینده نه چندان دور، خواهد گذاشت.

ارائه دوره حفظ آسان قرآن از سوی دارالقرآن اصفهان
دوره حفظ آسان قرآن کریم به صورت مجازی و حضوری از سوی دارالقرآن الکریم استان اصفهان برگزار 
می شود.این دوره ویژه بانوان برنامه ریزی شده و در دو گروه سنی ۹ تا ۱۵ سال و باالی ۱۶ سال به مخاطبان 
ارائه می شود.کالس ها نیز در روز های یکشنبه و پنجشنبه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ و ۱۶:۳۰ تا ۱۸ برگزار خواهد 
شــد.عالقه مندان به منظور ثبت نام می توانند نام و نام خانوادگی، گروه سنی و برنامه کالسی خود را به 
شماره ۰۹۳۵۸۸۳۲۷۳۳ ارسال کنند. این موسسه در شهر اصفهان، خیابان بزرگمهر، جنب بیمارستان 

شهید صدوقی کوی شهرستانی، شعبه ۳۱ دارالقرآن الکریم اصفهان واقع شده است.

اهدای زندگی به سه بیمار در اصفهان
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشــی درمانی الزهرا اصفهان گفت: اعضای ترمه 
عبداللهی ۳۷ساله که دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش در این مرکز برداشته شد.مریم 
خلیفه ســلطانی افزود: کبد این جوان مرگ مغزی به بیمارستان نمازی شــیراز ارسال و کلیه های این 
جوان هم به دو بیمار نیازمند عضو در مرکز آموزشی ، درمانی  و پژوهشی خورشید اصفهان پیوند زده شد.

دست هایی که نمی گذارند چرخه اعتیاد متوقف شود؛

مافیای سیاه

پانزده ســال از آغاز زندگی مشترک شان   نرگس طلوعی
می گــذرد، زندگــی ای که بیــش از پنج 

سالش با اعتیاد گره خورده است.
همسرش کارمند یک شــرکت خصوصی بوده که به دلیل تعدیل نیرو  
بیکار شد و همین بیکاری باعث شده تا به سمت مواد مخدر کشیده شود 
و زندگی شان رو به نابودی برود؛ اما او نگذاشته تا مهر طالق بر پیشانی 
اش بخورد. می گوید عاجزانه از شوهرم خواســتم تا اعتیادش را کنار 

بگذارد، خودش هم می خواست. 
پرس وجو کردیم، کمپ های مختلفی به ما پیشــنهاد شد، کمپ هایی 
که هر کدام راه های متفاوتی برای ترک معتادان به اجرا می گذاشتند، 
بعضی هم استفاده از داروهای اینترنتی و داروهای که در ماهواره برای 
ترک اعتیاد تبلیغ می شد را معرفی کردند؛ اما هیچ کدام نتوانست کمک 

کند تا همسرش در ترک اعتیاد موفق شود.
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان که با ماجراهای مختلفی در 
این رابطه روبه رو بوده است در این باره گفت: عده ای پشت پرده هستند 

که نمی خواهند افراد معتاد به طور کامل درمان شوند.
سرهنگ جواد درستکار با اشاره به اینکه مافیایی وجود دارد که نمی گذارد 
چرخه اعتیاد متوقف شود ،اظهار داشت: امروزه رد پای مافیا را می توان 

در شــبکه های بزرگ تهیه، تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر مشاهده 
کرد، اما شاید کسی نداند که مافیای دیگری نیز در زمینه دارو های ترک 

اعتیاد فعال است.
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان اضافه کرد: مطالعات صورت 
گرفته حاکی از آن است که در حال حاضر رویه مناسبی برای ترک دادن 
معتادان در تعدادی از مراکز ترک اعتیاد وجود ندارد و می بینیم که بیشتر 
معتادان پس از گذراندن دوره ترک اعتیاد خود و بازگشــت به جامعه 
مجددا اعتیاد را از سر می گیرند و فقط فردی که تا دیروز هزینه هایی را 
برای مصرف مواد مخدر سنتی پرداخت می کرده امروز این هزینه ها را 
صرف دارو های ترک اعتیاد نظیر قرص متــادون و ... می کند که البته 

مصرف این دارو ها هم عوارضی را برای فرد ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه از ابتدای انقالب تاکنون مبارزه بی امانی با قاچاق مواد 
مخدر و همچنین اقدامات گســترده ای در زمینه پیشــگیری و درمان 
معتادان صورت گرفته، خاطرنشــان کرد: وجود معتادان که جامعه را 
به ناامنی می کشــند و گرایش افراد زیادی به ســمت استفاده از انواع 
مواد مخدر بــه ویژه مواد های روان گردان و توهم زا نشــان می دهد که 
نیازمند تحول اساسی هم در حوزه ترک و درمان معتادان و هم در حوزه 

پیشگیری از اعتیاد هستیم.

سرهنگ درســتکار، تنها راه حل ریشه کن شــدن معضل اعتیاد را این 
دانست که زمینه های حرکت فرد به سمت مواد مخدر را بشناسیم و آن ها 
را حذف کنیم، در واقع ذهن فرد و تفکر و اندیشه یک فرد است که باعث 

می شود که او به سمت مصرف مواد برود.
رییس مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان متذکر شــد: امروزه رد پای 
مافیا را می توان در شــبکه های بزرگ تهیه، تولید، توزیع و قاچاق مواد 
مخدر مشاهده کرد، اما شاید کسی نداند که مافیای دیگری نیز در زمینه 

دارو های ترک اعتیاد فعال است.
وی گفت: نگاهی به تبلیغات گسترده دارو های ترک اعتیاد در شبکه های 
ماهواره ای، ســایت های اینترنتی و شــبکه های اجتماعی موبایلی و 
همچنین توزیع زیرزمینی و بازار ســیاهی که در زمینه توزیع و خرید و 
فروش این دارو ها به راه افتاده نشــان می دهد که یک مافیای بزرگ 
پشت این قضیه نهفته و این مافیا هرگز اجازه نمی دهد هیچ زمان چرخه 

اعتیاد برای همیشه متوقف شود.
سرهنگ درستکار ادامه داد: اگر معتادی در جامعه نباشد، مافیایی که 
پشت تهیه و توزیع گسترده دارو های ترک اعتیاد قرار دارد ضرر و زیان 
زیادی متحمل شــده و عمالکارش هم برای همیشه تعطیل می شود؛ 

بنابراین آنها نمی گذارند افراد معتاد به طور کامل درمان شوند.

نگاهی به تبلیغات گسترده دارو های ترک اعتیاد در 
شبکه های ماهواره ای، سایت های اینترنتی و شبکه های 
اجتماعی موبایلی و همچنین توزیع زیرزمینی و بازار 
سیاهی که در زمینه توزیع و خرید و فروش این دارو ها به 
راه افتاده نشان می دهد که یک مافیای بزرگ پشت این 
قضیه نهفته و این مافیا هرگز اجازه نمی دهد هیچ زمان 

چرخه اعتیاد برای همیشه متوقف شود

خبر خوان جامعه

طرح تحقیقاتی مسعود صلواتی نیاسر، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه کاشــان در دفتر ثبت اختراعات و 
عالئم تجاری ایاالت متحده آمریکا به ثبت رســید. 
صلواتی، عنوان  طرح تحقیقاتی خودرا »تولید بنزین 
با عدد اکتان باال از میعانات گازی به کمک فناوری 
نانو« بیان کرد و گفت: میعانات گازی به عنوان یکی 
از ضایعات پاالیشــگاهی توجه ویژه  ای را برای تهیه 
سوخت های با کیفیت از جمله بنزین به خود جلب 
کرده است.وی افزود: در این طرح میعانات گازی 
پارس جنوبی به عنوان خوراک در تهیه بنزین مورد 
اســتفاده قرار گرفت، به دلیل اینکــه این خوراک 
حاوی آالینده های زیادی از جمله ســولفور اســت 

در مرحله نخست، ســولفورزدایی با استفاده از نانو 
کاتالیست و روش اکسیداســیون انجام شد و در 
مرحله دوم برای بهبود کیفیت سوخت و عدد اکتان 
باال از نانو اکتان بوســتر که امتیاز اصلی طرح است 
بهره گیری شد تا میزان عدد اکتان آن به حد بنزین 

سوپر افزایش یابد.
عضو هیئت علمی گروه شــیمی دانشگاه کاشان با 
اشاره به اینکه این سوپر اکتان بوستر با فرموالسیون 
جدید و بــا اســتفاده از تکتولــوژی روز دنیا تولید 
می شود، اظهار کرد: افزایش بسیار زیاد عدد اکتان 
ســوخت در مقایســه با محصوالت مشابه، نسبت 
اســتفاده بســیار کم برای افزایش عدد اکتان، از 
بین بردن بوی بد بنزین با غیرفعال کردن ترکیبات 
مزاحم گوگرد و قابلیت اســتفاده بــه عنوان عامل 
رنگ )ســبز( از جمله مزیت هــا و ویژگی های این 

طرح است.
صلواتی تصریح کــرد: نتیجه هــای این پژوهش 

می  تواند گام موثری در زمینه بومی سازی و دستیابی 
ایران به دانش فنی تولید ســوخت پــاک با عدد 
اکتان باال با به کارگیری تکنولوژی نانو و نانو اکتان 

بوستر ها باشد.
به گفته وی، تولید موفق نمونه آزمایشگاهی این نوع 
بنزین، با توجه به این نکته که تولید اکتان بوستر ها 
با تکنولوژی نانو برای نخســتین بــار در ایران قرار 
اســت رخ دهد، می  تواند جمهوری اسالمی ایران را 
در رقابت با سایر کشــور های پیشرفته فعال در این 

زمینه بیش از پیش مطرح کند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه کاشــان با بیان اینکه 
تولید موفق این نوع بنزیــن ارزان و با راندمان باال، 
می توانــد زمینه ســاز بهره گیری هرچه بیشــتر از 
انرژی های تمیز در کشــور و کاهش مصرف منابع 
نفت خام شــود، گفت: تولید این نوع بنزین باعث 
عدم وابستگی کشور به تکنولوژی خارجی و امکان 

ارزآوری و ایجاد اشتغال را فراهم می سازد.

ثبت طرح تحقیقاتی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در آمریکا

کاشاِن دهه 20 در 
قاب ناتمام

نمایشــگاه عکــس »قــاب 
ناتمام« در نگارخانه ســهراب 
سپهری ســرای عامری برپا 
شــد.آثار ایــن نمایشــگاه، 
عکس هایی با موضوع هویت 
فرهنگی مردم منطقه کاشان 
اســت که توسط»حسین آقا 
شه پناهی« عکاس قدیمی با 
روش کالوتیپ به ثبت رسیده 

است.

افزایش کالهبرداری اینترنتی در اصفهان
رییس پلیس فتای اصفهان  به مقوله فراگیری فضای مجازی و ارتباط بسیاری نزدیک با زندگی 
مردم اشاره کرد و اظهارداشت: درچنین شــرایطی افزایش هوشیاری و مهارت برای کار در این فضا 
الزم است تا اینکه طعمه افراد سودجو نشویم. سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی افزود: با کسب 
هوشیاری و مهارت، شرایط امنیت بخش در فضای مجازی برای خود و دیگران ایجاد کرده و با رمز 
گذاری دقیق و استفاده از محیط های امن سایبری نســبت به خرید و معامله و یا برقراری ارتباط 
اقدام کنیم. وی با بیان اینکه همه صفحه های اینترنتی امن نیســتند، تصریح کرد: بی توجهی به 
همین اصل بسیاری دارایی و یا آبروی افراد را تحت تاثیر قرار داده که باید با هوشیاری و دقت نسبت 
به این مسائل پیش رفت .رییس پلیس فتای اصفهان ادامه داد: بد اخالقی ها و شایعه پراکنی در 
فضای مجازی آسیب های زیادی را به همراه داشته و همین موضوع پرونده های پلیس را افزایش 
و آرامش مردم را از بین برده اســت.وی با بیان اینکه بســیاری از معامالت و خرید و فروش ها بر 
بستر اینترنت انجام می شود، خاطرنشان کرد: عدم آگاهی نســبت به قوانین و شرایط استاندارد 
فروشگاه های اینترنتی باعث شــده تا افراد از طریق درگاه های غیرمجاز و یا شبکه های اجتماعی 
کار اقتصادی انجام دهند و همین موضوع فرصت سازی برای مجرمان انجام داده است.سرهنگ 
مرتضوی خاطرنشان کرد: شش ماهه امسال در مقایسه با زمان مشابه سال قبل افزایش بیش از ۲ 
برابری جرائم و کالهبرداری های اقتصادی و اینترنتی را در استان اصفهان داشته ایم.وی یادآورشد: 
درگاه های امن اینترنتی بستر مناسبی برای خرید و فروش هستند؛ اما نباید به شبکه های اجتماعی 

و بسترهای غیر امن اعتماد کرد و پول و دارایی خود را به اشتراک گذاشت.

 ایجاد کالنتری های تمام هوشمند در دستورکار
پلیس اصفهان

رییس پلیس پیشــگیری فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در 
راستای هوشمندسازی در پلیس پیشگیری استان اصفهان صورت گرفته استفاده از بستر اینترنت 

برای ارسال الکترونیکی پرونده ها از کالنتری ها به دادسراها بود.
عزیزا... سپهوند افزود: در همین راســتا ارتباط الکترونیکی کالنتری ها با پزشکی قانونی نیز فراهم 
شد و دیگر شهروندان معطل نمانده و بالفاصله به صورت برخط پرونده آنها به پزشکی قانونی ارسال 

می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون یک ماه است که بستر ارتباط الکترونیکی با دستگاه قضایی و پزشکی 
قانونی در تمامی کالنتری های استان فراهم شده ، مطرح کرد: الزم است تا در این خصوص به مردم 
اطالع رسانی شود که بدانند از این پس می توانند به صورت الکترونیکی خدمات خود را از کالنتری ها 

و پاسگاه ها دریافت کنند.
ســپهوند، اقدامات صورت گرفته را باعث افزایش سرعت، دقت و کم شــدن حجم ماموریت های 
کارکنان کالنتری، کاهش ترددهای بی مورد به کالنتری ها، عدم تاخیر در ارسال پرونده ها و نوبت دهی 
در مجتمع های قضایی و صرفه جویی در وقت و هزینه شــهروندان دانست و گفت: با الکترونیکی 
شدن ارتباط کالنتری ها با دستگاه قضایی اخذ دستور از قضات به صورت برخط به کالنتری ها ارسال 

و ضمن ابالغ آنها به شاکیان پرونده ها اقدامات قانونی با سرعت بیشتری انجام می شود.
رییس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان اضافه کرد: سعی ما بر این است که 
هوشمندسازی را تا جایی پیش ببریم که دیگر نیاز به حضور شاکیان در کالنتری ها نباشد و مردم 
از منازل خود از طریق بستر اینترنت به صورت برخط شکایت خود را در سیستم کالنتری ها ثبت و از 

همان سامانه نیز روند پرونده شکایت خود را پیگیری کنند. 
وی در پایــان بیان کرد: البته دســت یابی بــه این هدف بزرگ مســتلزم یک ســری امکانات و 
زیرساخت های الزم است که گام به گام انجام خواهد شد و در آینده شاهد ایجاد کالنتری های تمام 

هوشمند خواهیم بود.

وز عکس ر

ناجا

 مهار پوکی استخوان
 با تشخیص به موقع

خبر روز

بیماری پوکی استخوان با تشخیص به موقع 
مهار می شــود.در بیماری پوکی استخوان، 
استخوان ها شکننده شده و با کاهش تراکم 
استخوان ها، احتمال شکستگی با ضربات 

کوچک افزایش می یابد.
در این بیمــاری اکثر افراد مبتــال به پوکی 
استخوان از بیماری خود بی خبرند به همین 
دلیل پوکی استخوان بیماری خاموش و یا 
بیماری بی  ســر و صدا نامیده می شود.در 
مراحل اولیه  بروز پوکی اســتخوان، عالئم 
آن به ندرت ظاهر می شود، که این موضوع 

عالئم تشخیص بیماری را دشوار می  کند.
به گفته پزشکان، ابتال به این بیماری در زنان 
بیشتر از مردان است به طوری که از هر سه 
زن ،  یک نفر و از هــر دوازده مرد یک نفر به 

پوکی استخوان دچارمی شوند.
در این عارضه با باال رفتن ســن استحکام 
بافت و امالح استخوانی کم و از مقاومت آن 
کاسته می شود و زنان بعد از سن یائسگی 
و به علت ترشح نشــدن هورمون های زنانه 
که نقش مهمی در اســتحکام استخوان ها 
دارد، بیشتر به این بیماری مبتال می شوند.

نبود کلســیم مــورد نیاز در رژیــم غذایی و 
دریافت نکردن ویتامیــن D کافی، مصرف 
سیگار یا همنشینی با سیگاری ها، استفاده 
طوالنی مدت از کورتن هــا و دارو های ادرار 
آور، خطر ابتال به پوکی استخوان را افزایش 

می دهد.
پزشکان متخصص تغذیه مناسب و مصرف 
شیر، پنیر، ماست و غذا های دریایی به ویژه 
ماهی که مهم ترین منابع کلسیم و پروتئین 
هستند را برای پیشــگیری از این بیماری 

توصیه می کنند.
پیاده روی های روزانــه، پرهیز از دخانیات، 
کاهش وزن دیگر توصیه های محققان برای 

جلوگیری از ابتال به پوکی استخوان است.
ابتال به پوکــی اســتخوان یا اســتفاده از 
درمان هــای پوکی اســتخوان، خطــر ابتال 
به ویروس کرونــا یا عوارض جــدی آن را 

افزایش نمی دهد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: ۵۴.۴ درصد گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال استان اصفهان نیز واکســن دریافت کرده اند، اما ۵۰ درصد دیگر دانش 
آموزان هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند. وی تصریح کرد: البته آمار مرگ ومیر در استان اصفهان روند کاهشی دارد و طبق آخرین آمار فوتی های اخیر  ۱۷ مورد 
گزارش شده که ۱۲ نفر فوتی قطعی و پنج نفر مشکوک به کرونا بوده اند. شاهین شیرانی  ادامه داد: شیب نزولی کرونا در استان اصفهان کند است و آزمایش های 
کرونا بیشتر مثبت اعالم می شود که نشان دهنده احتمال افزایش بستری ها در ســه هفته آینده و ورود به پیک ششم است.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: اصفهان ظرفیت تزریق واکسن روزانه تا ۱۵۰ هزار دوز  را دارد، اما روزانه به طور متوسط ۸۰ هزار  دوز واکسن زده می شود که بیشتر مراجعه کنندگان 
نوبت دومی هستند. وی، بزرگ ترین مشکل اصفهان را مراجعه نکردن نوبت اولی ها دانست و افزود: روز ۲۶ مهر فقط ۱۸ هزار و ۲۴۲ نوبت اول واکسن زده اند. 
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دارنده مدال طالی المپیک در تپانچه گفت: احســاس می کنم مسابقه ســختی پیش رو داریم، اما کم نمی گذارم. جواد فروغی درباره مسابقات جام ریاست 
فدراسیون جهانی عنوان کرد: بعد از برگشت از توکیو، تقریبا تا االن درگیر دعوت ها و مراسم بودم. االن کمی از شدت آن کاسته شده و 10 روزی است که تمرینات 
را شــروع کرده ام و زیر نظر نجفی تمرین می کنم. دارنده مدال طالی المپیک در تپانچه در پاسخ به این سوال که در المپیک شما با مربی خود آقای نصر حضور 
داشتید، گفت: نصراصفهانی همیشه مربی ما بوده نه سرمربی. تمرینات ما در حال پیگیری است و قرار است 11 آبان به لهستان اعزام شویم . من خیلی بد اردو 
را شروع کردم و افت داشتم؛ اما توانستم در این یک هفته به آمادگی که مد نظرم بود برسم. حدود یک هفته برای تمرین فرصت داریم تا شانه به شانه قهرمانان 
جهان خودمان را آماده کنیم. احساس می کنم مسابقه ســختی پیش رو داریم، نمی توانم برای مدال قول بدهم ولی کم نمی گذارم.فروغی در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه چرا نجفی در المپیک همراه شما نبود و آیا قرارداد جدیدی بسته شده، خاطرنشان کرد: این در تشخیص من نیست؛ اما با توجه به سهمیه 

افراد معرفی شدند. تا جایی که اطالع دارم قرارداد جدیدی بسته نشده و ما در خدمت نجفی، نصر و خدابنده لو هستیم.

فروغی: نمی توانم برای مدال جهانی قول بدهم
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خوشحالی سرمربی اینتر از اولین برد در لیگ قهرمانان
سیمونه اینزاگی از کسب اولین برد در لیگ قهرمانان ابراز خوشحالی کرد.اینتر توانست با نتیجه 
۳ بر یک شــریف مولداوی را شکست دهد تا اصلی ترین شگفتی ســاز این فصل لیگ قهرمانان 

اروپا نخستین شکســتش را متحمل 
شود.ســیمونه اینزاگی، سرمربی اینتر 
بعد از ایــن دیدار گفــت: نتیجه مقابل 
رئال مادرید ناعادالنه بود، زیرا به نظرم 
عملکــرد فوق العاده ای از خود نشــان 
دادیم. موقعیت های خوبی برای گلزنی 
مقابل شاختار دونتسک داشتیم اگرچه 
اعتراف می کنــم که تســاوی احتماال 
نتیجه درستی بود.شگفت انگیز بود که 
شریف مولداوی در هر دو بازی خود در 

لیگ قهرمانان مقابل شاختار دونتسک و رئال مادرید پیروز شده است. این یک بازی مهم برای 
ما بود ، ما باید پیروز می شدیم و خوشحالم که به این مهم دست یافتیم.  این اولین برد ما در این 
فصل لیگ قهرمانان بود و خوشحالیم که به اولین برد رســیدیم و باید در دور برگشت امتیازهای 

بیشتری کسب کنیم.

توضیح »سیمئونه «درباره دست ندادن با »کلوپ«
اتلتیکو مادرید در دیدار حســاس برابر لیورپول با نتیجه سه بر دو تن به شکست داد.بعد از بازی 
سیمئونه بدون دست دادن با کلوپ زمین بازی را ترک کرد.او درباره این  رفتارش گفت: من معموال 
بعد از بازی با مربیان حریف دست نمی دهم و اصال چنین رفتاری را دوست ندارم. سالم کردن و 
دست دادن اجباری را دوست ندارم. نمی گویم که این رفتار درست است یا اشتباه، تنها می گویم 
که چنین فرهنگی را دوست ندارم. االن اگر کلوپ را ببینم مشکلی با او ندارم و دست می دهم ولی 
اگر این رفتار اجباری باشد آن را دوست ندارم.سیمئونه درباره شکست تیمش گفت: من دوست 
ندارم که بعد از بازی بگویم که تیمم خوش شانس بوده است یا بد شانس و اصال به چنین چیزی 
اعتقاد ندارم.لیورپول بازی را بهتر آغاز کرد و تالش بیشتری هم داشت. بازی سختی برابر یک تیم 
بزرگ داشتیم. بازی را خوب آغاز نکردیم و با خوردن گل دوم شرایط بسیار سخت شد.این مربی 
آرژانتینی افزود: در نیمه دوم بسیار خوب بودیم؛ اما اخراج گریزمان و ضربه پنالتی برای لیورپول 
شرایط را تغییر داد و مهم تر اینکه پنالتی ما هم گرفته نشد. می توانم از داوری عصبانی باشم  ولی 
 VAR همه چیز مربوط به بازی است. داوران هم مثل ما اشــتباه می کنند. از نظر من تکنولوژی
خوب است و حداقل به داوران این امکان را می دهد که در تصمیم خود تجدید نظر کنند. سیمئونه 
درباره درخشش گریزمان گفت: او در این بازی درخشید؛ اما اخراجش این درخشش را بد کرد. 

چنین صحنه ای قبال هم رخ داد و فکر می کنم که داور سخت گیری کرد.

بهترین بازیکن جهان از دید »امباپه«
تیم فوتبال پاری سن ژرمن سه شنبه شب در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا میزبان الیپزیگ 
بود که با نتیجه ۳ بر 2 به پیروزی رســید.کیلیان امباپه ستاره فرانســوی پاری سن ژرمن بعد از 
این بازی، گفت: در این بازی خیلی خوب مســی را پیدا می کردم. منتظر بازگشت نیمار هستیم 

تا بتوانیم ۳ نفری عملکرد خود را بهبود ببخشیم. واقعا بازی کردن در کنار مسی آسان است.
وی درباره اینکه پنالتی اول پاریس را به مسی داد، گفت: این امری طبیعی است من به آن احترام 
گذاشتم. مسی بهترین بازیکن جهان است. او به تیم ما آمده و این باعث افتخار ماست. در پنالتی 

دوم مسی خودش آن را به من داد ولی متاسفانه پنالتی را خراب کردم.

رقابت های لیگ برتر فوتسال ؛

 میزبانی تیم های اصفهانی در هفته ششم

هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتسال   سمیه مصور
باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 
دو دیدار آغاز می شود که در یکی از این دیدارها تیم فوتسال سپاهان 
از تیم زندی بتن کالردشت پذیرایی می کند. سپاهانی ها در شرایطی 
مهیای ششــمین دیدار خود در ایــن دوره از رقابت هــای لیگ برتر 
فوتسال کشور می شــوند که هفته گذشته موفق شــدند تیم شهروند 
ساری را با ســه گل از میان بردارند.طالیی پوشــان با این پیروزی با 

شش امتیاز در رده هشتم جدول رده بندی جای گرفته اند.
در آن سوی میدان، تیم زندی بتن کاردشت نیز هفته پیش موفق شد 
تا با سه گل از سد تیم چیپس کامل مشهد بگذرد تا با سه برد و کسب 
9 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی جای بگیرند. شــاگردان احمد 
باغبان باشی در این دیدار به دنبال برتری و کسب سه امتیاز این دیدار 
خانگی هســتند تا جایگاه خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشند. 
طالیی پوشــان جدال ســختی در مقابل تیم زندی بتن کالردشت در 
پیش خواهند داشــت. این دیدار عصر امروز و از ساعت 17 برگزار می 

شــود. در دیگر دیداری که امروز در چارچوب هفته ششم رقابت های 
لیگ برتر فوتســال کشــور برگزار می شــود تیم فرش آرا از تیم مس 

سونگون پذیرایی می کند.
دیگر نماینده فوتســال اصفهان در فصل جاری رقابت های لیگ برتر  
روز جمعه در ورزشــگاه پیروزی اصفهان از تیم فردوس قم پذیرایی 

خواهد کرد.
تیم گیتی پسند هفته گذشــته موفق شد در یک دیدار پرگل تیم کراپ 
الوند را با شش گل از میان بردارد تا با کسب 9 امتیاز در جایگاه چهارم 
جدول رده بندی جای بگیرد. در آن ســو تیم فردوس قم مقابل تیم 
سن ایچ ساوه با نتیجه شش بر یک شکست خورد تا تنها با سه امتیاز 

در رتبه 12 جدول رده بندی قرار بگیرد.
شــاگردان محمد کشــاورزکه یک بازی کمتر دارند در ایــن دوره از 
مسابقات تاکنون خوب کار کرده و در این دیدار نیز به دنبال جمع آوری 
تمام امتیازات این دیدارخانگی هســتند تا در ادامه رقابت ها حسرت 
این سه امتیاز را نخورند. در روی کاغذ به نظر می رسد که سرخ پوشان 

اصفهان کار نسبتا آسانی در این دیدار در پیش دارند و تیم گیتی پسند 
می تواند چهارمین پیروزی خود را به دست آورد.

این دیدار که بر اساس اعالم روابط عمومی باشگاه گیتی پسند از شبکه 
اصفهان پخش زنده خواهد شد، ساعت 17 برگزار می شود.

در دیگر دیدارهای برگزار شــده هفته ششــم رقابت هــای لیگ برتر 
فوتسال کشور، تیم فوالد زرند ایرانیان مقابل تیم حفاری اهواز قرار می 
گیرد، تیم چیپس کامل مشــهد میزبان تیم سن ایچ ساوه است، تیم 
کراپ الوند به مصاف تیم راگا می رود و مقاومت البرز از تیم شهروند 

ساری پذیرایی می کند.
 در پایــان هفتــه پنجم رقابت هــای لیگ برتر فوتســال کشــور تیم
  ســن ایچ ســاوه با 5 برد و کســب 15 امتیاز در جایگاه اول جدول 
 رده بندی ایســتاده اســت و تیــم های مس ســونگون بــا 4 برد و
  کســب 12 امتیــاز و تیم مقاومــت البرز با ســه برد و یک تســاوی
  و کســب 10 امتیــاز رتبه های دوم و ســوم جــدول رده بنــدی را به

 خود اختصاص داده اند.

خبر روز

تاکید روی عدد 9 در پاداش تیم ملی فوتبال!
بازیکنان تیم ملــی فوتبال خواهان تغییر رقم پاداش های خود شــدند و در ایــن زمینه با رییس 
فدراســیون فوتبال به توافق رسیدند. البته تاکید فدراســیون این بود که عدد پاداش های داخل و 
خارج از خانه به خاطر برد طوری باشــد 
که جمع شان به 9 برسد! ظاهرا این عدد 
عدد شانس تیم ملی است. ملی پوشان 
ابتدا برای برد داخل خانــه 4 و برای برد 
خارج از خانه 6 هزار دالر مدنظر داشتند. 
فدراســیون اما عدد ۳.5 برای بردهای 
داخل خانه و عــدد 5.5 را برای بردهای 
خارج از خانه پیشنهاد داد که جمع شان 
به عدد 9 می رســد. عزیــزی خادم به 
بازیکنان اعالم کرد با توجه به این کاهش 
رقم، پاداش ها را به یورو پرداخــت خواهد کرد. ظاهرا عــدد 9، 7 و 11 در تیم ملی عددهای مهمی 

هستند و برنامه ها طوری ریخته می شود که همه چیز حول محور همین سه عدد باشد.

اخطار به امیدها؛ به تمرین نروید محروم می شوید 
 سهیل مهدی،سرپرست کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر در واکنش به گمانه زنی های مبنی بر 
عدم حضور برخی از بازیکنان تیم ملی امید در اردوی این تیم برای مســابقات پیش رو به ســایت 
فدراسیون فوتبال گفت: همه  باشگاه ها موظف هستند که بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی امید 
قرار دهند، در غیر این صورت بازیکنان تیم مورد نظر که در اردوی تیم المپیک شرکت نکنند حتما با 
جریمه روبه رو خواهند شد و کمیته انضباطی درباره آن باشگاه و بازیکن تصمیم خواهد گرفت.طی 
سال های اخیر هم نمونه هایی از این دست اتفاق افتاده بود که برای بازیکنان یا باشگاه هایی که با 
تیم امید همکاری نکردند، پرونده تشکیل و به کمیته انضباطی ارجاع داده شد و آنها از انجام بازی 
در لیگ برتر محروم شدند. انتظار می رود باشگاه ها همکاری و هماهنگی الزم را با تیم های ملی که 
قرار است از آبروی فوتبال ایران در رقابت های بین المللی دفاع کنند، داشته باشند.گفتنی است؛ تیم 
امید برای حضور در بازی های مقدماتی قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا ۳0 مهر راهی شهر دوشنبه خواهد 
شد و تا 10 آبان ۳ بازی با تیم های نپال – لبنان و تاجیکستان انجام می دهد. بازیکنانی که در اردوی 

تیم امید حاضر می شوند در هفته دوم لیگ برتر قادر به همراهی تیم های باشگاهی خود نیستند.

ادعای خالی کردن باد توپ  جنجالی شد!
دوشنبه شب گذشته مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال در گفت و گوی اسکایپی با برنامه فوتبال برتر 
شبکه سوم سیما مطالبی را درباره مسائل مربوط به فدراسیون بیان کرد.رفیعی در بخشی از صحبت 
هایش وقتی درباره تحریم ها علیه ایران حرف می زد، گفت: »کار به جایی رســیده که داوران بین 
المللی ما وقتی به مسابقات خارج از کشــور می روند، باد توپ ها را خالی می کنند و در ساک می 
گذارند و همراه خود به ایران می آورند.«این اظهارنظر عجیب رفیعی با اعتراض تند جامعه داوری 
مطرح شده است. بسیاری از داوران بین المللی فوتبال ایران در صفحه شخصی شان در اینستاگرام 
نسبت به این موضوع موضع گیری داشتند و خواهان عذرخواهی رفیعی شده اند.داوران مطرح و 
بین المللی فوتبال ایران در صحبت های خود به این موضوع اشاره کردند که توپ های بازی های 
مختلف در پایان مسابقه توسط عوامل اجرایی هر بازی جمع آوری می شوند و چنین موضوعی هرگز 
اتفاق نیفتاده است.این داوران صحبت های رفیعی را توهین به جامعه داوری دانسته اند و به همین 
خاطر خواهان پاسخگویی او و البته فدراسیون فوتبال در این خصوص شده اند. اتفاقی که باید دید 

واکنش فدراسیون نشینان در قبالش چه خواهد بود.

 مستطیل سبز

 سرمربی تیم سپاهان:

  بردیم ولی بازی 
دلچسبی نبود

 سرمربی تیم سپاهان در نشست خبری پس 
از اولین بازی لیگ بیست و یکم مقابل مس 
رفسنجان اظهار داشت: نیمه اول خیلی بازی 
دلچسبی نبود و شــرایط خوبی نداشتیم. 10 
دقیقه اول بازی فوق العاده معمولی که انتظار 
آن را از سپاهان نداشتم، شاهد بودیم. بعد از آن 
مقداری ما و مقداری مس رفســنجان کنترل 
بازی را در دست گرفتیم.محرم نویدکیا افزود: 
بازی پایاپای و معمولی بود بــا اینکه یکی دو 
موقعیت نصفه و نیمه داشتیم  ولی از دید من 
نوع فوتبال مان معمولی بود تا اینکه به گل هم 
رسیدیم. در نیمه دوم شرایط بهتر شد. تیم ما 
خوب بازی می کرد؛ اما واقعیت این است که 
از دقیقه 70 مس رفســنجان با تعویض هایی 
که کرد تصمیم گرفت بــازی را انتحاری کند.

سرمربی ســپاهان تصریح کرد: از آنجا به بعد 
با تعویض هایی که کردیم انتظار داشتیم خیلی 
بهتر بازی کنیم. باید از موقعیت ها خیلی بهتر 
استفاده می کردیم که متاسفانه سازماندهی 
خوبی در مسائل هجومی نداشتیم. اگر کمی 
ساختار و نظم و انضباط مان در حمله بهتر بود، 
اگر کمی از خودگذشتگی داشتیم شاید شرایط 
خیلی بهتر می شد و به اما و اگر، پنالتی دقیقه 
آخر و آن اتفاقات نمی کشید.نویدکیا گفت: 20 
دقیقه آخر حریف فضاهــای خیلی خوبی به 
ما داد ولی متاسفانه خیلی بچه گانه موقعیت 
ها را از دســت دادیم. باید در مورد این مسائل 
خیلی با تیم صحبت کنیــم. اگر بخواهیم این 
طور بازی کنیم قطعا به مشکل می خوریم. باید 
منطقی تر بازی کنیم. نبایــد فضاهای بازی را 
از دست بدهیم.الزم اســت در این مورد خوب 
تصمیم بگیریم و برنامه ریزی کنیم.سرمربی 
ســپاهان در مورد اینکه ممکن است این تیم 
مقابل تیم هایی که دفاع بهتــری دارند برای 
گلزنی به مشکل بخورد، عنوان کرد: حرف شما 
را قبول می کنم چون بازی اول است و ظاهر آن 
را می بینید. این سوال منطقی است. از همین 
روز اول مشخص است این مشکالت را داریم. 
باید این واقعیت را قبول کنیم که تیم ها در نقش 

جهان به دنبال امتیاز هستند. 

طالیی پوشان جدال سختی در مقابل تیم زندی بتن 
کالردشت در پیش خواهند داشت. این دیدار عصر امروز 
و از ساعت 17 برگزار می شود. در دیگر دیداری که امروز 
در چارچوب هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتسال 
کشور برگزار می شود تیم فرش آرا از تیم مس سونگون 

پذیرایی می کند

فوتبال جهان

وز عکس ر

انعقاد تفاهم نامه بین 
باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد مبارکه سپاهان و 

اداره کل بهزیستی
در حاشــیه بازی تیم فوتبال سپاهان 
و مس رفســنجان، تفاهم نامه ای در 
راستای همکاری دوجانبه بین باشگاه 
فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان 

و اداره کل بهزیستی منعقد شد.

مربی تیــم ملی هندبــال زنان در خصــوص آغاز 
اردوهای تیم ملــی هندبال زنان بــرای حضور در 
مســابقات جهانی اســترالیا اظهار کــرد: هنوز که 
فدراســیون برنامه ای به ما اعالم نکرده است. تنها 
نایب رییس بانوان به من اعالم کرد که قرار اســت 
جلســه ای برگزار شــود تا تاریخ برگــزاری اردوها 
مشخص شود. البته فدراسیون اسامی ملی پوشان 
را از ما گرفته ؛ اما هنوز تاریخ شروع تمرینات را اعالم 
نکرده اســت.خدیجه قانع در ادامه در پاسخ به این 
سوال که آیا نباید هر چه سریع تر اردوهای تیم ملی 
آغاز شــود گفت: رییس فدراسیون منتظر بازگشت 
رزمگر از اردن است تا بعد برای آغاز اردوها تصمیم 
گیری شود. رزمگر هم از بیمارستان مرخص شده؛ 
اما هنوز شــرایط ایمن برای پرواز طوالنی را ندارند. 

امیدواریم که هر چــه زودتر آقــای رزمگر بهبودی 
پیدا کند و به ایران برگردد.وی در خصوص حریفان 
تیم ملی هندبال زنان در مسابقات جهانی اسپانیا 
اظهار کرد: نروژ ســال های زیادی است که قهرمان 
مسابقات اروپاســت. این تیم یکی از بهترین تیم 
های اروپا محسوب می شــود. رومانی هم که تیم 
یازدهم اروپاست، سطح باالیی دارد و حتی از بهترین 
تیم های آســیایی خیلی بهتر اســت. قزاقستان 
دیگر حریف ماســت، ما با قزاقستان در مسابقات 
آسیایی دیدار داشتیم و امیدواریم با همان ترکیب 
بیاید تا بتوانیم در شرایط بهتر مقابل آنها بازی کنیم. 
امیدوارم مقابل قزاقستان نتیجه مطلوبی بگیریم.

مربی تیم ملی هندبال زنان به شرایط پیش آمده در 
مسابقات قهرمانی زنان آسیا اردن اشاره کرد و گفت: 

روند اتفاقات و شــرایط جمع کردن تیم در شرایط 
ســخت و نفســگیر، هنوزم برای من جای سوال 
دارد. پرواز تیم از ایران بــه قطر خلوت بود اما پرواز 
قطر به اردن فوق العاده شــلوغ بود و اکثر مسافران 
ماســک نداشــتند. همچنین هتل نیز محدود به 
حضور ورزشکاران نبود و به هیچ وجه پروتکل های 
بهداشتی در آن رعایت نمی شد به گونه ای که ما در 

هتل شاهد برگزاری جشن عروسی بودیم.

مربی تیم ملی هندبال زنان:

در قهرمانی آسیا پروتکل ها رعایت نمی شد
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یک کارشناس شهرسازی و معماری:

قدر هویت شهرمان را بدانیم
یک کارشناس شهرسازی و معماری اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مباحثی که در مقیاس جهانی 
به دنبال آن هستند، شناختن یک مقطع زمانی به عنوان مرگ مدرن، یکرنگ بودن سطح جهان 

و دهکده جهانی شمردن کل کره زمین 
است که مورد نقد کارشناسان به ویژه در 
عرصه های شهرســازی و معماری قرار 

گرفته است.
حمیدرضا نیلی افزود: به لحاظ فلسفی 
و حکمتی مطالعات عمیقی در این باره 
انجام و مبانی نظــری موضوع تدوین 
شــد؛ زیرا نمی شــود همه را یکرنگ و 
یک شــکل دانســت چرا که به عنوان 
مثال اصفهان با زابل یا بوشهر با نوشهر 

تفاوت های ماهیتی دارند؛ از این رو همه جهان به این فکر فرو رفتند که پس از پشت سر گذاردن 
دوره مدرن باید هر کســی در هر پهنه یا جغرافیایی در کره خاکی به هویت های قبلی خود توجه 

کند و برای آن ارزش قائل شود تا به بستر فرهنگی، تاریخی و هویتی خود نیز توجه کرده باشد.
این کارشناس شهرســازی و معماری ادامه داد: تفاوتی که بین شهرسازی جهان و ایران است، 
این است که در سطح جهان اندیشــمندان، حرفه مندان، دانشگاهیان و متفکران آن رشته علمی 
موضوعات خود را به ســرعت مستندنگاری کرده و در هر مقطع زمانی مســتندات را کنار هم قرار 
داده و به سبک و ســیاق تبدیل می کنند. از این رو در جهان غرب شاهد مکتوب شدن سبک های 
مختلف هستیم و علوم متفاوت همچون فلسفه و حکمت راجع به آن موضوع صحبت می کنند، 
اما به لحاظ فرهنگی با توجه به اینکه مکتوب کردن و مســتند نگاری ما کمرنگ است، دوره های 

گذار را کمتر مکتوب می کنیم.
وی تصریح کرد: چند سال قبل »مرحوم سید محســن حبیبی« موضوع اصفهان و ساختار شهر 
اصفهان را تعمقی کرد و راهبری مطالعات را انجام و با اســناد نشان داد. با توجه به اینکه نقاشی، 
نگارگری، صنایع دستی، معماری، شهرسازی و شعر و ادبیات در یک دوره زمانی در اصفهان دست 
به دســت هم داده و همزمان با هم رنگ عوض کرده و اصفهان را به محوریتی برای ایران در دوره 
خود تبدیل کرده اســت، اصفهان در آن دوره تاریخی »ســبک اصفهان« داشته است.نیلی ادامه 
داد: باید در دوره های مختلف تاریخی که طرح ها و برنامه های شهری تهیه می شده، طرح جامع 

را به گونه ای راهبری می کردیم که سبک اصفهان در الیه های برنامه ریزی بسترسازی می شد.
وی تاکید کرد: اگر بر مبنای طرح جامع زمان خود، طرح تفصیلی تهیه و شــبکه معابر را طراحی 
و ضوابط و مقرراتی می دهیم که شکل گیری کالبدهای شهر، شــبکه معابر و توده و فضای شهر 
ما بر مبنای ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اســت، باید به هویت گذشته نیز نگاه می کردیم.این 
کارشناس شهرســازی و معماری اظهار کرد: امروز می بینیم اصفهان نسبت به سایر شهرها، چند 
گام جلوتر است، زیرا با توجه به اینکه این شهر در حاشــیه کویر قرار گرفته است، تدوین کنندگان 
ضوابط و راهبران طرح های توسعه شهری دقت کرده اند که شــهر در حاشیه کویر مواد و مصالح 

غالب آن خاک است، پس خاک کویر را آجر کرده و کوره های آجرپزی شکل می گیرد.
نیلی با تاکید بر اینکه باید قدر هویت شهرمان را بدانیم و ضمن تشخیص منزلت آن، بدانیم برای 
شــهری تصمیم می گیریم که نه تنها ۴۰۰ سال قبل پایتخت کشــور بوده بلکه در چند دوره دیگر 
پایتخت کشور بوده و کل کشــور را راهبری می کرده اســت، تصریح کرد: هر گونه تصمیمی برای 
اصفهان می گیریم، باید بدانیم این شــهر رگ و ریشــه در تاریخ دارد و باید ســبک و سیاق های 
تاریخی که به فرهنگ مردم این شــهر گره خورده و جزو  تعلق خاطرهای مردم شهر است، مورد 

توجه قرار گیرد.

خطر تخریب ونوسازی،  فراروی » مسجد تاریخی  کازرونی « اصفهان

مگر زمین خدا قحط است؟!

کارشناسان میراث فرهنگی اصفهان نسبت به احتمال یا قصد تخریب 
مســجد کازرونی در محله عباس آباد اصفهان ابراز نگرانی کرده اند؛ آنها 
معماری این مســجد را واجد ارزش نگهداری و دارای قابلیت ثبت در 

فهرست آثار ملی دانسته اند.
مسجدی با قدمتی حدود ۹۰ سال، ســرپا و با معماری منحصربه فرد 
دوره معاصر )اواخر پهلوی اول( در محله عباس آباد اصفهان واقع است؛ 
مسجدی که معمار توانای آن می دانسته چگونه و چطور قبله را در بنایی 
که در جهت جغرافیایی شمالیـ  جنوبی قرارگرفته، به درستی بگرداند تا 
هیچ جای کم و کاستی در حجم معماری مسجد باقی نگذاشته باشد. 
این مسجد خاطره جمعی یک نســل را در خود محفوظ دارد؛ اما حاال 

جایی بین مرز بودن و نبودن قرارگرفته است.
 بنا به گفته کارشناســان میراث فرهنگی، سایه تخریب بر بنای مسجد 
معاصر محله عباس اصفهان ســنگینی می کند و گفته ها و شــنیده ها 
حاکی از توسعه این مسجد با ساخت یک بنای سه یا چهار طبقه است 
که می خواهد عالوه بر مســجد، در دل خود، پارکینگ، سالن ورزشی و 

آمفی تئاتر هم جا بدهد.
مسجد کازرونی به دلیل نوع معماری و تداوم معماری گذشته در بنای 
آن، به گفته کارشناســان میراث فرهنگی  واجد ارزش تاریخی است و 

باید حفظ و ثبت آثار ملی شــود؛ این نظر قاطع مرجع ذی صالح حفظ 
داشته های تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان است که باید دید تا چه اندازه 
برای آن ها که در سر طرح توسعه و تخریب این مسجد را می پرورانند، 

محترم و ارجح شمرده می شود.
دغدغه کارشناسان میراث فرهنگی این اســت که مسجد کازرونی در 
خیابان عباس آباد به سرنوشت مســاجد تاریخی  چون »روضاتی« در 
خیابان طالقانی اصفهان دچار شود واز دم تیغ تیز تخریب و توسعه بگذرد 
به گونه ای که آن ها می گویند اگر کسی می خواهد برای خدا و بندگانش 
کار خیری انجام دهد، نباید دست روی میراث معماری معاصر اصفهان، 
آن هم در یک خیابان باریک و پرترافیک با مردم متمول بگذارد! و بهتر 
است این سرمایه گذاری یا کار خیر در جای دیگر که خلق خدا نیاز دارند 

هزینه شود.
عباس آباد یکی از خیابان هایی است که رو به چهارباغ عباسی اصفهان 
گشوده می شود، درختانی به صف شده دارد و شاخساران آن ها بر این 
خیابان باریک و قدیمی چتر بسته اند. معماری خیابانی عباس آباد در 
اصفهان بی نظیر و نمای بیرونی بناهای آن شاهدان و گواهان زنده تاریخ 
معماری معاصر اصفهان است ؛ مسجد کازرونی ها در همین خیابان قرار 
دارد و درست کمی آن سوتر از این مسجد، کلیسای حضرت لوقا )ثبت 

ملی( و البته بنای بیمارستان عیســی ابن مریم که معماری خیابانی 
آن، اثر تاریخی و زینت بخش تقاطع خیابان عباس آباد و شمس آبادی 
است، قرار دارد؛ مسجد کازرونی بخشی از همین گنجینه تاریخی معاصر 
اصفهان در خیابان عباس آباد اســت که شــوربختانه گویا تیغ توسعه 

ساخت وساز، بنای آن را نشانه گرفته است.
 آن ســوتر باید گفت که نگرانی تنها از بابت از بین رفتن اصالت و هویت 
مسجد معاصر کازرونی نیست،  پشت به مسجد کازرونی مادی نیاصرم 
که از آثار ثبت ملی و میراث ارزشــمند و تاریخی شهر اصفهان به شمار 
می رود، قرارگرفته اســت و بنا به گفته کارشناســان میــراث فرهنگی 
موافقان طرح تخریب و نوسازی مسجد کازرونی قصد دارند زمین خانه 
پشت این مسجد را به بنای مســجد بیفزایند که اگر صد درصد پالک 
یادشده در طرح توسعه بنای چندطبقه مســجد بگنجد، حریم مادی 

نیاصرم نیز تحت شعاع قرار خواهد گرفت.
مادی ها از رگ های حیاتی شــهر اصفهان هســتند که گرچه با خشکی 
زاینده رود، خشــکیده اند اما  هنوز  میراث ارزشمند پیکره شهر اصفهان 
به شمار می روند و حریم و عرصه مشخص و تعیین شده دارند. تحت 
شــعاع قرار دادن حریم این مادی ها و به خصوص مادی مهمی چون 

نیاصرم، برخالف ضوابط و قوانین میراث فرهنگی است.
اهالی محله عباس آباد گفته اند که اکثریت ساکنان این محله با تخریب 
و ساخت وساز جدید مخالف هستند و با این وجود، موافقان این طرح 
بنا دارند عالوه بر خانه پشت مسجد، مغازه های اطراف را هم خریداری 

کنند و کار ساخت وساز مسجد جدید را پیش ببرند.
گویا نقشــه این اســت که طبقه پایین بنا را پارکینــگ کنند که چنین 
پارکینگ بزرگی برای این مسجد  مفید نیســت، قرار است قسمتی از 
طبقه باال، مسجد و بخش های دیگر را به مکان فرهنگی هنری تبدیل 
کنند. این ها گفته های اهالی عباس آباد است که می گویند بانیان این 
طرح برای پیگیری کار، یک پای شان در شهرداری است و یک پای شان 
در میراث فرهنگی؛ اما تاکنون نه شهرداری و نه میراث فرهنگی با طرح 

آن ها موافقت نکرده اند.
مسجد کازرونی وقف نیســت و در تملک ورثه خانواده کازرونی است، 
ازاین رو پیش تر از همه خبرنگار ایرنا کوشــید ماجرا را به روایت وکالی 
خانواده کازرونی پیگیری کند اما پیگیری ها بی نتیجه ماند. بااین وجود، 
محمدرضا کازرونی فرزند علی اکبر کازرونی، معمار بنای مسجد کازرونی 
در گفت وگو با ایرنا معتقد است که مالکان مسجد، دخالت چندانی در 
این ماجرا ندارند و البته وکیل ها بی تمایل نســبت به تخریب و توسعه 

آن نیستند.

دومین برنامه »عصر تجربه« با دعوت از شــاعران 
و نویسندگان برجسته کشــور از سوی حوزه هنری 
اســتان اصفهــان و مرکــز آفرینش هــای ادبی 

قلمستان برگزار شد.
حمیدرضــا شــاه آبــادی پژوهشــگر تاریــخ، 
داســتان نویس و نمایش نامه نویــس معاصــر با 
انتقاد از برخی نویســندگان بزرگســال و از تفاوت 
رمان نوجوان و بزرگســال، چگونه رمــان نوجوان 
بنویسیم؟ چگونه از تاریخ در نگارش رمان استفاده 
کنیــم، اهمیت زمان مشــروطیت در تاریخ ایران، 
ویژگی های نثر نوجوان گفت: برخی از نویسندگان 

به غلط فکر می کنند ادبیات کودک و نوجوان، شکل 
رشد نیافته ادبیات بزرگسال است و آن ها را دست 
کم می گیرند، برخی مواقع با نویســندگان موفقی 
مواجه می شــوم که می خواهند بــرای نوجوانان 
بنویسند، کسانی که فکر می کنند برای بزرگساالن 

نوشته ایم برای نوجوانان که راحت تر می نویسیم.
وی در خصوص تفاوت رمان نوجوان و بزرگســال 
افــزود: ما نــوع ادبــی داریم به اســم رمــان که 
ویژگی های خاص خــودش را دارد و در واقع رمان 
رمان اســت و تفاوتی میان نــگارش رمان وجود 
ندارد به جز مخاطب، شــما به عنوان نویسنده یک 
مخاطب خاص را مد نظر می گیرید که این مخاطب 
خاص در دل رمان شــما نهفته اســت. نویسنده، 
به صورت خودآگاه یا ناخــودآگاه به یک مخاطب 
توجه دارد و سلیقه او را در نوشتن خود مورد توجه 
قرار می دهد.پژوهشــگر تاریخ، داســتان نویس 

 و نمایش نامه نویــس معاصــر خاطرنشــان کرد:
 در واقع داســتان یا رمان شــما در حال رقابت با 
تلویزیون، بچه های در حال بازی در کوچه و دیگر 
 موارد است. اثر شــما نوجوان را باید چنان جذب 
 کند که نوجوان بگویــد نه می خواهــم این کتاب 
را بخوانم و در صفحات اول باید چیزی بنویســیم 
 کــه مخاطب نوجــوان را جــذب کند کــه آن ها را 
نادیده بگیرد، شــما باید در صفحــات اول چیزی 
 را بنویســید کــه مخاطــب نوجوان را جــذب کند 
و خود به خود این می شــود یک ویژگی ســبکی 
برای رمان نوجوان. شما باید در اول هر فصل یک 
ضربه یا یک اتفاق را بیان کنید تــا برای نوجوانان 
کشش داشته باشــد. رمان نوجوان خوب، رمانی 
است که بزرگســاالن هم آن را می خوانند در واقع 
رمان نوجوان بر وجه بالغ کــودکان و بر وجه نابالغ 

بزرگساالن اثر می گذارد.

برگزاری دومین برنامه »عصر تجربه« در اصفهان

اجرای طرح بخشودگی در کتابخانه های عمومی اصفهان
اعضای کتابخانه های عمومی استان اصفهان از ۲۵ مهرماه تا ۲ آبان ماه می توانند با تحویل کتاب های 
امانی به کتابخانه های عمومی، از طرح بخشودگی کامل جرائم دیرکرد کتاب بهره مند شوند.با هدف 
تکریم اعضا و تشویق به بازگشت منابع کتابخانه های عمومی، طرح بخشودگی کامل جرائم دیرکرد 
کتاب های امانتی کتابخانه های عمومی با عنوان »جشنواره هفته وحدت« در اصفهان اجرا شده و تا 

والدت حضرت رسول )ص( ادامه دارد.
بر این اساس، اعضای کتابخانه های عمومی استان اصفهان که تا تاریخ دوم آبان ماه کتاب های امانتی 
را به کتابخانه های عمومی تحویل دهند، مشــمول تخفیف ۱۰۰ درصــدی جرائم دیرکردی مربوط به 
دوران شیوع بیماری کووید ۱۹ و پیش از آن خواهند شد.به دلیل مشکالت ناشی از همه گیری کرونا و 
تعطیلی کتابخانه های عمومی در چند بازه زمانی و ارائه خدمات غیرحضوری در کتابخانه ها، برخی از 
منابع امانی کتابخانه ها در زمان مقرر به کتابخانه بازنگشته و مشمول جریمه شده است. بنابراین به 
منظور تکریم ارباب رجوع و ضرورت بازگشت کتاب ها برای استفاده حداکثری از منابع، طرح جشنواره 
»هفته وحدت« برگزار شده است.در حال حاضر ۲۸۸ کتابخانه نهادی و مشارکتی در استان اصفهان 

فعال است.

نمایش منتخب انیمیشن های کوتاه پیکسار در اصفهان
 مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری اصفهان گفت: کمپانی پیکسار از بزرگ ترین استودیوهای 
تولید انیمیشن در دنیاست که برای نخستین بار با استفاده از تکنولوژی سه بعدی دیجیتال به ساخت 
انیمیشن پرداخته است. نرگس رجایی افزود: این کمپانی به عنوان مبدأ ورود تکنولوژی سه بعدی 
دیجیتال به حوزه انیمیشن شناخته شده و انیمیشن داستان اسباب بازی به عنوان اولین انیمیشن 
سینمایی کامال دیجیتال تاریخ سینما از دیگر افتخارات این استودیو محسوب می شود.رجایی تصریح 
کرد: امروزه این استودیوجزئی از کمپانی دیزنی است و انیمیشن هایی چون شرکت هیوالها، ماشین 
ها، روح، لوکا، نمو، شگفت انگیزها و .... از جمله ســاخته های خاطره انگیز این استودیو است.وی 
خاطرنشان کرد: به دلیل موفقیت های کمپانی پیکسار در انیمیشن، نمایش این هفته خود را از سلسله 
نمایش های فیلم خانه در حوزه انیمیشن را به مرور منتخب آثار انیمیشن کوتاه این استودیو اختصاص 

دادیم که نسبت به کارهای بلند این استودیو کمتر دیده شده است.

تخریب بنای غیرمجاز در عرصه باستانی سیلک
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان اظهار کرد: در راستای رفع 
آثار تخلف در عرصه محوطه باستانی سیلک، با حکم دادستان کاشان و با همکاری اداره اجرای احکام 
شهرداری کاشان عملیات تخریب دو باب ویال به مساحت ۳۰۰ مترمربع در عرصه محوطه و زمین های 
ملی اجرا شد.مهران سرمدیان افزود: طی دو سال گذشته ۱۸ فقره اجرای حکم در محدوده عرصه و 
حریم درجه یک سیلک انجام شده که ۱۰ مورد آن با حکم دادستان کاشان و با همکاری نیروی انتظامی 
و اداره اجرای احکام شهرداری کاشان انجام شده و هشت مورد دیگر نیز توسط خود مالکان و متصرفان 

رفع تخلف شده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، تصریح کرد: شهروندان 
کاشانی قبل از هرگونه عملیات عمرانی یا خرید و فروش در محدوده عرصه و حریم سیلک به پایگاه 
میراث فرهنگی سیلک واقع در خیابان امیرالمومنین)ع(، کوچه ذوالفقار دهم مراجعه کرده تا از هرگونه 
معامله خالف قانون و مشکالت ناشی از آن جلوگیری شود.سرمدیان تصریح کرد: ساخت و سازهای 
غیرقانونی در محوطه باستانی سیلک، بزرگ ترین تهدیدی است که این فضای تاریخی را دچار خطر 
کرده و برای جلوگیری از این تخلف ها، نظارت های پایگاه حفاظتی سیلک افزایش یافته است.رییس 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان گفت: محوطه باستانی سیلک در 

۲۴ شهریور ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی با شماره ۳۸ به ثبت رسید .

دیدگاه

خبر روزخبر خوان

سخنگوی شورای شهر:

 باید نوستالژی اصفهان را
 به نسل جدید معرفی کنیم

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
باید نوســتالژی اصفهــان عزیــز و محوریت 
بخشــی به مرجعیت هویــت اصیــل آن را با 
تصویرسازی نقشــش در بزنگاه های تاریخی 
و تمدنی با تصویری جذاب به نســل جدید و 
همه شهروندان معرفی کنیم.علی صالحی در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت:»عبور از بحران 
مخاطب با احیای هویت اصفهان،متاســفانه 
حال و روز مجموعه های فرهنگی غیرمردمی از 
نظر مخاطب خوب نیست. تغییر سبک زندگی 
دیجیتال، ایســتا بودن فعالیت های متمرکز 
فرهنگی و عدم تغییرات مقتضی، مخاطب را از 
سازه های فیزیکی مثل خانه ها و فرهنگسراها 
فراری داده اســت.کرونا هم که قوز باالی قوز 
شده و خانه نشین مان کرده است. معتقدیم که 
فرهنگ باید به اهلش سپرده شود؛ اما پیمانکار 
ســپاری هم چاره کار نیســت چــون فرهنگ 
آسفالت و سیمان نیست!در بازدیدهای سرزده 
از خانه مشروطه بازدید کردم که جز مدیر و چند 
کارمند فقط گرد و غبار چهار ســاله روی اجزای 
این سرمایه با ارزش ملی خودنمایی می کرد، در 
کنار غصه جای خالی سرمایه انسانی متخصص 
خانه و بالاســتفاده بــودن زیرســاخت های 
ارزشمند فیزیکی آن و البته بودجه ای که حتی 
کفاف پول برق خانه را هــم نمی داد.همکارانم 
در ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کار 
ســخت اما یک فرصت بکر دارند که با سپردن 
کار به اهلــش و تحول بتوانند ایــن مکان ها را 
از مهجوریــت در بیاورند.ما باید نوســتالژی 
اصفهان عزیز و محوریت بخشی به مرجعیت 
هویت اصیل آن را با تصویرســازی نقشش در 
بزنگاه های تاریخی و تمدنی با تصویری جذاب 
به نسل جدید و همه شهروندان معرفی کنیم.

هنوز ناشــناخته های جذاب هویتی هست که 
با پرداخت درســت و به میــدان آوردن مردم، 
در کرونا هم می توانیم گرد چهار ســاله را از این 
سرمایه ها بزداییم. گام نخست تعریف پارادایم 
درست محتوایی و شبکه کردن زیرساخت های 
موجود برای هماهنگی سیاستی و نیز معرفی 

درست ظرفیت ها به مردم است. «

تاالر شهید آوینی دانشگاه اصفهان، تا ۱۱ آبان ماه میزبان اجرای آثاری است که به مرحله نهایی دومین جشنواره نمایشنامه خوانی و اجراخوانی شهرزاد راه پیدا 
کرده اند.سیدعلی حسینی یکی از دبیران جشنواره نمایشنامه خوانی و اجراخوانی »شهرزاد« گفت: کانون تئاتر دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی 
را برای فعالیت های خود در پیش گرفت و اردیبهشت ماه امسال نیز فراخوان دومین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی »شهرزاد« را منتشر کرد.وی ادامه 
داد: به دلیل شیوع ویروس کرونا فضای تئاتر اصفهان دچار رکود شده بود و هدف بنده و شــیما کهفی، دیگر دبیر جشنواره، از برگزاری دومین دوره جشنواره 
شهرزاد، عالوه بر ایجاد پویایی در جامعه تئاتر، کمک به دیده شدن استعدادهاست.حسینی خاطر نشان کرد: بعد از انتشار فراخوان این جشنواره و تمدید مهلت 
ارسال آثار، ۱۸ اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد و اکنون این گروه ها هر روز در دو سانس اثر خود را به صورت رایگان در تاالر شهید آوینی دانشگاه اصفهان برای 
عموم اجرا می کنند. البته به دلیل پیشگیری از ازدحام، تماشاگران حتما باید پیش از حضور با روابط عمومی جشنواره هماهنگی های الزم را انجام داده باشند.

ضیافت تئاتری ها در دانشگاه اصفهان

پالک ت
از خــروس خــوان چــرخ 
تاکسی شــان می چرخــد تا 
چرخ زندگی شان لنگ نماند؛ 
شاید سختی کارشان به چشم 
نیایــد، اما اعصــاب فوالدین 
می خواهد رانندگی در شهری 
پر از ترافیک و سر و کله زدن با 

آدم های جورواجور...

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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حقیقتا افراد زودرنج خودشان بیش از اطرافیان آزار می بینند 
زیرا کوچک ترین حرف و رفتار اطرافیان آن ها را دچار فشار روانی 
می کند. این افراد بسیار شکننده هستند و وقتی کسی رابطه ای 
را با آن ها شــروع می کند، بعد از مدتی تازه مشکالتش شروع 
می شود تا جایی که ادامه رابطه دشوار خواهد شد بنابراین الزم 
اســت افراد زودرنج قبل از وارد شــدن در یک رابطه با رعایت 

یکسری نکات این ویژگی شخصیتی خود را درمان کنند.
زودرنجی تان را باور کنید

اگر نشانه های زودرنجی مثل تجزیه وتحلیل بیش ازحد هر کلمه 
و رفتار کوچک دیگران و مرور افــکار منفی را در خود می بینید 
و یا اطرافیان به شــما می گویند که فردی دل نازک و حساس 
هســتید، بپذیرید زیرا تا زمانی که باور نکنید که فردی زودرنج 

هستید نمی توانید به فکر درمان آن نیز باشید.
اعتمادبه نفس خود را تقویت کنید

همان طور که اشــاره کردیم یکــی از دالیــل زودرنجی، عدم 
اعتمادبه نفس است. داشتن اعتمادبه نفس پایین شما را در برابر 
انتقاد، حرف و رفتار دیگران آسیب پذیرتر می کند. چند روش 
ساده برای افزایش اعتمادبه نفس این است که:به نظر و قضاوت 
دیگران اهمیت ندهید.لیستی از نقاط قوت خود تهیه کرده و روی 

آن ها تمرکز کنید.هرروز کاری را انجام دهید که باعث می شود 
شما احساس مفید بودن داشته باشید.موفقیت های خود را 

هرچند کوچک جشن بگیرید.
ارتباط   با دیگران را گسترش دهید

معموال افراد زودرنج چون تحمل برخــی رفتارها و حرف ها را 
ندارند و نمی خواهند از سوی دیگران مورد آسیب قرار بگیرند 
از دیگران فاصله می گیرند و ارتباط شــان با دیگران را محدود 
می کنند؛ اما حذف کــردن آدم ها و فاصله گرفتــن از دیگران 
به شدت اوضاع را بدتر کرده و باعث می شود قضاوت های منفی 
شما درباره دیگران تقویت شود. به همین دلیل توصیه می کنیم 
برای درمان زودرنجی روابط اجتماعی خود را گسترش داده و 

خودتان را در معرض حرف و رفتار دیگران قرار دهید.
به نیازهای خود توجه کنید

افرادی که بیش ازاندازه به دیگران محبت می کنند و همیشــه 
درصدد تامین نیازهای دیگران هســتند. اغلــب انتظار دارند 
که دیگران نیز در قبال آن ها این گونــه عمل کنند. عدم جبران 
محبت های آن ها اغلب باعث زودرنجی این افراد می شود؛ اما 
این افراد برای درمان زودرنجی خود الزم است کمی به نیازهای 
خودشان توجه کنند نه اینکه فقط به فکر تامین نیازهای دیگران 

ازجمله والدین، فرزند و همسرشان باشند. آدم های اطراف شما 
مسئول تمام نیازهای شما نیستند.

قضاوت و ذهن خوانی را کنار بگذارید
آدم های زودرنج معموال درباره حــرف و رفتار دیگران قضاوت 
می کننــد که اغلب قضاوت هایشــان درســت نیســت. مثال 
می گویند: »مــن می دونم فالنــی عمدا این حــرف رو زد«، 
»فالنی این کار رو کــرد که توی جمع من رو خــراب کنه« و...

این ذهن خوانی ها باعث می شود تا زودرنجی شدت پیدا کند؛ 
بنابراین به محض آنکه چنین افــکاری به ذهن تان خطور کرد، 
آن ها را کنترل کرده و با انجام یکسری کارها مثل تماس گرفتن 
با یک دوست، دور شدن از آن فضا، سرگرم شدن با موبایل و... 

خودتان را از آن موقعیت دور کنید.
دیگران را همان طور که هستند بپذیرید

دقت کنید که اختالفات فرهنگی، فکری، عقیده ای بین آدم ها 
طبیعی اســت. الگوهای رفتاری هر فرد برگرفتــه از خانواده، 
تجربیات و حوادثی است که در طول دوران زندگی تجربه کرده 
است. پس نمی توان از دیگران انتظار داشت که با ما مطابق میل 
و خواسته مان رفتار کنند. آرامش روحی وقتی به دست می آید 

که آدم ها را همان طور که هستند بپذیرید.

آشپزی

نان صبحانه بازالما
مواد الزم:1.25 اونس بسته مخمر فعال،  یک قاشق غذا خوری 

شکر سفید،  یک قاشق غذاخوری نمک، یک و یک دوم فنجان آب گرم )45 
درجه سانتی گراد(، یک دوم فنجان ماست یونانی،4 فنجان آرد همه منظوره

طرز تهیه: مخمر، شکر و نمک را در آب گرم مخلوط  کرده و آب و ماست را به آرد 
اضافه کنید و به خوبی مخلوط کنید. خمیر نرم، اما چسبناک نیست. خمیر را روی 

سطح کمی مالیم بچرخانید و آن را به یک توپ تبدیل کنید. آن را با یک پارچه مرطوب 
بپوشانید و به مدت 3 ساعت در دمای اتاق قرار دهید و اجازه دهید استراحت کند.

حاال خمیر را به چهار قسمت تقسیم کنید.  دقیقا به همان صورتی که خمیر پیتزا را آماده می کنید. 
یک دیگچه سایز متوسط را روی حرارت زیاد قرار دهید. یکی از تکه های خمیر را روی دیگچه 

انداخته و تا ظاهر شدن تکه های قهوه ای رنگ صبر داشته باشید. نان را برگردانید و سمت دیگر 
آن را هم به همان مقدار  بپزید. نان را برداشته و آن را در یک حوله آشپزخانه تمیز قرار داده تا 

مقداری خنک تر شود.همین کار را برای تکه های بعدی خمیر مجدد انجام دهید.
بازالما؛ نان ویژه صبحانه و خوشمزه ترکیه است.این نان را معموال تازه مصرف 

می کنند، چون طعم آن بهتر است.بازالما، گرد و سفید رنگ است.رنگ 
آن متمایل به زرد است.قطر آن معموال از 2 سانتی متر بیشتر 

نبوده و اندازه آن 10 تا 25 سانتی متر است. 

چگونه زودرنجی خود را درمان کنیم؟

 سود 900 میلیون دالری سریال
 »بازی مرکب« برای نتفلیکس!

»مجبوریم« بهترین فیلم تماشاگران 
فستیوال فیلم هلند شد

سود نتفلیکس از سریال کره ای Squid Game در حال رسیدن به 
عدد سرسام آور ۹00 میلیون دالر قرار دارد. این سریال در مورد گروهی  
است که مجبور می شوند یک سری بازی های کودکانه با عواقب 
مرگبار را برای به دست آوردن یک جایزه 45.6 میلیارد وونی انجام 
دهند. داستان این سریال در سال 2008 توسط نویسنده آن، هوانگ دونگ-
هیوک شکل گرفته ؛اما هیچ جایی ساخت آن را نپذیرفت.

فیلم سینمایی »مجبوریم« ساخته رضا درمیشیان در تازه ترین حضور 
جهانی خود، برنده جایزه بهترین فیلم تماشاگران سومین فستیوال 
فیلم چینه چیتای هلند شد. کارگردان این فیلم جایزه خود را به مادر تازه 
درگذشته اش پیشکش کرد.فستیوال چینه چتای هلند که تنها جایزه آن 
فیلم مردمی تماشاگران است، از ٢١ تا ٢٥ مهردر شهر فرهنگی تیلبورگ 
هلند برگزار شد.این جایزه چهارمین جایزه بین المللی »مجبوریم« است.

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

شرایط تزریق دز سوم واکسن کرونا

5

1

4567

نوع واکسن

زمان تزریق دز سومدز سومدز اول و دوم

آسترازنکا یا پاستوکووک پالسواکسن از نوع ویروس غیر فعال مانند سینوفارم
6 ماه بعد از تزریق دز دوم 

آسترازنکا یا پاستوکووک پالسپلتفرم آدنوویروسی مانند آسترازنکاو اسپوتنیک

1- کارکنان بهداشت و درمان 
در خط اول مواجهه با بیماری

7- عموم مردم4- بیماران زمینه ای و خاص

2- سایر کارکنان 
نظام سالمت

5- سالمندان

3- جانبازان و افراد دارای 
معلولیت در مراکز نگهداری

6- مشاغل پر خطر

زاینده رود

بر اساس اولویت هایی که دز  اول تزریق شده 
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