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 دبیر پروژه مهر اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: اخبار و مطالب مرتبط 
به ابتالی تعدادی از دانش آموزان به کرونا در مدارس استان صحت ندارد زیرا 

هیچ دلیلی مبنی بر مبتال شدن آنها در محیط آموزشی اثبات نشده است.
مطالبی در شــبکه های اجتماعی مبنی بر اینکه تعــدادی دانش آموز در پنج 
استان کشور ازجمله اصفهان، یزد، یاسوج، تهران و البرز به کرونا مبتال شده اند 
منتشرشده اســت.محمدرضا ناظم زاده روز چهارشــنبه در گفت وگو با ایرنا 
افزود: در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ ســال ابتال به کرونا دیده شده است اما دلیلی بر 
ابتالی آنان در مدرســه وجود ندارد در حالی که هنوز مدارس متوسطه نظری 
بازگشایی نشده اند و تنها کارگاه های عملی هنرستان ها از مهر امسال حضوری 
بوده است.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش اصفهان یادآور 
شد: مدارس متوســطه نظری از شنبه ۱۵ آبان بازگشــایی می شود و شامل 
مدارسی اســت که ُفرم خود اظهاری بهداشــتی را پرکرده وادارات نواحی و 
مناطق استان هم آن را تائید کرده باشند.وی ادامه داد: با رعایت گروه بندی ها 
و حضور حداکثر ۱۰ تا ۱۵ نفر در کالس، دانش آموزان زمان  و روزهای کمتری 

را طبق برنامه در کالس های درس سپری می کنند.
ناظم زاده یادآور شد:  اکثر مدارس استان اصفهان می توانند شرایط بازگشایی 
را کسب کنند زیرا حتی اگر هر کالس ۴۰ دانش آموز داشته باشد آن ها در سه 
گروه و اگر تعداد تا ۳۰ نفر باشد در ۲ گروه  دســته بندی می شوند و هر گروه 

بنا به تعداد دسته بندی ها هفته ای ۲ تا سه روز در مدارس حضور می یابند.

وی تأکید کــرد: نظارت بر رعایت دســتورالعمل هایی بهداشــتی در مدارس 
استان اصفهان در زمان بازگشایی مدارس انجام می شود.وی تصریح کرد: اگر 
دانش آموز یا خانواده ای به این نتیجه رسید که از آموزش حضوری بهره نبرد، 
آموزش به عهده خود دانش آموز و خانواده اوست و می تواند از آموزش های 
مدرسه تلویزیونی، آفالین شبکه شاد و موارد دیگر در دسترس استفاده کند.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش وپرورش اصفهــان افزود: بابیان 
اینکه دانش آموزانی کــه از آموزش غیرحضوری اســتفاده کنند غیبت آن ها 
غیرمجاز تلقی نمی شود گفت: نمی توانیم از معلمان انتظار برگزاری هم زمان 
آموزش آنالین و حضوری داشــته باشــیم زیرا معلم، تدریس موظفی خود 
را در کالس انجام می دهد.وی تصریح کرد: اســتقبال خانواده ها از آموزش 
حضوری با توجه به بازگشــایی کارگاه های هنرستان ها از اول مهر خوب بوده 
 اســت و بیش از ۹۶ درصد مورد اســتقبال هنرجویــان و خانواده های آن ها 

قرارگرفته است.
دبیر پروژه مهر اداره کل آموزش وپرورش اصفهان افزود: هنوز برای بازگشایی 
مدارس دوره ابتدایی دستورالعمل کتبی ابالغ نشده است و این مهم منوط به 
رسیدن واکسیناســیون عمومی به باالی ۸۰ درصد است که در شرایط حاضر 
با توجه به واکسینه شــدن بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان در استان احتمال 
دســتیابی به این مهم وجود دارد.در ســال تحصیلی جاری حدود ۹۰۰ هزار 

دانش آموز در ۶ هزار واحد آموزشی در استان مشغول به تحصیل شدند. 

دبیر پروژه مهر آموزش و پرورش استان: 

دلیلی مبنی بر ابتالی دانش آموزان به کرونا در مدارس اصفهان وجود ندارد

یمنا
س: ا
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                    فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده ( دو مرحله ای

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان  م الف:1217972

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( )اجرای پروژه )خدمات عاملیت( توسعه خوشه کسب و 
کار پوشاک خورزوق اصفهان( به شماره ) ۲۰۰۰۰۰۱۲۸۱۰۰۰۱۲۱( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
 www.setadiran.ir اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ می باشد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ 

آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۴/۳۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 
زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی: ساعت ۸ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 

هزینه درج آ گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه: اجرای پروژه )خدمات عاملیت( توسعه خوشه کسب و کار پوشاک خورزوق اصفهان

مبلغ برآورد اولیه: ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )اعتبار طرح جاری( 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

دارای مدرک معتبر عاملیت توسعه خوشه های کسب و کار )CDA( از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
مدت اجرا: ۳۶ ماه

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف: آدرس اصفهان- خیابان ۲۲ بهمن، مجموعه 
اداری امیر کبیر، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و تلفن ۰۳۱۳۲۶۴۷۳۰۰ 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۰۲۱-۱۴۵۶
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل/ تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول- نوبت اول

احسان کوزه گر آرانی – شهردار  نیاسر  م الف:1217662

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۶/۱۵۲ تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ شورای اسالمی شهر نیاسر نسبت به خرید آسفالت 
از نوع ۱۹-۰ به منظور روکش آسفالت جاده تاالر با اعتباری بالغ بر ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات شهرداری زیر نظر دستگاه 

نظارت از طریق شرکتها و متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید: فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
۱- مهلت دریافت اسناد و مدارک ۱۰ روز پس از درج نوبت اول آگهی 

۲- مهلت تحویل اسناد ۱۰ روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
۳- شرایط مناقصه 

۴- سپرده شرکت در مناقصه ۵% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده ۰۱۰۲۸۴۷۹۲۴۰۰۳ 
نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر 

۵- در صورتیکه برنده مناقصه اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به سیر مراحل قانونی و انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

۶- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
۷- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

۸- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج گردیده است.

د مــی بــا نــی گرا ر جها ســتکبا ه بــا ا ز ر وز ملــی مبــا ر

نوبت اول

 اصفهان در اجرای طرح الگوی کشت در کشور  پیشتاز است؛ 

 خداحافظی با گیاهان آب بر

 مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد ۹۰ تا ۹۵ درصد جان باختگان بیماری 
کووید-۱۹ در روزها و هفته های اخیر در این اســتان واکســن کرونا را تزریق 
نکرده بودند.رضا فدایی افزود: بیشــتر جان باختگان کرونا در اصفهان در رده 
سنی سالمندان قرار دارند و اکثریت آن ها افرادی هستند که به هر دلیلی برای 
دریافت واکســن اقدام نکردند.وی بابیان اینکه تاکنون حدود پنج میلیون و 
۳۰۰ هزار ُدز واکسن کرونا در استان اصفهان تزریق شده است، اظهار داشت: ۷۲ 
درصد افراد باالی ۱۲ سال یک نوبت و ۵۱ درصد ۲ نوبت واکسن کرونا را دریافت 
کردند.فدایی با اشاره به اینکه روزانه حدود ۵۴ هزار نفر برای دریافت واکسن 
کرونا به مراکز تجمیعی و بهداشت استان اصفهان مراجعه می کنند، اضافه کرد: 

این تعداد معادل یک سوم ظرفیت تزریق مراکز واکسیناسیون است.
وی بابیان اینکه در این روزها حدود یک ســوم از مراجعه کننــدگان به مراکز 
تجمیعی برای نوبت اول واکسن کرونا هستند، گفت: هنوز جمعیت قابل توجهی 
در استان اصفهان برای دریافت واکسن اقدام نکرده اند که از آن ها درخواست 
داریم هرچه زودتر اقدام کنند. مســوول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره درج تاریخ نوبت سوم واکسن کرونا بر 
روی کارت های واکسن، توضیح داد: در زمان حاضر تزریق ُدز سوم برای برخی از 

گروه ها مانند کادر درمان و افراد مسن مستقر در خانه سالمندان انجام می شود 
به همین دلیل تاریخ نوبت سوم نیز بر روی برخی از کارت ها درج شد اما به این 
معنی نیست که اکنون تزریق ُدز سوم برای همه گروه ها انجام می شود. فدایی 
پوشش واکسن کرونا در میان نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال را برای ُدز اول و ُدز دوم به 
ترتیب ۶۳ و ۲۶ درصد اعالم کرد و درباره اختالف این اعداد با آماری که از سوی 
آموزش وپرورش منتشر می شود، گفت: ازجمله این دالیل می توان به محصل 
نبودن برخی از نوجوانان در این رده ســنی، اتباع غیر ایرانی، تاریخ اخذ مدرک 
دیپلم و زمان تولد برخی از دانش آموزان در نیمه دوم سال ۸۸ اشاره کرد که به 
متفاوت بودن این ارقام منجر شده است.وی همچنین بابیان اینکه آمار موارد 
سرپایی و بستری کرونا در اســتان اصفهان رو به کاهش است، افزود: میزان 
مرگ ومیر نیز متغیر و بین ۱۰ تا ۱۵ نفر در روز است. بر اساس آخرین رنگ بندی 
همه گیری بیماری کووید-۱۹ در زمان حاضر فقط شهرستان  برخوار در استان 
اصفهان در وضعیت آبی )کم خطر( قرار دارد و شهرستان مبارکه به وضعیت قرمز 
)بسیار پرخطر( رسیده است.حدود یک هزار و یک صد بیمار دارای عالئم کرونا 
در بیمارستان های استان اصفهان بستری هســتند که حدود ۲۱۰ نفر آن ها در 
بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند.جمعیت استان اصفهان حدود 

پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است.

مسئول بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی: 

۹0 تا ۹5 درصد جان باختگان اخیر کرونا در اصفهان واکسن نزده بودند

 شــروع فصل ســرما یکی از موضوعاتی که از ســوی رسانه ها و 
نهادهای فرهنگی اجتماعی پیگیری می شــود و بــه عنوان یک 
مطالبه و دغدغه مطرح است؛ بحث سامان دهی معتادان خیابانی 

و کارتن خواب ها است.
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ظریف در جواب »ترامپ« :

 صهیونیست ها هنوز مالک کنگره آمریکا هستند
وزیر خارجه پیشین کشورمان در توئیتی به صحبت های اخیر دونالد ترامپ واکنش نشان داد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین کشورمان روز سه شــنبه در توئیتی با انتشار لینک خبری از 
میدل ایست مانتیور با تیتر »ترامپ می گوید اسراییل به معنای واقعی کلمه مالک کنگره بود« نوشت: 
هنوزم هست. دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین آمریکا در گفت وگوی رادیویی با آری هافمن، 
مجری و تهیه کننده محافظه کار اذعان کرد که اسراییل تا تقریبا یک دهه گذشته،»به معنای واقعی 
کلمه، صاحب کنگره آمریکا بود اما امروز اوضاع تقریبا برعکس شده است.« ترامپ اظهار داشت: این 
بزرگ ترین تغییری بود که من در کنگره دیدم، کنگره متعلق به اسراییل بود. شما این را درک می کنید؛ 
۱۰ سال پیش، ۱۵ سال پیش کنگره متعلق به اسراییل بود و )اسراییل در کنگره( خیلی قدرتمند بود، 
اما امروز تقریبا برعکس است. وی با اشاره به چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا از جمله الکساندریا 
اوکاسیو- کورتز و ایلهان عمر، گفت:»این ها کسانی هستند که از اسراییل متنفرند. به شدت و تعصبی 
)از اسراییل( متنفرند؛ آنها کنگره را کنترل می کنند و اسراییل دیگر قدرتی در کنگره ندارد. می خواهم 

بگویم که این شگفت انگیز است، من هرگز چنین تغییری را ندیده بودم.«

کشته شدن فرمانده ارشد طالبان در حمله کابل
به دنبال حمله مرگبار بر یک بیمارستان نظامی در کابل، طالبان از کشته شدن یک فرمانده ارشد این 
گروه خبر داد. طبق این گزارش، »حمدلله مخلص« اولین فرمانده طالبان که پس از حضور این گروه 
در کابل وارد ارگ شده و به نماد تسلط بر افغانســتان تبدیل شد در حمالت کشته شده است.  منابع 
نزدیک به طالبان گفته اند که حمدالله مخلص ، فرمانده لشکر ارتش در کابل بوده که در این حمله جان 
خود را از دست داده است.  مخلص، اولین فرمانده طالبان بود که در بحبوحه فرار اشرف غنی، رییس 
جمهور سابق افغانستان وارد ارگ ریاست جمهوری شد و با مصاحبه با الجزیزه سقوط کابل را اعالم کرد. 

کاهش وزن عجیب وزیر خارجه دولت »ترامپ«
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه دولت »دونالد ترامپ« در حالی در یک نشست شرکت کرد که کاهش 
وزن شدیدش تعجب همگان را برانگیخت. در این بین برخی شایعات در خصوص ابتالی پمپئو به 

سرطان پانکراس در رسانه های آمریکایی در حال رد و بدل شدن است.

یک سیاهپوست، شهردار نیویورک شد
اریک آدامز، نامزد انتخابات شهرداری نیویورک توانست رقیب خود از حزب جمهوری خواه را شکست 
دهد. اریک آدامز در رقابت برای کسب سمت شهردار نیویورک موفق به شکست کورتیس اسلیوا ، نامزد 
حزب جمهوری خواه شد. بر اســاس این گزارش، لحظات کوتاهی پس از پایان انتخابات نیز انتظار 
می رفت که آدامز پیروز این رقابت شود. نتایج اولیه نشان می دهد آدامز بیش از 7۵ درصد آرا را کسب 

کرده و اسلیوا تنها 2۰ درصد آرا  را به خودش اختصاص داده است. 

استعفای وزیر دفاع اوکراین
وزیر دفاع اوکراین استعفای خود را اعالم کرد. به نقل از رویترز، راس ملنیچوک، نماینده دولت در پارلمان 
اوکراین در کانال تلگرامی خود اعالم کرد، آندری تاران، وزیر دفاع اوکراین نامه اســتعفای خود را ارائه کرده 
است. ملنیچوک هیچ دلیلی برای استعفا ارائه نکرد. قانون گذاران حزب حاکم خدمتگزار مردم روز دوشنبه 
گفته بودند که الکسی رزنیکوف، معاون نخست وزیر را به عنوان جایگزین تاران به عنوان وزیر دفاع معرفی 

خواهند کرد.

اندیشکده کوئینسی :

ایران و عربستان در مسیر کاهش تنش؟
انتخاب: تالش اخیر ایران و عربستان سعودی برای حرکت از یک درگیری 
سرد )و گاهی گرم، اگر چه غیرمستقیم( به سمت تنش زدایی، اگرچه هنوز 
نوپاست، اما به یک استراتژی دیپلماتیک اشاره دارد که هدف نهایی آن کسب 
زمان و حداکثر مزیت اســت. تهران و ریاض می توانند از مزایای راهبردی، 
دیپلماتیک و اقتصادی نه تنها از طریق برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بلکه 
از آغاز گفت وگو هایی که برای یافتن زمینه های مشترک در مورد بسیاری از 
موضوعات از جمله جنگ در یمن و نقش نیرو های حوثی طراحی شده است، 
بهره ببرند. اما به نظر می رسد ایران با توجه به موقعیت منطقه ای خود و تصور 
گسترده احتماال اشتباهش مبنی بر اینکه پس از خروج آمریکا از افغانستان، 
خروج واشنگتن از خلیج فارس نیز اجتناب ناپذیر است، در موقعیت خوبی 
برای مانور دادن در مذاکرات با ریاض به نفع خود اســت. درخواست اخیر 
ایران مبنی بر بازگشایی کنسولگری دو کشور در مشهد و جده، به عنوان نشانه 
حسن نیت، قبل از هر اقدامی برای پایان دادن به جنگ در یمن، بر اعتماد 
به نفس تهران تاکید دارد. این موضوع، همچنین نشان می دهد که به رغم 
امیدواری برخی از رهبران غربی مبنی بر اینکه مذاکرات ایران و عربســتان 
می تواند تغییر دهنده بازی باشد، چشم انداز پیشرفت قابل توجه دیپلماتیک 
در سطح پایین خواهد ماند. این نتیجه در نهایت می تواند برای ریاض و تهران 

قابل قبول یا حداقل قابل تحمل باشد.

تاکتیک و استراتژی
دو منطق به ظاهر متناقــض، اما در نهایت ســازگار، تالش های اخیر برای 
پیشــبرد تنش زدایی بین ایران و عربستان ســعودی را هدایت می کنند. 
اولی منطق ابتکار اســت که رهبران هر دو کشــور در حال شکل دادن به آن 
هستند. دغدغه اصلی آن ها بقای رژیم هایشــان است، آن ها باید ظرفیت 
سازگاری را در داخل و خارج از کشــور خود نشان دهند. چنین نگرانی های 
تاکتیکی، رهبران ایران را با وظیفه ایجاد اجماع در مورد چالش های کلیدی 
سیاست خارجی مواجه می کند. این موضوع ساده ای نیست، زیرا در مورد 
چندین موضوع حیاتی، از جمله برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام(، به 
نظر می رســد ســردرگمی زیادی وجود دارد؛ بنابراین عاقالنه است که تیم 
رهبری جدید و تا حد زیادی بی تجربه  تهران به شعبده بازی در چند زمینه 
که یکی از آن ها مسئله عربســتان اســت، ادامه دهد. برای ریاض، ایجاد 
اجماع شاید کمتر پیچیده باشد، زیرا تنها نظرات یک نفر واقعا اهمیت دارد 
و آن هم محمد بن سلمان اســت. واقعیت این است که او فضای سیاسی 
و ژئواستراتژیک بسیار کمتری نســبت به همتایان ایرانی خود برای مانور 
دارد. از سوی دیگر، عربستان سعودی هنوز با یک دشمن مصمم حوثی در 
نزدیکی مرزهایش مواجه اســت، در حالی که در عرصه جهانی گسترده تر، 
ریاض هنوز چارچوب روابط خود را با دولت بایدن مشخص نکرده است. در 
مقابل، تهران از دارایی های دیپلماتیک، استراتژیک و اقتصادی در سراسر 
خاورمیانه سود می برد. عالوه بر این، تهران ممکن است آماده باشد از تالش 
برای نجات برجام صرف نظر کند و تمرکزش را بر تحکیم مجموعه ای از روابط 
خود در منطقه به صورت وســیع تر و فراتر از آن متمرکز کنــد. در واقع ایران 
دست برتر را دارد و حتی اگر به میز مذاکره بازگردد، با پیوند دادن این گفت 

وگو ها به موقعیت استراتژیک منطقه ای خود مخالفت کرده و سرسختانه 
به مقاومت خود ادامه خواهد داد. این واقعیت تحمیلی ما را به منطق دوم 
که منطق راهبردی است، می رساند. رهبران ایران مدت هاست این عقیده را 
دارند که هدف نهایی دشمنان منطقه ای و جهانی تهران محاصره اقتصادی، 
دیپلماتیک و در صورت لزوم نظامی جمهوری اسالمی است. این تصور، عزم 
تهران را برای تضعیف تهدید محاصره با ایجاد مجموعه ای متنوع از روابط که 
به ایران ظرفیت تحمیل درجات مختلف درد را بر مخالفانش می دهد، زنده 
می کند. ریاض این استراتژی را نه تدافعی بلکه تهاجمی می داند. عربستان 
در تالش برای جلوگیــری از آنچه که به عنوان آرمان های توســعه طلبانه یا 
هژمونیک ایران می بیند، به چتر نظامی آمریکا وابسته است. در همین ارتباط، 
می توان گفت تشدید جنگ ریاض با حوثی ها، نشان دهنده تالش برای عقب 
راندن ایران از طریق حمله بــه نزدیک ترین متحد منطقه ای آن بود. اما این 
سیاست نتیجه معکوس داشته است، به طوری که نه تنها محدودیت های 
قدرت نظامی عربستان سعودی بلکه عدم وجود هرگونه استراتژی منسجم 
برای مقابله با ایران نمایان شــد. واقعیت این اســت که ریــاض با به اجرا 
گذاشتن منطق ابتکار در سطح تاکتیکی و استراتژیک، به ایران مزیت واقعی 
می دهد که بعید به نظر می رسد بتواند آن را جبران کند. حتی اگر بخواهد این 
نقیصه را از طریق توافق ابراهیم بین اســراییل، امارات، بحرین و مراکش 
جبران کند. البته موضع عربستان این است که ایران باید ابتدا به حمایت خود 
از شبه نظامیان حوثی پایان دهد، قبل از اینکه هر گونه مذاکرات معناداری 

بین تهران و ریاض پیش بــرود. احتماال، دو طرف در جریان نشســت 2۱ 
سپتامبر خود در فرودگاه بین المللی بغداد، این مواضع را مطرح کردند.

بهبود شرایط
در پایان ایران و عربستان سعودی از روند تنش زدایی سود خواهند برد که در 
صورت پیشرفت، می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته 
باشد. به طرز متناقضی، بازگشــت به مذاکرات برجام و در کنار آن، چشم 
انداز افزایش صادرات نفت ایران ممکن است به افزایش اخیر قیمت ها که 
قیمت نفت خام را به ۸۵ دالر در هر بشکه رساند، پایان دهد در عین حال، اگر 
مذاکرات از سر گرفته شود و پیشرفت کند، ممکن است ایران نیز صادرات 
خود را افزایش دهد. با این حال، اگرچه ایران ممکن است از تالش مستمر 
برای پیشبرد مذاکرات وین سود زیادی ببرد، اما دولت این کشور همچنان 
عمیقا و شاید به گونه ای قابل درک، در مورد این که دولت بایدن به هر تعهدی 
که بر ســر میز مذاکره می پذیرد عمل کند، تردید دارد. بنابراین، سردرگمی 
ناشی از وعده ها و بیانیه های مختلف رهبران ایران در مورد مذاکرات برجام، 
بسیار بیشتر به نفع تهران اســت تا ریاض. در حالی که طرف های گفت وگو 
با ایران سعی می کنند تصمیم خود را بگیرند و گزینه های شان را روی میز 
نگه دارند، مقامات ایران می توانند با دنبال کردن تنش زدایی با عربســتان 
ســعودی فضای بیشــتری برای مانور ایجاد کنند که البته ممکن است به 

سرعت راه به جایی نبرد. 

رییس مجلــس در جلســه علنی مجلس شــورای 
اسالمی در نطق پیش از دســتور خود با اشاره به روز 
۱۳ آبان و حادثه خونین کشتار دانش آموزان در سال 
۱۳۵7 اظهار کرد: به روان پاک آنها درود می فرستیم، 
حرکت مردم ایران در همه ســال های بعد از انقالب 
در جهت مقابله با زورگویی مســتکبران عاقالنه و در 
راستای منافع ملی بوده است. نماینده مردم تهران در 
مجلس با اشاره به تحرکات ضد استعماری کشورهای 
منطقه گفت: پایان تلخ این قیام ها نشان داد که راهبرد 
امامین انقالب مبنی بر مقابله با کشورهای استکباری 
عقالنی ترین تصمیم برای تامین منافــع ایران بوده 
اســت. محمدباقر قالیباف با بیان این کــه مقابله با 
اســتکبار وجوه مختلفی دارد، گفت: امروز مهم ترین 
راهبرد برای استکبار ستیزی کار جهادی مدبرانه برای 
حل مشکالت مردم است. اگر دستور کار مستکبران بر 

هم زدن اتحاد ملی و به هم ریختن اقتصاد کشور است 
پس با قاطعیت می توان گفت که استکبار ستیزی یعنی 
حل مشــکالت اقتصادی مردم. قالیباف از ضرورت 
نپرداختن به مسائل حاشــیه ای سخن به میان آورد 
و تاکید کرد: پرداختن به مســائل حاشیه ای یا حزب 
بازی به جای رسیدگی به مسائل اصلی، زیبنده نیست. 
درگیر شدن در حزب بازی و جناح بازی فاصله گرفتن از 
اهداف انقالب اسالمی است. هر چقدر در حل مسائل 
اقتصادی مردم موفق شویم به همان میزان می توانیم 
اســتکبار را زمین گیر کنیم. رییس مجلس شــورای 
اسالمی گفت: رهبر انقالب اخیرا درباره رسانه ای شدن 
اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون های مجلس 
تذکری داده و خواستار جبران موضوع شدند. به نظر 
می رسد اطالعات عموم از آن فرد، هم راهگشای برخی 
از سواالت است و هم بهترین روش برای برآورده کردن 

جبران مد نظر رهبری. قالیباف افــزود: مقام معظم 
رهبری در حاشیه نامه ای که در آن به رسانه ای شدن 
گزارش یکی از کمیسیون های مجلس پیش از بررسی 
و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شــده است، 
فرمودند شکایت بجاست و نباید پیش از اثبات جرم 
آن را رسانه ای می کردند، دنبال کنید تا به نحوی جبران 
شود. به نظر می رسد این تذکر که حاکی از توجه به حق 
الناس است نه فقط برای همکاران اینجانب در مجلس 
بلکه برای همه صاحبان رسانه ها و تریبون ها مخصوصا 
تریبون های رسمی و همه فعاالن اجتماعی و رسانه ای 

می تواند فصل الخطاب باشد.

رییس مجلس مطرح کرد:

تذکر رهبر انقالب به مجلس درباره رسانه ای شدن یک موضوع

دبیر شورای نگهبان گفت: اگرچه بسیاری از کشــورها جرأت نمی کنند به منافع آمریکا نگاه چپ کنند؛ اما دانشجویان ایرانی توانستند النه جاسوسی رژیم آمریکا را 
تسخیر کنند و آنها هم هیچ غلطی نتوانستند انجام دهند. آیت ا... احمد جنتی طی سخنانی در جلسه شــورای نگهبان با اشاره به سیزدهم آبان سالروز تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا، گفت: ۱۳ آبان که در آن دانشجویان النه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند، حقیقتا از ایام ا... است چرا که در این روز، اقدامی رخ داد که هیمنه آمریکا 
شکست. ایشان افزود: باید افتخار کنیم که خداوند متعال چنین قدرتی به نظام جمهوری اسالمی ایران داده که جوانان ما توانستند هیمنه و قدرت آمریکا را اینگونه 
شکسته و جاسوس خانه آمریکا را تسخیر کنند؛ خدا را بابت این قدرت و توانمندی شــاکریم. دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: رسانه ها به خصوص رسانه ملی باید 
روی این مسئله کار کنند و بزرگی و عظمت کاری که دانشجویان انجام دادند را برای مردم عزیزمان تبیین کنند. آیت ا...جنتی در پایان گفت: اگرچه بسیاری از کشورها 
جرأت نمی کنند به منافع آمریکا نگاه چپ کنند؛ اما دانشجویان ایرانی توانستند النه جاسوسی رژیم آمریکا را تسخیر کنند و آنها هم هیچ غلطی نتوانستند انجام دهند.

آیت ا...جنتی در جلسه شورای نگهبان:

بسیاری از کشورها جرأت نمی کنند به منافع آمریکا نگاه چپ کنند
کارشناس مسائل منطقه: 

تالش عربستان برای 
برکناری قرداحی با هدف 

سرنگونی کابینه میقاتی است

خبر روز

وز عکس ر

چهره غمگین »جان 
کری« در اجالس 

آب و هوایی
اجالس آب و هوایی سازمان 
ملــل )کاپ 2۶( بــا حضور 
رهبــران و نماینــدگان ۱۹۵ 
کشــور جهان در شهر گالسگو 

اسکاتلند برگزار شد.

رییس جمهور:
نه دفترم، نه معاونانم و نه وزرا، هیچ کدام خط قرمز بنده نیستند 
رییس جمهور با بیان اینکه اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد اول مسئوالن با فرد خاطی برخورد و 
سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کنند، گفت: بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ 
نه دفترم، نه معاونینم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند. رییسی اضافه کرد: بنده تالش 
کردم همکارانم را از میان افراد پاکدست و ضد فساد انتخاب کنم. پاکدستی افراد دور این میز را تا کنون 

احراز کرده ام و در ادامه کار نیز باید نظارت و مراقبت الزم را به عمل آوریم.

تمجید روزنامه اصالح طلب از »اژه ای«
رییس قوه قضاییه در سفر اخیر استانی و در مقابل فردی که او را آیت  ا... خواند، چنین گفت:  »من آیت ا...

نیستم« . این نخستین باری نیست که محسنی اژه ای از هنگام انتصاب به عنوان رییس قوه  قضاییه در 
برابر چنین افرادی واکنش نشان داده است. روزنامه شرق نوشت: به نظر می رسد در کوران تغییرات و 
انتصابات دوره جدید شرایط تظاهر بیش از پیش فراهم شده؛ اما رییس قوه قضا با تکیه بر تجربه های 
دوران پرفرازونشیب مسئولیت های پیشین و به دور از تعصب، بدبینی و باالنشینی در ساحت ادب و 
فرهیختگی قدم بر می دارد.  نشــانه های چنین تحولی در رفتار ایشان در ارتباط با طیف های مختلف 
رسانه ای، رسیدگی سریع به پرونده های حساس، رصد رســانه ها و واکنش به موقع به تذکر و نصایح 
دلسوزان، فروتنی و نشست و برخاســت با طیف های مختلف و حتی منتقد و در آخر دفاع از ساحت 
مرجعیت شــیعه در ماجرای توهین به آیت ا...صافی گلپایگانی هویداست. این در حالی است که در 
روزهای اخیر نمونه های زیادی از مظاهر تملق در رسانه ها منتشر شده است. آنجا که نماینده پیشین 

مجلس شورای اسالمی روش رییس جمهور را همان روش و سیره ائمه می داند!

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
 درصورت عدم تغییر شرایط فعلی
 نتیجه مذاکره از قبل روشن است

 دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان  در رشــته توئیتی نوشت:»دعوت به مذاکره در زمان جنگ و 
اکنون دارای مشابهت های عبرت آموزی است: حمالت صدام ادامه داشت؛ تحریم ادامه دارد بخشی 
از ایران در اشغال دشمن بود؛ اقتصاد ملت ایران به گروگان گرفته شده است رزمندگان در جبهه ها دفاع 
می کردند؛ دانشمندان فعالیت قانونی هسته ای را ادامه می دهند.« شمخانی،در توئیت دیگری افزود: 
هیچ نشانه ای از تنبه متجاوز نبود؛ رییس جمهور فاقد اختیار آمریکا، حاضر به ارائه تضمین نیست. در 

صورت عدم تغییر شرایط فعلی، نتیجه مذاکره از قبل روشن است.

روسیه تکذیب کرد
سفارت روسیه در تهران سخنان رییس انجمن صنفی »سی ان جی« درباره محدودیت برای برداشت 
ایران از منابع گازی دریای خزر را را تکذیب کرد. سفارت روسیه تاکید کرد: »با توجه به اظهارات عنوان 
شده آقای اردشیر دادرس در مصاحبه آژانس خبری ایلنا، ســفارت روسیه در ایران اعالم می دارد که 
این بیانات منطبق بر واقعیت نیســت و تحریک هدفمند در جهت تضعیف روابط دوستانه روسیه و 
ایران است.« کاظم جاللی، سفیر ایران در روســیه نیز پیش تر این ادعا را تکذیب کرده بود. جاللی در 
 این باره گفت: در طول ٢٠ ماهی که به عنوان سفیر در روسیه هستم چنین موضوعی نبوده است ولی 
 متاســفانه هر از چند گاهی خبرهایی در فضای رســانه ای برای تاثیرگذاری بر روابط ایران و روسیه

  منتشــر می شــود. اردشــیر دادرس  گفته بود: طبق معاهده و توافق ایران و روســیه تــا زمانی که 
 تراز گاز ایران مثبت  بوده و تولید به نســبت مصرف داخلی جوابگو اســت، ما حق اســتخراج منابع

 گازی دریای خزر را نداریم. 

کافه سیاست

یــک کارشــناس مســایل منطقــه گفت: 
اختالفات اخیر میان لبنان و عربستان باید با 
واسطه گری آمریکا و فرانسه حل شود وگرنه 
ممکن اســت تقابل جریان های سیاسی در 
لبنان شدت گیرد. حســن هانی زاده با اشاره 
به تحوالت لبنان اظهار کرد: لبنان بحران های 
زیادی را پشت سر گذاشته و در هفته های اخیر 
در بیروت بین هواداران حزب ا... و طرفداران 
سمیر جعجع درگیری هایی بود که موجب شد 
هفت تن از هواداران حزب ا... شــهید شوند. 
هم چنین بحــران ســوخت و درگیری های 
خیابانی را نیز شاهد بودیم که اینها در چارچوب 
یک ســناریوی تعریف شــده بــرای ایجاد 
 جنگ داخلــی و طوایف مختلــف در لبنان 
اســت. وی ادامه داد: در ایــن رابطه آمریکا، 
رژیم اســراییل، عربســتان و امارات نقش 
فعالی دارند و از طرفی چون ایران توانســت 
طی هفته های اخیر با ارســال ســه محموله 
سوخت، بخشی از بحران ســوخت را کنترل 
کند باعث خشم عربستان و جریان ۱4 مارس 
شد. این کارشناس مســائل منطقه تصریح 
کرد: اخیرا بعد از سال ها دولت نجیب میقاتی 
به شکل توافقی شکل گرفت و برخی از وزرای 
کابینه وابســته به محور مقاومت و حزب ا... 
هستند، از جمله وزیر اطالع رسانی که مسیحی 
مارونــی و روزنامه نگار و مجــری تلویزیون 
است که دیدگاهی نزدیک به محور مقاومت 
دارد و عشــق و عالقه زیادی به اهل بیت دارد 
و در کنفرانس ها و همایش های شعر والیی 
شرکت داشته اما این باعث خشم وهابی ها 
شــده و ورودش بــه کابینه نجیــب میقاتی 
واکنش داشته است. جرج قرداحی همچنین 
از سیاست های عربســتان علیه یمن انتقاد 
کرده بود و این بهانه ای شد تا عربستان بحران 
سازی جدیدی را کلید بزند و سفیر لبنان را از 
عربســتان اخراج کرد. این سیاست با هدف 
سرنگونی کابینه میقاتی و باج خواهی از کابینه 

است تا حزب ا... به حاشیه کشیده شود.

بین الملل
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آغاز طرح واکسیناسیون کرونای اصناف در اصفهان
طرح ضربت واکسیناســیون اصناف با نظارت میدانی کارشناســان بهداشــت محیط در 

اصفهان آغاز شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ۲۵ گروه دو نفره از کارشناسان مرکز 
بهداشت شماره یک شهرستان اصفهان مالکان اصناف واکسینه نشده را به تزریق واکسن 

کرونا تشویق می کنند.
محمد مهدی امین با بیان اینکه بیشــتر اصناف حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده اند، 
افزود: متاســفانه برخی اصناف تحت تاثیر فضــای مجازی از واکســن زدن خودداری 

می کنند، اما کارشناسان تالش می کنند آن ها را به واکسن زدن ترغیب کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: زمانی که ۸۵ درصد از افراد جامعه 

دو دوز واکسن خود را دریافت کنند، می توان به رهایی از ویروس امیدوار بود.

ایمن سازی خط لوله 12 اینچ نفت کوره اصفهانـ  آبنیل
خط لوله ۱۲ اینچ نفت کوره اصفهانـ  آبنیل بــا همکاری واحد های تعمیرات خط، ترابری، 

خوردگی و HSE ایمن سازی شد.
رییس تعیمرات خط شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: با 
گزارش خط بان مســیر خط لوله ۱۲ اینچ نفت کوره اصفهانـ  آبنیل،  عملیات ایمن سازی 

آغاز و خط انتقال با هماهنگی متوقف شد.
غالمرضا گودرزی با بیان اینکه در این عملیات ۸ ســاعته ولو های کیلومتر ۲۵ و ۳۱ بسته 
و خاکبرداری با استفاده از دستگاه بیل مکانیکی اجرا شــد، افزود: عملیات ایمن سازی 
با نصب و جوشکاری یک عدد پچ ۳۰ ســانتی متری و نیم لوله )هاف سل( یک متری با 

موفقیت به پایان رسید.
منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان یکی از مناطق ۱۲ گانه شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران است که با بهره گیری از ۱۸ دستگاه توربوپمپ سولزر با قدرتی معادل 
۳۰۰هزار اسب بخار، روزانه بیش از نیم میلیون بشکه نفت خام را از امیدیه خوزستان با طی 
مسیر ۴۰۰کیلو متر به اصفهان منتقل می کند که عالوه بر تامین خوراک پاالیشگاه اصفهان، 

بخشی از خوراک پاالیشگاه های تهران و تبریز را نیز تامین می کند.

حل معضل مسکن مهر گلپایگان تا ۶ ماه آینده
شهردار گلپایگان گفت: پس از نصب پکیج تصفیه فاضالب از آب حاصل از تصفیه فاضالب 

مسکن مهر به منظور توسعه فضای سبز شمال شهر گلپایگان استفاده خواهد شد.
پیمان شکرزاده  با اشاره به پیگیری های مستمر شورای شهر و شهرداری گلپایگان در رفع 
معضل فاضالب مســکن مهر، اظهار کرد: با توجه به اینکه فاضالب منطقه مســکن مهر از 
طریق چاه جذبی دفع می شود، به دلیل عدم تخلیه چاه ها توسط برخی از مجتمع ها شاهد 

معضل پساب فاضالب در این محدوده هستیم.
وی افزود: اخطار های الزم از طریق شــهرداری و شبکه بهداشــت صادر شده تا نسبت به 

تخلیه چاه ها اقدام شود.
شهردار گلپایگان ادامه داد:طی یک ماه گذشته جلســات متعددی برای رفع این معضل 
برگزار شده و جلسه ای نیز با معاون وزیر نیرو داشتیم که نتایج خوبی به همراه داشت و تا 

شش ماه آینده معضل فاضالب مسکن مهر حل خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع این معضل همکاری بین بخشی در جریان است و پس از 
نصب پکیج تصفیه فاضالب از آب حاصل از تصفیه به منظور توسعه فضای سبز شمال شهر 

گلپایگان استفاده خواهد شد.

این یک هشدار است نه درخواست؛ با جان مردم اصفهان بازی نکنید

مازوت سوزی ممنوع!

سپیده صالحی نیروگاه های اصفهان و شهید منتظری؛ دو 
نیروگاه اصفهان هســتند که درون و نزدیک 
شهر این کالن شهر واقع شده اند و توان اسمی تولید برق آن ها به ترتیب ۸۳۵ 
و ۱۶۱۶ مگاوات است و در حالت واقعی بیش از ۶۰ درصد برق استان اصفهان 
را تامین می کنند.سال ۱۳۹۳  ســوخت مازوت این دو نیروگاه قطع و گاز 
طبیعی به طور کامل جایگزین آن شد. رویکردی که برخی کارشناسان آن را 
عامل روند نزولی آلودگی هوای اصفهان تا سال ۱۳۹۷ می دانند؛ اما به دلیل 
تغییرات اقلیمی، کاهش وزش باد و بارندگی آلودگی هوای شهر اصفهان در 
سه سال گذشــته هر سال بیشتر شــده و اگر مازوت ســوزی هم به این 
مشــکالت اضافه  شــود، نفس کشــیدن در اصفهان ســخت تر  خواهد 
شد.کارشناسان نظر یکسانی دارند که به دو دلیل قرار داشتن نیروگاه های 

اصفهان در حاشیه و درون شهر تمام آلودگی آن ها وارد شهر می شود.

اصفهان دردمند است و تحمل درد مضاعف را ندارد
در آستانه فصل ســرما و احتمال بازکردن مهروموم واحد های مازوت سوز، 
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی به رییس 
جمهوری، معاون اول رییس جمهوری، وزیر نفت، دادســتان کل کشــور و 
استاندار اصفهان نامه ای ارســال کرد.در ابتدای این نامه آمده است:» پیرو 
دادنامه ای مبنی بر آالینده بودن نیروگاه، همچنین نامه دانشگاه علوم پزشکی 
استان اصفهان خطاب به رییس کل دادگستری اســتان و مکاتبات انجام 
گرفته با معاون اول وقت قوه قضاییه، مبنی بر خسارت های جانی و بهداشتی، 
همچنین مکاتباتی که نشان می دهد اطالعات غلط توسط برخی متولیان و 

ذی نفعان به گونه ای ارائه شده که مصرف مازوت در اصفهان را گویی به عنوان 
یک موضوع ساده مورد توجه قرار داده اند و نه به عنوان موضوعی که ده ها و بلکه 
صد ها نفر از مردم را مورد آسیب جدی قرار می دهد«.  در ادامه نامه اضافه شده 
است: با این توضیحات و باعنایت به موضوعات عینی و مباحث جدی مرتبط با 
زیست انسانی در اصفهان، اینجانب به عنوان کسی که در مشاهدات میدانی و 
پیگیری های همه جانبه مشارکت داشته ام، تقاضامندم با لحاظ همه مباحث، 
موضوع ســوخت مازوت در اصفهان و گوگرد ناشــی از آن و سایر آالینده ها، 
خسارت های جانی و تبعات بهداشتی این موضوع در نظر گرفته شده و اجازه 
داده نشود که با جان انسان ها در اصفهان بازی شود.در این نامه عنوان شده 
است: خواهشمند است با عنایت به همکاری مسئوالن استان به گونه ای تدبیر 
شود که اگر قرار اســت این محصول مازوت مورد استفاده قرار گیرد، در کالن 
شهر اصفهان و سایر شهر هایی که آلودگی می تواند خسارت انبوه به بار آورد، 
چنین موضوعی رخ ندهد و در سایر شهر هایی که از نظر مسئوالن استانی امکان 
مصرف وجود دارد، آن هم با لحاظ مباحث زیست محیطی و کاهش حداکثری 
آالینده ها اقدام شود و از هرگونه مسامحه ای که می تواند تبعات ناگوار در پی 
داشته باشد جلوگیری به عمل آید.در ادامه تصریح شده است: ضمنا یادآوری 
می شود که افکار عمومی در استان اصفهان نسبت به موضوع آنقدر حساس 
شده است که هرگونه بی تدبیری می تواند به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 
کشــور لطمات قابل توجه وارد کند. عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان 
در خصوص تذکر به افرادی که قصد اســتفاده از مازوت در اصفهان  را دارند، 
گفت: محیط زیست و دادگستری اصفهان نظرات جدی و فراوانی دارند که 
استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها برای سالمت افراد بسیار مضر است، 

اما همچنان کسانی قصد دارند استفاده از سوخت مازوت را در نیروگاه ها شروع 
کنند. مقتدایی ادامه داد: در شرایطی که اصفهان با مشکالت متعددی همچون 
فرونشست، جریان نداشتن آب زاینده رود و خشکسالی چندین ساله رو به 
رو  بوده، فوران آلودگی هوا در فصل سرما غیرقابل تحمل است.وی خاطرنشان 
کرد: آنچه که برای ما قطعی است و از مسئوالن درخواست کرده ایم این است 
که سوخت مازوت به هیچ عنوان در کالن شهر اصفهان استفاده نشود.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: ما وظیفه خود به عنوان 
بخش نظارتی را انجام می دهیم و طی مکاتبات و درخواســت ها استفاده از 
سوخت مازوت در اصفهان را ممنوع اعالم کرده ایم حال مسئوالن استان باید 
این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و به صورت جدی به موضوعی که 

مرتبط با سالمت مردم است به آن نگاه کنند.

  تذکر به وزرای نفت و نیرو
در همین زمینه حســینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و 
میمه و برخوار نیز دو تذکر خطاب به وزیر نفت و وزیر نیرو داشــت و درباره 
مصرف مازوت در نیروگاه شهید منتظری شاهین شهر هشدار داد.در این دو 
تذکر آمده است: پیگیری های مستمر چندین ساله به دستور مقام قضایی 
در سال ۹۳ برای پلمب مشــعل های موضوع نیروگاه برق شهید منتظری 
شاهین شهر اصفهان منجر شد.در ادامه عنوان شده است: اکنون زمزمه هایی 
مبنی بر اتخاذ تصمیمی خطرناک برای استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه 
شنیده می شود، تصمیمی که منجر به انتشار گاز های بسیار سمی در مناطق 
مسکونی مجاور نیروگاه و به خطر افتادن سالمتی مردم خواهد شد، ضرورت 
دارد برای حفظ آرامش و ســالمت مردم از هر گونه تغییر در نوع ســوخت 

نیروگاه خودداری شود.

  تاکید استان بر  استفاده نکردن از سوخت مازوت است

 مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با تاکید بر اینکه در شعاع ۵۰ 
کیلومتری شهر اصفهان سوخت مازوت )نفت کوره( استفاده نمی شود، گفت: 
سال گذشته نیز این امر پیگیری شد و بنا به اعالم محیط زیست، در شعاع 
۵۰ کیلومتری تاکنون مازوت استفاده نشده است ضمن اینکه باز هم تاکید 
شد با توجه به شرایط اصفهان از نظر توپوگرافی خاص و همجواری با صنایع، 
استفاده از مازوت آلودگی را تشدید می کند و نیروگاه ها به هیچ وجه نباید از 
مازوت استفاده کنند. شیشه فروش، خاطرنشان کرد: دستورالعمل استفاده 
از سوخت دوم در واحد های صنعتی مستقر در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری 
اصفهان در زمان های خاص ابالغ شده و قرار است اختیار کامل به شرکت گاز 
استان برای اعمال محدودیت مصرف براساس آلودگی هوا داده شود.شیشه 
فروش در خصوص استفاده از ســوخت مازوت در واحد های صنعتی اظهار 
کرد: در این زمینه هم هیچ گزارشی از محیط زیست نداشته ایم و اگر موردی 
هست مسئوالن محیط زیست استان باید پاسخگو باشند. با سردتر شدن 
هوا، خواه ناخواه مصرف گاز و حتی برق افزایش می یابد، اما این قطعا مجوزی 
برای مازوت سوزی نخواهد بود. مازوت سوزی نیروگاه ها و واحد های صنعتی 

غلظت آالینده ها را بیشتر و نفس کشیدن را سخت تر می کند.

سرپرســت بنیاد مســکن انقالب اســالمی خور و 
بیابانک گفت: از مجموع هزار و ۲۸۹ واحد مسکونی 
در روستاهای شهرســتان خور و بیابانک، ۴۰ درصد 
فرسوده و در برابر سوانح طبیعی غیر مقاوم است. علی 
ایزدی اظهار کرد: بنیاد مسکن طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته با استفاده از تسهیالت بهسازی مسکن 
روستایی سعی در مقاوم ســازی همه واحد مسکن 
غیر مقاوم خور و بیابانک تا سال ۱۴۱۰ دارد. وی گفت: 
دهیاران و اعضای شــورا های اســالمی روســتا ها و 

روستاییان نیز باید در اجرای طرح های بنیاد مسکن 
در روستا ها با این بنیاد همکاری کنند تا از مزایای آن ها 

زودتر بهره مند شوند.
 سرپرست بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان 
خور و بیابانک با اشاره به اجرای طرح هادی روستایی 
افزود: طرح هادی طی یک سال گذشته در۱۶ روستا 
با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اجرا شــده است. 
ایزدی افزود: در این مدت طرح هادی روســتا های 
شهرستان خور و بیابانک در قالب سنگ کاری، جدول 
گذاری و کانیو، پیاده رو سازی، زیرسازی و آسفالت 
معابر از محل اعتبارات سال ۹۹ اجرا شد که نسبت به 
سال ۹۸ بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. وی 
ادامه داد: تاکنون اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال به 

منظور اجرای طرح هادی روســتا های شهرستان در 
سال ۱۴۰۰ مصوب شده  و با توجه به میزان تخصیص 
اعتبارات فاز های شروع شده تکمیل می شود. ایزدی 
با بیان اینکه بیش از ۲۵ درصد جمعیت شهرســتان 
در روســتا ها ساکن هســتند افزود: بنیاد مسکن به 
عنوان متولی امر ساخت و ســاز و اجرای طرح هادی 
در روستا ها تالش دارد تا با تعامل دهیاران و اعضای 
شورای اسالمی برای توســعه و تقویت روستا ها قدم 
بردارد. سرپرســت بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
شهرســتان خور و بیابانک همچنین به اجرای طرح 
اقدام ملی مسکن در شهر خور اشاره کرد و گفت: این 
طرح در زمینی به مساحت مسکونی ۲۰ هزار و ۶۰۰متر 

مربع در ۱۰۰ پالک اجرا می شود.

سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی خور و بیابانک:

40 درصد خانه های روستایی شهرستان خور و بیابانک غیر مقاوم است

رییس اتحادیه شرکت تعاونی صنایع 
دستی اصفهان مطرح کرد:

 درآمدزایی از صنایع 
دستی؛ جایگزین اقتصاد نفتی

خبر روز

مقصر گرانی برنج، ممنوعیت واردات یا خشکسالی؟
بازار برنج مدت هاست به علت کاهش در عرضه با نوسانات قیمتی همراه است.

از ابتدای ســال، قیمت برنج به بهانه کم بارشی و خشکســالی چند بار دچار تغییر شده است 
که هر یــک از مســئوالن دالیل خاص 
خود را برای این التهابات مطرح کردند، 
اما نکتــه حائــز اهمیت آن اســت که 
گرانی های پــی در پی نتیجــه ای جز 
کوچک شدن سفره خانوار و حذف این 
محصول استراتژیک از سبد مصرفی در 

بر نداشته است.
آمارها نشان می دهد که سرانه مصرف 
برنج به ازای هر نفــر ۳۶ تا ۳۶.۵ کیلو 
است که با احتســاب جمعیت کشور و 
تولید داخل کسری نیاز کشــور باید از طریق واردات تامین می شــد که بنابر آمار گمرک طی ۶ 
ماهه نخست سال ۷۱۴ هزار تن برنج وارد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 
۳۳ درصد رشد داشته اســت، درحالی که انجمن واردکنندگان برنج کمبود و کاهش واردات را 
علت اصلی التهابات بازار می داننــد و طی نامه نگاری متعدد از مقامات کشــوری و وزیر جهاد 
کشاورزی خواستار رفع ممنوعیت واردات قبل از زمان مقرر شــدند تا از نابه سامانی هایی بازار 

جلوگیری شود.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج طارم ۵۴ تا ۶۰ هزار تومان، فجر ۴۱ 
تا ۴۴ هزار تومان، شیرودی ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان، پاکستانی ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان و هندی ۲۶ تا 

۲۸ هزار تومان یوده  که نسبت به ابتدای سال جهش چشمگیری داشته است.
این پایان ماجرا نیســت چرا که بعد از نامه نگاری های متعدد به مقامات کشــوری و مسئوالن 
وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان حمایت در ۳ آبان از لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 
فصلی برنج خبر داد چرا که در این شــرایط حساس کشــور و کمبود منابع آبی، ضرورت تامین 
امنیت غذایی کشور از اهم موضوعات مطروحه در دولت است که انتظار می رفت با لغو ممنوعیت 
مشکالت تنظیم بازار به پایان برسد که مسیح کشاورز ، دبیر انجمن واردکنندگان اذعان می کند 

که در عمل خبری از ثبت سفارش برنج نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره  به اینکه ثبت سفارش برنج آزاد نشده است، اظهار کرد: 
گرچه رییس سازمان حمایت اطالعیه ای مبنی بر لغو ممنوعیت واردات را اعالم کرد، اما در عمل 
این اتفاق نیفتاده و همانند قبل ثبت ســفارش برنج آزاد نیست چرا که وزارت جهاد کشاورزی 

اقدام عملی در این خصوص انجام نداده است .
مسیح کشاورز  افزود: با اجرای قانون تمرکز، وزارت صمت تنها می تواند پیشنهاد دهنده باشد 

و صدور این اطالعیه منجر به افزایش قیمت شده است.
کشــاورز ادامه داد: با توجه به آنکه اتفاق خاصی در ثبت ســفارش صورت نگرفته، تکذیبه این 
موضوع باید زده شــود چرا که شــائبه گرانی و کمبود برنج خارجی، بازار برنج ایرانی هم دچار 
التهاب کرده اســت. هر چند بارها انجمن واردکنندگان اعالم کرد کــه رفع دوره ممنوعیت ۲ ماه 
قبل از موعد تنها راه حل آرامش بازار است که متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی با این امر موافقت 
نکردند، به هرحــال امیدواریم که قیمت برنــج خارجی با آغاز واردات از ابتدای آذر افزایشــی 
 نداشته باشــد. قیمت برنج ایرانی به حدی گران شــده که واردات برنج از اول آذر دیگر تاثیری

 بر بازار ندارد .
به گفته وی؛ با استمرار روند کنونی افزایش قیمت برنج ایرانی، بخشی از دهک های جامعه به 
سبب عدم توان خرید به مصرف برنج خارجی روی می آورند که با این وجود پیش بینی می شود 

که نیاز ماهیانه کشور به واردات به ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن برسد.

کافه اقتصاد

ذره بین

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: باید سطوح کشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال را کاهش دهیم. امیر صفرپور  اظهار داشت: میزان تولید محصوالت زراعی، دامی، باغی 
و گلخانه ای در سال گذشته در شهرضا ۲۷۵ هزار تن بود که سرانه به ازای هر نفر ۱.۷ کیلوگرم است.  وی با بیان اینکه شهرضا یکی از قطب های مهم کشاورزی و دامپروری در 
استان اصفهان است، افزود: شهرضا در تولید محصوالت کشاورزی، دامی و طیور و عسل در استان رتبه اول تا سوم را داراست. مدیر جهاد کشاورزی شهرضا  با بیان اینکه اراضی 
قابل کشت شهرضا ۲۸ هزار و ۸۰۰ هکتار است، گفت: از این میزان در سال گذشته سطح زیر کشت محصوالت پاییزه گندم هزار و ۹۸۰ هکتار، جو ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار، حبوبات ۹۰ 
هکتار، محصوالت جالیزی ۳۰۰ هکتار، سبزیجات ۴۰ هکتار، نباتات علوفه ای هزار و ۱۵۰ هکتار، دانه های روغنی ۵۰ هکتار و سایر گیاهان زراعی مانند آفتابگردان ۱۴۰ هکتار، 
گیاهان دارویی ۳۰ هکتار و زعفران ۶ هکتار کشت شد که تنوع زراعی خوبی در شهرضا داشته ایم. صفرپور با اشاره به اینکه سطح باغات شهرستان شهرضا ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار 
است و شامل درختان آلبالو، گیالس، هلو، زردآلود، انار و انگور، بادام، پسته، گردو و زیتون بوده است، عنوان کرد: محصوالت گلخانه ای در سطح ۷۰ هکتار بوده است که بیشتر 
تولید فلفل دلمه ای خیار و گوجه بوده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرضا با بیان اینکه سطح بیمه محصوالت زراعی نسبت به سطح کشت در شهرضا خیلی خوب نبوده، ولی با 

این حال در استان رتبه اول را داشته ایم، گفت: تنها راهکار خسارت برای کشاورزان بیمه است و برای ترغیب کشاورزان صندوق باید به تعهدات خود عمل کند.

اصفهان در اجرای طرح الگوی کشت در کشور  پیشتاز است؛

خداحافظی با گیاهان آب بر

حضور گشت مشترک 
تعزیرات حکومتی در 

فروشگاه ها
نشست مشــترک تعزیرات حکومتی با 
اعزام تیم های نظارتــی به نقاط مختلف 
شهر تهران با حضور بازرسان اتاق اصناف 
و ســازمان صمــت و نیــروی انتظامی 
برگزار شــد.این گشــت ها بــا حضور در 
فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه 
و تره بار به عرضه اقالم اساســی از قبیل 
برنج، روغــن، مرغ و تخم مــرغ نظارت 

کردند.

وز عکس ر

رییس اتحادیه شرکت تعاونی صنایع دستی 
اصفهان گفت: ورود گردشگر عامل مهم رونق 

بازار صنایع دستی است. 
غالمعلی فیض اللهی اظهار کرد: هنر صنایع 
دســتی از آن زمــان به اوج خود رســید که 
صنعت گردشگری هم شکل گرفت؛ این گونه 
که با فراهم شدن بســتر های حمل ونقلی 
مانند راه آهن و عالوه بر آن، صنعتی شــدن 
اصفهان، صنایع دستی این استان نیز رونق 
گرفت.  امــروز هم اگر بخواهیــم این هنر، 
دوباره جایگاه گذشته خود را به دست آورد، 
الزم است زیرســاخت های ورود گردشگر 
مهیا شــود، زیرا این دو صنعت به همدیگر 

وابسته است. 
وی افزود: با توجه به بی آبی و خشکسالی 
اصفهان، اهالی شــرق اصفهان در برهه ای 
به تولیــد صنایع دســتی روی آوردند؛ اما با 
نبود توریســم و فقــدان حمایت های الزم، 
شــرایط مطلوبی برای آن ها به وجود نیامد. 
رییــس اتحادیه شــرکت تعاونــی صنایع 
 دستی اصفهان  خاطرنشــان کرد: با توجه 
 دولت بــه این مقوله، ســود آوری بســیار 
 خوبــی را شــاهد خواهیم بود. بــه طوری
  کــه درآمدزایــی از صنایــع دســتی،
  حتــی می توانــد جایگزیــن درآمد هایی

 مانند نفت هم شود. 
به گفته فیض اللهی، برای دست یابی به این 
مهم، در وهله نخست نظارت و حمایت دولت 
الزم است پس ازآن جذب بازار های هدف و 
شناخت ســالیق این بازار ها اهمیت زیادی 
دارد و درنهایت فراهم ســازی بســتر های 
مناسب برای ورود گردشگر، ضروری است.

رییس اتحادیه شرکت تعاونی صنایع دستی 
اصفهان  خاطرنشــان کرد: در کل توجه به 
سه رکن نیاز و رضایت مشتری و فروش از 
مواردی هستند که با توجه به آن ها می توان 
درآمدزایی قابل قبولی از طریق تولید صنایع 

دستی به دست آورد.

عکس: تسنیم
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رشد خاموش کودک همسری در سایه فقر
کودک همسری، پدیده ای است که امروزه شاهد افزایش آن به ویژه در 
برخی مناطق هستیم. این پدیده عموما بر اثر فقر اقتصادی، فرهنگی و یا 
موضوعاتی مانند اعتیاد والدین رخ می دهد و بیشترین قربانیان آن نیز 
دختران هستند. کودک همسری در واقع نوعی کودک آزاری نیز محسوب 
می شود، زیرا کودک بدون داشتن آمادگی الزم و بدون بهره بردن از دوران 
شــیرین کودکی و نوجوانی وارد زندگی زناشویی می شود و این موضوع 
آسیب های بسیاری از لحاظ جسمی، روحی، روانی، عاطفی و... برای او 
دارد. کودک همسری درحقیقت نوعی تجاوز خاموش محسوب می شود، 
کودکان عموما در دنیای کودکانه و بازی های شــیرین این دوران ســیر 
می کنند و درکی از زندگی زناشویی و رابطه جنسی ندارند، بنابراین وقتی 
به اجبار تن به ازدواج می دهند و وارد زندگی می شــوند، روبه رو شدن با 
حقایق آثار روانی بسیار شــدیدی بر آن ها خواهد داشت و موجب ایجاد 
ترس، اضطراب و استرس در آن ها می شود، همچنین بسیاری از کودکان 
به دلیل نداشتن آمادگی جسمی الزم در پی بارداری و زایمان متاسفانه 
جان خود را از دســت می دهند و یا بارداری بســیار سختی را پشت سر 
می گذارند و این مسائل درواقع یک فاجعه است. یک دکترای تخصصی 
جامعه شناسی و معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: وجود پدیده کودک همسری در برخی مناطق ریشه 
در مسائل فرهنگی و سنتی به جا مانده از زمان های گذشته دارد، اما امروزه 
تغییرات اجتماعی زیادی ایجاد شده اســت. برخی افراد که به موضوع 
کودک همسری و ازدواج در ســنین پایین معتقد هستند، برای توجیه 
این کار به برخی احادیث اشاره دارند درصورتی که این احادیث مربوط به 
زمان های گذشته بوده است. مهشید سلیمانی افزود: همچنین برخی 
افراد گمان می کنند چون براساس مبانی دینی دختران در سن ۹ سالگی 
به بلوغ می رسند آمادگی الزم برای ورود به زندگی مشترک را دارند، اما باید 
توجه داشت شرایط اجتماعی دچار تغییر شده است و نمی توان شرایط 
ازدواج در سال های مربوط به اوایل اسالم را با امروزه یکسان فرض کرد، 
همچنین فرد باید از لحاظ تمامی ابعاد مانند عقالنی، جسمانی، عاطفی، 
روحی و روانی برای ازدواج و ورود به زندگی مشترک آمادگی داشته باشد، 
در حال حاضر نیز براساس قانون جمهوری اسالمی ایران ازدواج در سنین 
پایین و کودک همسری ممنوع است. معاون توسعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی ادامه داد: برخی خانواده ها نیز به منظور کاهش بار اقتصادی 
برای ازدواج فرزندان خود در سنین پایین اقدام می کنند، متاسفانه در 
مواردی مشاهده می شود که خانواده در ازای رضایت جهت ازدواج دختران 
خود مبالغی دریافت می کنند که این موضوع بســیار دردناک اســت. 
سلیمانی یادآور شد: تصمیم گیری برای ازدواج توسط خود شخص نیز اگر 
در سنین زیر ۱۸ سال انجام شود، مبنای عقالنی ندارد و بیشتر براساس 
احساســات اتخاذ می شــود. این دکترای تخصصی جامعه شناسی در 

چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کودک همسری موجب می شود فرد از 
زندگی متناسب با سن خود محروم شود، برای مثال نمی تواند به درستی 
زمان کودکی، بازی کردن، نوجوانی و... خود را سپری کند. در یکی از موارد 
کودک همسری عروس که کودکی بسیار کم سن بود به همراه عروسک 
خود وارد خانه داماد شــده بود و این موضوع به نوعی خشونت جنسی 
محسوب می شــود. وی تاکید کرد: کاهش موضوع کودک همسری در 
حقیقت به مردم و جامعه بستگی دارد و اینکه والدین متوجه شوند ازدواج 
در ســن پایین نوعی خیانت در حق فرزند آن هاست، این موضوع نیز به 
انجام یک فرهنگ سازی گسترده نیاز دارد، زیرا بروز چنین وقایعی ریشه 
در باورها و عقاید سنتی دارد، بنابراین به یک جوشش مردمی نیاز است 
تا این باورهای غلط ریشه کن شــود. معاون توسعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: متاسفانه پدیده کودک همسری 
بیشتر در مناطق محروم و استان های کوچک مشاهده می شود و به همین 
دلیل انجام اقدامات کارشناسی مانند آموزش، آگاه سازی و ارائه خدمات 
مشاوره ای به والدین می تواند در کاهش پدیده کودک همسری و از بین 
رفتن باورهای غلط کمک کننده باشــد. وی افزود: والدین باید در زمان 
ازدواج فرزندان توجه بیشتری برای رفع نیازهای روحی، روانی، عاطفی، 
جسمانی و... داشته باشند، متاسفانه در مواردی مشاهده می شود برخی 

والدین گمان می کنند اینکه فردی از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی قرار 
دارد یعنی امکانات خوشــبخت کردن همسر خود را دارد، اما این مسئله 
باور غلطی است و اگر به سایر نیازها توجه نشــود می تواند آسیب های 
فراوانی برای فرد و جامعه به همراه داشته باشــد. سلیمانی ادامه داد: 
بنابراین انجام فرهنگ سازی، آموزش، استفاده از گروه های مشاوره ای 
جهت آگاه سازی والدین از خطرات کودک همسری، بیان سیکل رشد فرد 
برای خانواده و نیاز کودک به ســپری کردن دوران کودکی و نوجوانی و... 
بسیار موثر است، زیرا برخی مواقع والدین تنها به دلیل ناآگاهی به چنین 
ازدواج هایی رضایت می دهند. این دکترای تخصصی جامعه شناســی 
در چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: همچنین باید برای افرادی 
که در توجیه ازدواج زودهنگام دختــران، مبانی دینی و بلوغ دختران در 
سن ۹ سالگی بیان می کنند آگاه سازی انجام شود، زیرا مبانی دینی به 
درک عمیقی نیاز دارند، برای مثال در مبانی دین اسالم بیان می شود مرد 
می تواند چهار زن داشته باشد، اما با شرایط بسیار خاص که در اکثر مواقع 
مردان دارای این شرایط نیستند و در نتیجه نمی توانند بیشتر از یک زن 
داشته باشند، بنابراین باید مبانی دینی به صورت کامل و بدون کم و کاست 
صورت گیرد. در خصوص ازدواج افراد نیز الزم اســت سایر شرایط برای 

خانواده ها بیان شود.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی در سفر 
به شهرکرد اظهار داشــت: ۷۵ درصد از ظرفیت 
پذیرش دانشــجو در این دانشــگاه در ســال 
تحصیلی جاری خالی مانده است که بر اساس 
برنامه ریزی انجام شــده از ایــن پس مرکزی 
بابــت کمبود دانشــجو حذف نمی شــود بلکه 
رشــته های تحصیلی در آن مرکز تغییر خواهد 

کرد.
محمدحســین امید، ظرفیت پذیرش دانشجو 
در دانشــگاه علمی کاربردی در سال تحصیلی 
جاری را ۴۰۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: امسال 
کمتر از ۱۰۰ هزار نفر، این دانشگاه را برای ادامه 
تحصیل انتخاب کرده اند که این موضوع موجب 
شده اســت برخی مراکز نتوانند در تعدادی از 
کد رشته ها دانشــجو جذب کنند.امید، درباره 
ضرورت ساماندهی مراکز دانشگاهی و برخی 
اظهارنظر ها برای حذف تعداد بیشتری از مراکز 
علمی کاربردی به دلیل کاهش کیفیت آموزشی 

و کمبود متقاضــی تصریح کرد: تعــداد مراکز 
دانشــگاه علمی کاربردی طی سه سال اخیر با 
توجه به ضرورت ســاماندهی این مراکز از یک 
هزار و ۷۵ به ۵۸۰ مرکز کاهش یافته اســت و 
در ادامه نیز اگر مرکزی پس از مهلت یک ساله 
نتواند در ارزیابی ســالیانه شاخص های کیفی 
رتبه باالتر از سطح بندی چهار را به دست آورد، از 

مجموع مراکز این دانشگاه حذف خواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکــه مراکز بــا کیفیت باالی 
آموزشی حتی با حداقل دانشــجو نیز حمایت 
می شــوند و حذف مراکز در آینده تنها به دلیل 
نبود کیفیت آموزشی انجام خواهد شد، یادآور 
شد: در زمینه ســاماندهی رشته های تحصیلی 
این دانشگاه نیز طی ۲ ســال اخیر حدود ۲۰۰ 
رشته از فهرســت پذیرش دانشجو در دانشگاه 
علمی کاربری خارج شــدند و امســال نیز در 
برخی رشــته ها تقاضا به صفر رســیده اســت 
که این کد رشــته ها نیز در ســال آینده حذف 

می شوند.
۹۳ درصد پذیرفته شــدگان سال های ۹۸ و ۹۹ 

دانشــگاه علمی کاربردی را افراد غیر شــاغل 
تشکیل می دهند

امید در ادامه در خصوص افزایش آمار کارمندان 
در میان پذیرفته شدگان این دانشگاه و کاهش 
کیفیت آموزش ها گفت: در یــک مقطعی این 
اتفاق روی داد و این موضوع را انکار نمی کنیم، 
اما از سال ۹۸ ســهمیه پذیرش شــاغلین در 
دانشگاه علمی کاربردی به منظور ایجاد فرصت 

برای افراد جویای مهارت و شغل، حذف شد.
امید، اشــتغال فارغ التحصیالن این دانشگاه 
در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی را به معنی 
بهره وری کافی دانش آموختگان از آموزش های 
مهارتی و علمی دانســت و اظهار داشــت: در 
صورتی که فرد در زمان تحصیــل مهارت کافی 
را به دســت آورد می تواند عالوه بر ایجاد شغل 

برای خود به کارآفرینی نیز بپردازد.
رییس دانشــگاه علمــی کاربــری در ادامه به 
توسعه مراکز نوآوری در این دانشگاه نیز اشاره 
کرد و گفت: تعداد این مراکز از ۱۰ مرکز در سال 
۹۵ به ۲۵۰ مرکز در سال ۱۴۰۰ رسیده که ظرفیت 

مناسبی برای پرداختن به ایده های دانشجویی 
و هدایت آن ها به سمت تجاری سازی است.

امید با بیــان اینکه بیش از چهار هــزار ایده در 
حوزه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی، فناوری 
اطالعات و فرهنگ و هنر در رویداد های شتاب 
پذیرفته شده ، افزود: تعدادی از این ایده ها در 
حال تجاری سازی است و تعدادی نیز موفق به 

جذب حامی مالی و شرکای تجاری شده اند.
وی  همچنین بــه توافقات انجام شــده میان 
دانشگاه علمی کاربردی با برخی دانشگاه های 
علمی کاربــردی و مهارتی کشــور های اروپایی 
اشاره و تصریح کرد: بر اســاس این توافقات، 
نخستین دانشــجوی این دانشگاه مدتی قبل 
برای گذراندن دوره ۶ ماهه کارورزی به کشــور 
آلمان اعزام شــد و این فرصت اقدام مناسبی 
بــرای افزایش ارتقــای مهارت آمــوزی میان 
برگزیدگان دانشگاهی علمی کاربردی و انتقال 

دانش به داخل کشور است.

تنها 25 درصد ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی در سال تحصیلی جاری پر شد

رشد 14 درصدی تولید آهن اسفنجی در فوالد سفیددشت
مدیر مجتمع فوالد سفیددشت، از رشد ۱۴ درصدی تولید آهن اسفنجی طی ۶ ماهه نخست امسال 
خبر داد. حمود ارباب زاده افزود: طی شش ماه امسال ۴۵۵ هزار تن آهن اسفنجی در این مجتمع 
تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال )۳۹۰ هزار تن( رشد ۱۴ درصدی تولید در این طرح فوالدی 
را نشان می دهد. ارباب زاده اضافه کرد: میزان تولید آهن اسفنجی در مهرماه امسال ۷۲ هزار تن ثبت 
شده است.وی ادامه داد: میزان پیشرفت فیزیکی واحد فوالدسازی سفیددشت بیش از ۹۰ درصد 
است. ارباب زاده در خصوص برنامه جذب نیرو در این مجموعه گفت: مراحل آزمون کتبی، مهارتی و 
ارزیابی توسط دانشگاه شهرکرد، فوالد مبارکه و فوالد سفیددشت در حال انجام است و به زودی ۲۸۰ 
نفر وارد این مجموعه خواهند شد.وی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ نفر در حوزه بهره برداری و ۳۵۰ نفر در 

بخش فوالد سازی سفیددشت مشغول به کار هستند.

ایجاد اشتغال برای بیش از هزار مددجوی کمیته امداد 
چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری گفت: ساالنه ۳۰ درصد اشتغال ایجاد 
شده برای مددجویان زیرپوشش این نهاد در حوزه فرش و گلیم است. جاسم محمدی با اشاره به اینکه 
در ۶ ماهه نخست امسال برای یک هزار و ۲۷۲ مددجوی زیرپوشش کمیته امداد با دریافت تسهیالت 
در قالب ۶۵۵ طرح اشتغال زایی فراهم شد، افزود:امسال ۱۸۶ طرح فرش و گلیم برای مددجویان 
زیرپوشش اجرا شد. محمدی اضافه کرد: برای اجرای این طرح ها بیش از ۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
ریال تسهیالت ارزان قیمت پرداخت شد.وی ادامه داد: این نهاد در راستای ایجاد اشتغال پایدار برای 
مددجویان عالوه بر ارائه آموزش فنی و حرفه ای و ارائه تسهیالت ارزان قیمت در زمینه بازاریابی برای 
فروش محصوالت و تولیدات مددجویان به صورت مســتقیم از طریق راهبران شغلی فعالیت دارد. 
محمدی گفت: در طول اجرای طرح های اشــتغالزایی نیز چندین مورد بازدید از مراحل اجرای طرح 
اشتغالزایی توسط راهبران شغلی انجام می شود تا مشکالت اجرای طرح شناسایی و برای برطرف 
شدن آن ها برنامه ریزی شود و زمینه اشــتغال پایدار فراهم آید. وی خاطرنشان کرد: برای کمک به 
بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی و تامین درآمد مکفی نیز تولیدکنندگان در نمایشگاه های داخلی 
و بین المللی شرکت داده می شوند و در بستر تجارت الکترونیک نیز برای فروش محصوالت مددجویان 
قرار داد منعقد شده وتعهد اشتغال امسال این نهاد سه هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان است.

صدور موافقت اصولی برای یک اقامتگاه بوم گردی در لردگان
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی 
برای راه اندازی یک اقامتگاه بوم گردی از ســوی بخش خصوصی در شهرســتان لردگان صادر شد. 
مهرداد جوادی افزود: برای راه اندازی این اقامتگاه بوم گردی سه میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال از سوی 
بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود. جوادی اضافه کرد: با بهره برداری از این اقامتگاه بوم گردی 
در شهرستان لردگان زمینه اشتغال مستقیم برای سه نفر فراهم خواهد شد.وی ادامه داد: چهارمحال 
و بختیاری به واسطه جاذبه های بی شمار در حوزه طبیعت گردی به عنوان »بهشت بوم گردی ایران« 

معروف شده است.

سارق تابلو ها و عالئم جاده ای در دام پلیس لردگان
فرمانده انتظامی لردگان اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت تابلو و عالئم جاده ای در سطح حوزه 
استحفاظی کوی ۱۱ شهدا، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. سرهنگ 
علی تابش فرد افزود: ماموران کوی۱۱ با هماهنگی مرجع قضایی و کار اطالعاتی در حین گشت زنی 

سارق تابلو و عالئم جاده ای را مشاهده و در یک عملیات تعقیب و گریز دستگیر کردند.
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مفاد آراء
8/115 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 6831-1400/06/11 هیات دوم آقای حسین بنی صادقیان 
به شناسنامه شماره 105 کدملی 1290399379 صادره اصفهان فرزند محمود در 
سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 287/95 متر مربع 
قســمتی از پالک شــماره 7156 فرعی از 26  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مورد ثبت صفحــات 134 و 128 دفاتر 527 و 

1054 امالک 
ردیف 2- رای شماره 6830-1400/06/11 هیات دوم آقای علی بنی صادقیان به 
شناسنامه شماره 108 کدملی 1290331898 صادره اصفهان فرزند محمود در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 287/95 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 7156 فرعی از 26  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات 134 و 128 دفاتر 527 و 1054 امالک اصفهان 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 

م الف: 1208924 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/116 برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نماید.
 ردیــف 1- رای شــماره 5942-1400/05/10 هیــات چهارم آقای محســن 
شاه سنائی به شناسنامه شــماره 6 کدملی 1290381208 صادره اصفهان فرزند 
رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 52/67 متر مربع از پالک شماره 
323 فرعی از 13  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکیت متقاضی از سند انتقالی شــماره 97568 مورخ 1397/12/19 دفترخانه 

112 اصفهان و مورد ثبت صفحه 545 دفتر 24 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/13 
م الف: 1209354 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
8/117 موضوع ماده 2 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 140060302007002345 مــورخ 1400/06/25هیات اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نصرت یزدانی گارماسه فرزند آقاجان بشماره شناسنامه 72 و کد ملی 
1111389977 صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172/49 
مترمربع پالک 405 اصلی واقع در گارماسه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای نوروزعلی یزدانی گارماسه محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/28 
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400/08/13 

م الف: 1209330 محمدعلی ناظمی اشــنی رییس ثبت اســناد و امالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
8/118 طبق تقاضای وارده 4021883 مورخ 1400/7/19 بابک اخوان بلورچیان 
به استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رسما گواهی گردیده 
نامبرده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155/14 
متر مربع بشماره 4265 اصلی واقع در بخش یک کاشــان ذیل دفتر الکترونیک 
139720302034004863 به نام بابک اخوان بلورچیان ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده است که به علت مفقود و اسباب کشــی تاکنون پیدا نگردیده لذا تقاضای 

صدور سند المثنی را نموده که در جریان رسیدگی میباشد چون درخواست صدور 
ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد اگر   ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد  یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی 
 سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1214760 

اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت

8/119 طبــق تقاضــای وارده 4021881 مورخ 1400/7/19 با اســتناد 2 برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردید که بابک اخوان 
بلورچیان مدعی است که سند مالکیت ششــدانگ مغازه شماره 4258 اصلی واقع 
در بخش یک کاشــان به نام بابک اخوان بلورچیان ثبت و سند مالکیت 613688 
صادر و تسلیم گردید که به علت جابجایی مفقود گردیده درخواست سند مالکیت 
المثنی نموده است  لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود 
ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است 
چنانچه  ظرف مهلــت مقرر اعتراضی واصل نگردد  یــا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1214780 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان  
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 اجرای طرح نیابت به همت داوطلبان اصفهانی
 جمعیت هالل احمر

معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اجرای طرح نیابت توسط 228 داوطلب در 
شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان خبر داد.محمد نوید متقی با بیان این خبر گفت: داوطلبان 
نیکوکار و خیراندیش هالل احمر استان اصفهان با مشارکت خیرین در راستای رفع نیاز نیازمندان این 
طرح را در 22 سرای سالمندان انجام داده اند.وی تصریح کرد: در طرح نیابت، داوطلبان ضمن دلجویی 
از افزون بر یک هزار و 340 سالمند در این مدت، بسته های غذایی و پک های بهداشتی به ارزش  994 
میلیون و 500 هزار ریال اهدا کردند.متقی افزود: در این طرح همچنین تعدادی از پزشکان داوطلب با 
حضور در منازل سالمندان نسبت به ویزیت رایگان آنان اقدام کردند.معاون امور داوطلبان جمعیت هالل 
احمر اصفهان در پایان با تاکید بر اینکه حوزه داوطلبان در جهت اجرای  برنامه های توسعه و در جهت 
کمک به اقشار آسیب پذیر سعی برآن دارد تا با تعامل با خیرین، اعضاء و داوطلبان در جهت گسترش  
منابع داوطلبی جمعیت هالل احمر برآید مجددا از خیریــن و داوطلبانی که عالقه مند به همکاری و 
مشارکت در طرح ها و پروژه های داوطلبانه و عام المنفعه  هستند، دعوت کرد با مشارکت در این زمینه ها 

یاری گر جمعیت هالل احمر در کمک رسانی و خدمت به خانواده های کمتر برخوردار جامعه باشند.

برخورد با متخلفین تورهای گردشگری در کاشان
دادستان عمومی و انقالب کاشان پس از نشست بررسی چالش های گردشگری منطقه از بر خورد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز که در امر تور گردانی و اقامت گردشگران فعالیت دارند، خبر داد.
روح ا...دهقانی افزود: از آنجا که مطابق مواد ۱و2و3 آئین نامه نظارت بر تامین فعالیت دفاتر خدمات 
مسافرتی و جهانگردی و زیارتی مصوب 80/3/2۷ هیئت وزیران کلیه فعالیت تورگردانی می بایست با 
اخذ مجوز بند »ب« وتوسط دفاتر مجاز صورت پذیرد، از ادامه فعالیت افراد متخلف و فاقد مجوز اکیدا 
جلوگیری خواهد شد. وی ضمن هشدار به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مجاز از عموم  شهروندان 
کاشانی خواست از خرید بسته های ســفر از افراد غیر مجاز خودداری کرده و تور واقامت خود را صرفا 
از دفاتر و مراکزی که دارای مجوز معتبر از اداره میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی هستند، 
خریداری کنند. دهقانی اظهار داشت:  خرید بسته های سفر از افرادسودجو و غیر مجاز در ماه های اخیر 
باعث غرق شدگی فرزندان یکی از همشهریان و کالهبرداری از تعداد زیادی از مردم شریف کاشان شده 
و هم چنین مردم از خدمات بی کیفیت ارائه شده توســط این افراد و نبود بیمه و راهنما و حمل ونقل 

مطلوب شکایت داشته اند.

 آموزش 18 رشته تخصصی در موسسه آموزش عالی 
حوزه علمیه اصفهان

مسئول موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان در غرفه موسسه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان 
در نمایشگاه دستاورد های علمی مراکز تخصصی حوزوی گفت: در این غرفه و در دو قسمت آموزشی 
و پژوهشی سابقه این موسسه را از سال ۱3۷5 تا ســال ۱400 به نمایش گذاشته ایم.حجت االسالم 
مجید هادی زاده  افزود: این ســوابق شــامل آمار مربوط به وضعیت این 25 سال فعالیت موسسه 
آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان اســت؛ 32 تابلویی که در ورودی این غرفه قرار داده شــده است 
وضعیت مقارنه ای بین رشته ها و سطوح را نشان می دهند.حجت االسالم هادی زاده خاطرنشان کرد: 
وضعیت رشته ها را در قالب ۱8 تابلو و وضعیت دوره های برگزار شده در این موسسه را نیز در ۶3 تابلوی 
اطالعاتی و آماری به نمایش گذاشته ایم.وی با اشاره به تعداد کلی نمودار ها و نقشه های آماری ارائه 
شده در غرفه موسســه آموزش عالی حوزه علمیه اصفهان گفت: مجموعه فعالیت های این موسسه 
در ۱50 تابلوی آماری ارائه شده است تا مسئولین حوزوی و غیرحوزوی که به این نمایشگاه می آیند از 

آن ها مطلع  شوند.

مطالبه بحق شهروندان از مسئوالن شهری؛

کارتن خواب ها را دریابید

با شروع فصل سرما یکی از موضوعاتی   نرگس طلوعی
که از سوی رسانه ها و نهادهای فرهنگی 
اجتماعی پیگیری می شود و به عنوان یک مطالبه و دغدغه مطرح 
است، بحث سامان دهی معتادان خیابانی و کارتن خواب هاست به 
خصوص این که در روزهای گذشته کلیپی از وضعیت اسفبار نوجوانی 
در میان کارتن خواب ها در منطقه ۱4 شهرداری اصفهان منتشر شد. 
امروزه کارتن خوابی یکی از آسیب های اجتماعی است که مشکالت 
 بســیاری را بــرای جامعه بــه دنبــال دارد. با گســترش وضعیت 
نابه ســامان اقتصادی افراد بی شماری در شهر هســتند که نوعی 
زندگی بی خانمانی و بی ســرپناهی را تجربــه می کنند، افرادی که 
زیرانداز و رواندازشــان می شــود کارتن و تکه پارچــه و نایلون، بی 
خانمان هایی که آواره خیابان هستند و معموال شب ها در پیاده روها، 

اماکن متروکه و مخروبه سر به بالین می گذارند.
انتخاب کارتن خواب ها، خیابان های حاشــیه شهرهاســت. کارتن 
خواب ها نه دوســتی دارند و نــه خانواده ای؛ طردشــده اجتماعی 
می شوند و احساس تعلق اجتماعی شــان به حداقل می رسد و در 

معرض پدیده هایی همچون اعتیاد، هپاتیت و ایدز قرار می گیرند.

بیش از 30 درصد جمعیت کشورهای درحال توسعه ساکنان مناطق 
حاشیه ای هســتند. در کالن شــهر اصفهان 2 هزار و 384 هکتار از 
اراضی مسکونی را ساکنان حاشیه نشین تشکیل می دهد. توسعه 
صنعتی، جذابیتی برای مهاجرپذیر کردن اصفهان شــده و حاشیه 
نشینی را با آسیب های اجتماعی نظیر کارتن خوابی توام کرده است.

منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان از جمله مناطقی در شــهر اســت که 
بیشترین جمعیت حاشیه نشین شــهر را در خود جای داده است، 
جمعیتی که برخی از آنها کارتن خواب بوده و وضعیت نابه ســامانی 
دارند. مدیریت جدید شهری که مبارزه با محرومیت زدایی و برخورد 
مناسب با آســیب های اجتماعی را یکی از اولویت های اصلی خود 
بر شمرده اســت با توجه به در پیش بودن فصل سرما، راهکارهای 
مختلفی مثل ایجاد و تجهیز مکانی برای نگهداری و اســکان کارتن 

خواب ها را پیش بینی کرده است.
مدیر منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان در این باره گفت: کارتن خوابی 
منوط به همــکاری همه دستگاه هاســت و اســکان دائمی کارتن 

خواب ها نیازمند همت بلند نیرو های مردمی و بهزیستی است.
انتشار کلیپ وضعیت اسفناک کارتن خوابی یک نوجوان در منطقه 

۱4 اصفهــان در حالی صورت گرفــت که کــوروش محمدی، عضو 
پنجمین دوره شورای شهر اصفهان در ســال 98 خبر از پایان یافتن 
پدیده کارتن خوابی در اصفهان داده و در این باره گفته بود:» در سال 
98 با همت سمن ها و خیریه »پایان کارتن خوابی امید« توانستیم 
به پدیده کارتن خوابی در اصفهان پایان دهیم که اقدام با ارزشی در 
جهت سیمای نامساعد شهری و حفظ کرامت شهروندی بود.« اما 
اوضاع نابه سامان اقتصادی که طی دو سال گذشته شتاب بیشتری 
به خود گرفته است و هرروز بر تعداد جمعیت بیکاران و افزایش فقر 
در جامعه افزوده، موجب شده تا بار دیگر کالن شهر اصفهان با پدیده 
کارتن خوابی مواجه شود. مســائل اقتصادی و فقر به آسیب های 
اجتماعی ای منجر شــده کــه از آن به عنوان فاجعــه اجتماعی یاد 

می شود که در سال های آتی بحران ساز خواهد شد.
اقدام عاجل برای ساماندهی کارتن خواب ها در رفع بیکاری و ثبات 
بازار خالصه می شــود تا  آنهــا مجبور به مهاجرت نشــوند و به علت 
مســائل اقتصادی در مناطق حاشیه ای و فارغ شــدن از نظارت ها 
و فشار اجتماعی، درگیر آســیب های اجتماعی نظیر کارتن خوابی 

نشوند.

 
کارتن خوابی منوط به همکاری همه دستگاه هاست 
و اسکان دائمی کارتن خواب ها نیازمند همت بلند 

نیرو های مردمی و بهزیستی است

خبرخوان جامعه

سومین رویداد تولید 
محتوای بسیج استان 
اصفهان آغاز به کار کرد

ســومین رویداد تولید محتوای 
بسیج اســتان اصفهان با حضور 
تیم هــای مختلــف و بــا اعالم 
رمــز عملیات توســط ســردار 
فــدا، فرمانــده ســپاه صاحب 

الزمان)عج( آغاز به کار کرد.

در جلسه هم اندیشی و تعامالت پلیس )ناجا( با بسیج اساتید استان مطرح شد:

حاشیه نشینی و مهاجرت، مهم ترین آسیب های اجتماعی 
اصفهان است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در جلسه هم اندیشی و تعامالت پلیس )ناجا( با 
بسیج اساتید استان اصفهان به وضعیت جرائم استان که شــامل چند بخش جرائم خرد است، اشاره 
کرد و گفت: مهم ترین جرم که درصد باالیی از جرائم را به خود اختصاص می دهد بحث سرقت است که 
سرفصل های ۱3 گانه دارد.سرهنگ جهانگیر کریمی ادامه داد: روند جرائم سرقت تا اوایل امسال افزایشی 
بود ولی از ابتدای سال تا کنون با تالش هایی که صورت گرفته و این که وضعیت سرقت ها مدیریت شد، 
حدود 4 درصد کاهش داشته است. کریمی خاطرنشان کرد: البته بعضی از سرقت ها مثل جرائم خشن 
که زور گیری یا سرقت منزل و امثال اینها بود، جرائم خشن تا 54 درصد هم کاهشی داریم؛ اما یکسری 
جرائم خرد هنوز افزایشی است.معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: گرچه نرخ 
جرائم سرقت االن مدیریت شده ولی قدر مطلق آن خیلی باالست و در محافل و بین مردم که حضور پیدا 

می کنیم مردم گالیه دارند علت های مختلفی هم دارد.

دومین مشکل، اعتیاد است
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: دومین مشکلی که داریم و مردم خیلی 
گالیه و نارضایتی می کنند، اعتیاد است. االن معتادین متجاهر در شهر و محالت هستند، خرید و فروش 
مواد مخدر یک مسئله اســت. در ماده ۱5 و ۱۶ تعریف کردیم که معتادین متجاهر برابر قانون باید جمع 
آوری شوند و با نظارت بهزیستی در اختیار کمپ هایی برای درمان قرار گیرند بعد برای شغل و خانواده آنها 
فکری بشود. موضوع دیگر برخورد با خرده فروشان مواد مخدر است که دچار تسلسل شده است.معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: ما در سرقت ها، خشونت های خانوادگی، طالق، 
بدرفتاری نسبت به والدین که خیلی از خانواده ها هستند که در سن کهولت  به سر می برند و  بچه های 
معتاد دارند و اذیت می  شوند که باید فکری به حال آنها بکنیم.کریمی تاکید کرد: اعتیاد ام المسائل و ام 
الجرائم است. در همه جا نقش دارد در همین سرقت خرد ۷0 درصد آن توسط معتادین متجاهر انجام 
می شود. وی افزود: یا طالق را بخواهیم بررسی کنیم آن چیزی که سال گذشته فقط از پرونده هایی که به 
مرکز مشاوره ما آمد حدود 3۷ درصد مرتبط با مواد مخدر به صورت مستقیم بود و غیر مستقیم هم همین 
طور.  کریمی گفت: یا خشونت های خانوادگی و یا بحث کودکان کار را که بررسی می کنیم می بینیم والدین 

شان به نوعی اعتیاد نقش دارد. اعتیاد را باید جدی بگیریم مشکل اصلی است.

گرایش جوانان به مشروبات، یک آسیب اجتماعی است
وی بیان داشت: موضوع بعدی حوزه مشروبات است. نرخ رشد مصرف نرخ فوق العاده باالیی است و  
چیزی حدود 300 هزار لیتر کشفیات ما در شش ماه بوده است.کریمی با تاکید بر این که گرایش جوانان 
به مشروبات یک آسیب اجتماعی است و ضرر آن از اعتیاد خیلی بیشتر است، گفت: حوزه دیگر امنیت 
اخالقی است که با  یک سری مسائل برخورد می کنیم.وی با اشاره به این که مسائلی وجود دارد و همه 
مطالبه گرند ولی اقدام گر در میدان باید داشته باشیم، عنوان کرد: در مجموع حوزه امنیت ما حدود ۱۷0 

مولفه دارد.

حاشیه نشینی و مهاجرت یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی استان اصفهان
کریمی با اشاره به این که یک بخش دیگر که روی آن کار می کنیم حوزه آسیب های اجتماعی است که 
خیلی از آن مرتبط و منشعب از جرائم هستند که در حوزه آسیب های اجتماعی است، بیان داشت: حاشیه 
نشــینی و مهاجرت یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی کالن شــهر اصفهان و اکثر شهرهای بزرگ 
استان است؛حاشیه نشینی هم سنتی و هم مدرن.وی عنوان کرد: در حاشیه نشینی هم پدیده مهاجرت 
به معنی منفی، هم بیکاری، هم شیوع مواد مخدر ،هم انتقال یکسری از سنت های محلی به حوزه شهر 

مثل نزاع های دسته جمعی اتفاق می افتد.

وز عکس ر

ناجا

عضو شورای شهر:

خشکی گاوخونی، شمال 
ایران را تهدید می کند

خبر روز

رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان در یک برنامه 
زنده رادیویی اظهار کرد: در مدتی که اصفهان 
معضل کمبود آب و خشکی زاینده رود داشت 
اقدامات زیادی انجام شــد، اما نتوانســت 
جریان رودخانه را دوباره دائمی کند. مدیران 
ارشد اســتان، اندیشــمندان دانشگاهی و 
ســازمان های مردم نهاد و شــهروندان نیز 
به سبب دل نگرانی هایشــان برای اصفهان 
اقداماتی را انجام داده اند. مجید نادراالصلی 
با بیان اینکه باید ابتدا مســئله را شناخت و 
سپس برای رفع آن اجماع ملی وجود داشته 
باشــد، افــزود: اقداماتی ماننــد طرح های 
انتقال آب و ابرآوری در این ســال ها انجام 
شــده اما در کنار آن مدیریت منابع نیز حائز 
اهمیت اســت. وی بــا تاکید بــر اینکه باید 
بتوانیم با یک تفاهــم منطقه ای، اتفاق ملی 
و گفتمان واحد در شــهر و اســتان، بخشی 
از آب مورد نیاز شــهروندان کــه حتی برای 
شرب هم مشکل دارند را فراهم کنیم، اضافه 
کرد: در تابســتان برخی از مناطق و محالت 
اصفهان با تانکر آبرسانی می شد؛ شهری که 
در مرکز ایران قرار دارد و به پرآب ترین شــهر 
شناخته می شــد اکنون دچار بحران شده و 
این یک معضل است. رییس کمیسیون آب 
و مناطق کم برخوردار شــورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه محیط زیست، صنعت و 
کشاورزی اصفهان نیز به دلیل نبود آب دچار 
مشکل شده است، خاطرنشان کرد: مسئله 
محیط زیســت اصفهان از اهمیت بسیاری 
برخوردار است، زیرا اکنون این کالنشهر دچار 
انواع آالینده ها شده و بخشــی از آن به این 
دلیل اســت که زاینده رود به تاالب گاوخونی 
نمی ریزد. وی تصریح کرد: تاالب گاو خونی 
یک میراث طبیعی ارزشــمند اســت، اما با 
اتفاقات سال های اخیر خشک شده و سبب 
برخاســتن ریزگردها و انتشار آن تا محدوده 
زیــادی از مناطــق اطراف می شــود که این 
ریزگردها حتی تا شــمال کشــور هم رفته و 

آسیب زا بوده است.

نتایج یک پژوهش نشــان می دهد که با توجه به توســعه مراکز شهری و 
صنعتی در اطراف زاینده رود در صورتی که اقدام جدی و سریع صورت نگیرد، 
آلودگی در بستر رودخانه صورت گرفته و سالمت انسان و دیگر موجودات را 
تهدید می کند.تامین آب با کیفیت مناســب برای پاسخ به تقاضای فزاینده 
بخش های مختلف، یکی از چالش های اصلــی برنامه ریزان و مدیران آب 
کشور است.اســتان اصفهان با قرارگیری در منطقه خشک و نیمه خشک 
مرکزی، یکی از استان های کم آب ایران است. منابع آب شیرین این استان 
محدود بوده و در ســال  های اخیر نیز مواردی همچون رشد جمعیت و بهره 
برداری های غلط از منابع آب، باعــث آلودگی منابع آب و به خصوص منابع 

آب های زیرزمینی در بعضی مناطق این استان شده است.
در این پژوهش عناصر ســنگین شــامل روی، مس، ســرب، کادمیوم و 
آرســنیک از نمونه های آزمایشــگاهی به تعداد 2935 نمونه آزمایشگاهی 
در فصل های تر و خشک بررسی شــدند.در این پژوهش مشخص شد که 
کمترین مقدار شــاخص کیفی آب در آبخوان های کرون و لنجانات و نجف 
آباد قرار دارد که به ترتیب در طبقات نســبتا بد و بد قــرار می گیرند. مقدار 
متوســط نیترات در آبخوان های دامنه داران، کرون و نجف آباد بیشــتر از 
سایر نقاط است که اغلب فراتر از حد مجاز رفته و کنترل آلودگی آب در این 
مناطق ضروری است.در این پژوهش روند تغییرات بلند مدت پارامترهای 
کیفی بررسی شد و نتایج به طور کلی نشــان دهنده کاهش کیفیت آب در 

آبخوان های زیرحوضه جنوبی زاینده رود در طی زمان بود.
پژوهشگران این تحقیق معتقدند که افزایش استفاده از کودهای شیمیایی 
در دهه های اخیــر می تواند یکی از علل ایجاد رونــد مثبت معنی دار TH و 
TDS ، EC باشد. همانطور که دیده شد در طی زمان Ph دارای روند منفی 
معنی دار بوده که شــاید یکی از علل آن دفن زباله ها در محدوده مورد نظر 

باشد.
آنالیــز روند کیفیــت منابع آب زیــر زمینی نشــان داد کــه کیفیت آب در 
آبخوان های زیر حوضه جنوبی زاینده رود با گذشــت زمان بدتر شده است. 
نیترات یکی از عوامل شــیمیایی و شاخص آلودگی شــیمیایی آب است 
که می تواند ســالمت آب شــرب را تحت تاثیر قرار دهد و سبب اثرات سوء 

بهداشتی در مصرف کنندگان شود.
نویسندگان این تحقیق تاکید کردند که ضروری است برای مقابله با کاهش 
کیفیت و افزایش آلودگی آب این مناطق برای پاک سازی منطقه از منابع 
آلوده کننده توسط مدیران و برنامه ریزان مد نظر قرار گیرد. با توجه به توسعه 
مراکز شــهری و صنعتی در اطراف زاینده رود در صورتــی که اقدام جدی و 
سریع صورت نگیرد، آلودگی در بستر رودخانه صورت گرفته و سالمت انسان 

و دیگر موجودات را تهدید می کند.

در قالب یک مقاله بررسی شد؛

آلودگی آبخوان های زیرحوضه جنوبی زاینده رود در چه وضعیتی است؟

عکس: صاحب نیوز



کوهنورد اصفهانی برای نخستین بار نام یک اصفهانی را بر قله اورست حک کرد.امین دهقان، کوهنورد اصفهانی دارنده مدال طالی کوهنوردی جهان گفت: صعود به 
بلندترین قله دنیا بیش از ۲ ماه زمان برده و امسال باتوجه به شیوع کرونا و تعداد زیاد ثبت نام کنندگان برای فتح اورست شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا بود.
وی با بیان اینکه در صعود امسال بیش از ۴۰۰ نفر از سراسر دنیا حضور داشــتند ،گفت: در این صعود نزدیک به ۱۵۰ نفر آن ها دچار کرونا شدند و ۵ نفر هم جان 
باختند.فاتح بلندترین قله های دنیا با اشاره به اینکه برای فتح اورست باید تجربه و مهارت کافی داشته باشیم، افزود: تجربه، مهارت، شجاعت، مدیریت و برنامه 
ریزی دقیق یکی از اصول اولیه فتح بام دنیاست و کم تجربه ها بدانند که با ســخت کوشی و ممارست می توان این فتح را به ارمغان آورد.وی با بیان اینکه صعود 
اورست بیش از یک میلیارد تومان هزینه داشــته ،گفت: غیر از مبلغ اندکی که حامیان مالی پرداخت کرده اند برای رسیدن به بام دنیا و به اهتزار در آوردن پرچم 

مقدس کشورم خانه خود را فروختم تا هزینه آن را تامین کنم.

فتحی به بلندای نام ایران
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دیباال:

 »پالتینی« الگوست و شادی گلش را تقلید کردم
پائولو دیباال، ستاره یوونتوس، پس از درخشش در بازی برابر زنیت درباره شادی پس از گلش توضیح 
داد.دو تیم یوونتوس و زنیت سن پترزبورگ سه شنبه شــب چهارمین دیدار از مرحله گروهی لیگ 

قهرمانان را برگزار کردند و شاگردان آلگری 
در نهایت با نتیجه ۲-۴ در زمین خود برابر 
حریف به پیروزی رسیدند.این پیروزی 
باعث شــد که یوونتوس با کســب چهار 
پیروزی از چهار بازی، در فاصله دو دیدار 
تا پایان مرحله گروهــی لیگ قهرمانان، 
صعودش به مرحله یک هشتم را قطعی 
کرده باشد. آنها در حال حاضر با سه امتیاز 
بیشتر از چلسی در صدر جدول قرار دارند و 
بازی بعدی شان دراستمفوردبریج مقابل 

مدافع عنوان قهرمانی است.دیباال نمایش درخشانی داشت و موفق شد دو گل به ثمر سانده و یک پاس 
گل نیز ارسال کند. او پس از بازی به اسپورت مدیاســت گفت:» ما عالی بازی کردیم و توانستیم این 
نتیجه را کسب کنیم. ما به اولین هدف رسیدم و حاال می خواهیم به لندن برویم و جایگاه مان به عنوان 
صدرنشین گروه را تثبیت کنیم.«این بازیکن آرژانتینی با دو گلی که در بازیاخیر  به ثمر رساند موفق شد 
از رکورد میشل پالتینی و جان چارلز در جدول گلزنان یوونتوس عبور کند. او پس از بازی اظهار داشت:» 
پالتینی، الگوی من و اسطوره بزرگی برای دنیای فوتبال اســت. می خواستم وقتی در بازی با اینتر با 
رکورد گلزنی او برابر شدم این خوشحالی را انجام دهم ؛اما شرایط چنین اتفاقی فراهم نشد.«دیباال در 
این فصل موفق شده  طی ۱۰ بازی که در تمامی رقابت ها با پیراهن یوونتوس انجام داده، چهار پاس گل 
ارسال کند و شش گل نیز به ثمر برساند. قرارداد او با بیانکونری در پایان فصل به اتمام می رسد؛ اما انتظار 

می رود که به زودی قرارداد جدیدی را با این باشگاه امضا کند.

ناگلزمان:

 بایرن، جزو  مدعیان قهرمانی اروپاست
بایرن مونیخ  سه شنبه شب در اولین دیدار از دور برگشت مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
در ورزشگاه آلیانس آرنا، میزبان بنفیکا بود و موفق شد با نتیجه ۲-۵ از سد این تیم عبور کند.روبرت 
لواندوفسکی با سه گلی که در دقایق ۲6، 6۱ و 8۴ به ثمر رساند موفق شد هت تریک کند، هرچند ضربه 
پنالتی او در وقت های تلف شده نیمه اول توسط دروازه بان حریف مهار شد. دو گل دیگر بایرن را نیز سرژ 
گنابری و لروی سانه وارد دروازه بنفیکا کردند.ناگلزمان پس از بازی به خبرنگاران گفت:» من واقعا 
لذت بردم. ما در این بازی به شــکلی باورنکردنی خوب ظاهر شدیم. کنترل بسیار زیادی روی بازی 
داشتیم. امروز دوباره متوجه شدم که وقتی تماشاگران زیادی در ورزشگاه حضور دارند، بازی بسیار 
سرگرم کننده تر است.« وی در پاسخ به این سوال که آیا تیمش را مدعی قهرمانی در لیگ قهرمانان 
می داند، گفت:» تیم های دیگر با دقت بسیار در حال تماشا و بررسی شرایط ما هستند. اما ما باید نشان 
دهیم که شایستگی این نقش را داریم. تیم های بسیار خوب زیادی در این رقابت ها حضور دارند  ولی 
ما هم یکی از این مدعیان هستیم.«این مربی آلمانی درباره نمایش درخشان روبرت لواندوفسکی در 
این بازی اظهار داشت:» ۱۰۰ بازی در لیگ قهرمانان؟ آمار درخشانی است. حاال ما باید رسیدن به ۱۰۰ 
گل در لیگ قهرمانان را هدف قرار دهیم. فکر می کنم او می تواند به این رکورد دست پیدا کند. او برای 
من بهترین مهاجم دنیاست و می خواهد برای مدتی طوالنی بهترین بماند«.در هفته های اخیر شایعات 
بسیاری درباره احتمال حضور هالند در بایرن مونیخ و عالقه این باشگاه به جذب او به گوش رسیده 

وخبرنگاران پس از بازی از لواندوفسکی درباره این موضوع پرسیدند.

میزبانی ذوب آهن از سپاهان؛

هیجان به وقت دربی

در حساس ترین دیدار هفته چهارم رقابت   سمیه مصور
های لیگ برتــر فوتبال کشــور، دو تیم 
اصفهانی مقابــل یکدیگر صف آرایــی می کنند که ایــن دیدار چهل و 

یکمین دربی نصف جهان به شمار می رود.
 طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی خود را آماده دیدار با تیم ذوب 
آهن می کنند که سه بازی ابتدایی خود در فصل جاری مسابقات را با 
پیروزی پشت سر گذاشته اند. شاگردان محرم نوید کیا تا بدین جای 
فصل با کسب 3 پیروزی پیاپی 9 امتیازی بوده و با استفاده از تفاضل 
گل  بهتر نسبت به سایر رقبا در رده نخســت جدول قرار گرفته اند.  در  
آن سو ذوب آهن نیز با یک بازی کمتر نســبت به سایر تیم ها با کسب 
یک پیروزی و یک شکست، 3 امتیازی بوده و در رده یازدهم جدول 

ایستاده است.
سبزپوشــان در حالی آماده این دیدارمی شــوند که در بــازی مقابل 
اســتقالل با وجود ناکامی در کســب نتیجه، نمایــش قابل قبولی را 
ارائه دادند.  ذوبی ها در فاز هجومی عملکرد خوب داشــته و بازیکنان 
این تیم تفکرات تارتــار را پیاده کرده و بازی منســجمی را به نمایش 
 گذشتند ؛اما مهاجمان ذوب نتوانســتند از موقعیت های ایجاد شده

 بهره بگیرند. 
با این حال شاگردان تارتار در فاز دفاعی نمایش متوسطی ارائه کرده 
و مدافعان این تیم با اشتباهات بچگانه فرصت های زیادی در اختیار 
رقیب گذاشــته و در نهایت روی جای گیری غلــط مدافعان، نتیجه را 

واگذار کردند.
 اما سپاهان با وجود کســب یک پیروزی دلچسب برابر هوادار، بازی 

چندان خوبی به نمایش نگذاشت.
 شاگردان نویدکیا با وجود برتری در بســیاری از فاکتورهای هجومی 
نتوانســتند موقعیت چندانی خلق کنند و در زدن ضربــات نهایی نیز 
بهره وری پایینی به ثبت رســاندند. در فاز دفاعی اما  طالیی پوشــان 
چندان مورد محک قــرار نگرفته و هنــوز عیار واقعی آنها مشــخص 

نشده است.
برگ برنده سپاهان در این دیدار ثبات تیمی و تاکتیکی طالیی پوشان 
اســت و همین نکته می تواند همچون شمشــیر دولبــه عمل کرده و 
ســپاهان را غافلگیر کند و به ذوبی ها فرصت آنالیز دقیق و شــناخت 
کامل نقاط ضعف و قوت ســپاهان را بدهد. از طــرف دیگر اتفاقی که 
ممکن است بالی جان سپاهان شود، فشــار روانی باالی ایجاد شده 

بر روی بازیکنان این تیم است. سپاهانی ها به خوبی می دانند که هر 
نتیجه ای غیر از پیروزی در این دیدار، می تواند آنها را از صدر جدول کند 
و همین امر فشار روانی باالیی را به آنها منتقل می کند.آنچه مشخص 
است ذوب آهن همانند دیدارهای قبلی تالش دارد یک بازی دفاعی 
و پرفشار را به نمایش بگذارد و با پرس سنگین هافبک های سپاهان 
خط میانی این تیم را از جریان بازی خارج کــرده و در ضد حمالت با 
استفاده از بازی مستقیم و ارسال توپ های بلند به گل برسد. سپاهان 
نیز تالش می کند با تکیه بر حرکات ترکیبی، شوت از راه دور و ضربات 

ایستگاهی به دروازه سبزپوشان برسد. 
دربی های اصفهان همــواره از جذابیت های زیادی برخوردار اســت 
و تقابل دو تیم همشــهری ســپاهان و ذوب آهن یکــی از زیباترین 
دیدارهای لیگ را شــکل می دهد. هر دو تیــم اصفهانی در این دیدار 
که در ورزشگاه فوالد شهر برگزار می شود به دنبال برتری هستند، تیم 
ســپاهان می خواهد پیروزی هایش در این دوره از رقابت های لیگ 
برتر را تداوم بخشد و جایگاه صدرنشینی اش در لیگ برتر را حفظ کند 
و از آن سو تیم ذوب آهن نیز به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار است 

تا جایگاهش در جدول را بهبود بخشد.

خبر روز

مدافع سابق ذوب آهن، شاگرد »میثاقیان« شد
مدافع راست فصل گذشــته ذوب آهن اصفهان با امضای قراردادی به تیم فوتبال شهر خودروی  
خراسان پیوســت.محمدعلی کاظمی، مدافع ۲۴ ســاله فصول گذشــته ذوب آهن که در زمان 
ســرمربیگری رحمان رضایــی در تیم 
اصفهانی، حضوری ثابت در سمت راست 
دفاعی ذوبی ها داشت، پس از جدایی از 
تیم ذوب آهن به مذاکره با چند تیم لیگ 
برتــری پرداخت.ســرانجام مذاکرات 
انجام شده از ســوی کاظمی، توافق با 
باشــگاه شــهر خودرو بود و این مدافع 
جوان رســما قراردادش را با تیم شــهر 
خودرو به امضا رساند تا در لیگ بیست 
و یکم برای تیم مشهدی به میدان برود.

گفتنی است که تیم شــهر خودرو در حال حاضر در اردوی تهران به ســر می برد و کاظمی به جمع 
بازیکنان تیم شهر خودرو در تهران پیوسته است.

دو بازیکن خارجی به استقالل »نه« گفتند
باشگاه استقالل در تالش اســت تا یک بازیکن خارجی دیگر جذب کند.فرهاد مجیدی همچنان 
مشغول تقویت استقالل است.  او تا این لحظه یامگا و ژستد را برای تیمش جذب کرده و به دنبال 
یک خارجی دیگر اســت. به گفته محمد نوری فر، مدیر رسانه ای این باشــگاه، فرهاد مجیدی 
نام دو بازیکن خارجی به باشــگاه داد تا یکی از آنها جذب استقالل شــود ولی هر دو بازیکن به 
آبی ها اعالم کردند تمایلی برای حضور در ایران ندارند. بدین ترتیــب موقتا تیر فرهاد مجیدی به 
 سنگ خورده است. نوری فر گفت، اســتقالل همچنان تالش می کند تا بازیکن خارجی دیگری

 جذب کند.

چرا مهدوی کیا »الهیار« را دعوت نکرد؟ 
الهیار صیاد منش، مهاجم ایرانی تیم زوریا لوهانســک می تواند تیم امیــد را هم در این دوره از 
مسابقات قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا همراهی کند و هم در دوره بعدی. صیاد منش از آنجایی که 
متولد 8 تیر ۱38۰ است می تواند تیم امید را در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا و 
راهیابی به المپیک پاریس همراهی کند. بر اساس قوانین فیفا بازیکنانی که متولد ۱379.۱۰.۱۱ 
به باال باشند می توانند در بازی های مقدماتی المپیک و در نهایت در پاریس برای تیم های امید 
بازی کنند. مهدی مهدوی کیا در بازی های مقدماتی قهرمانی زیر ۲3 ســال)۲۰۲۲-  تاشــکند( 
در شهر دوشنبه تاجیکســتان از الهیار صیادمنش دعوت نکرد که به نظر می رسد این موضوع به 
خاطر برگزاری این بازی ها در روزهای غیر فیفا بود و اگر هم از الهیار دعوت می کرد، این بازیکن 

نمی توانست در اردوی تیم امید حاضر شود و قطعا باشگاهش با این حضور مخالفت می کرد. 
ســرمربی تیم امید به همین بهانه به کنفدراســیون فوتبال آسیا پیشــنهاد داده است که از این 
پس مسابقات قهرمانی زیر ۲3 سال آســیا را در روزهای فیفا برگزار کند. خوشبختانه مسابقات 
نهایی قهرمانی زیر ۲3 ســال آســیا از ۱۰ تا ۲8 خرداد با حضور ۱6 تیم در تاشکند برگزار می شود 
و از آنجایی که اردیبهشت ماه مســابقات لیگ برتر کشــورهای اروپایی به پایان می رسد، الهیار 
صیادمنش می تواند بدون دغدغه خاطر در اردوی تیم امید حاضر شود و برای ایران در این بازی 
ها به میدان بیاید. همان طور که اشاره شد الهیار به خاطر شرایط سنی اش می تواند در دوره بعدی 
 مسابقات قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا همراه تیم امید باشد و با ایران برای صعود به المپیک با رقبا 

مبارزه کند.

فوتبال جهان

انعطاف فدراسیون؛ تبلیغات 
محیطی واگذار می شود 

با اعتراض تیم اســتقالل به نحــوه اجرای 
تبلیغات محیطی در بــازی های لیگ برتر و 
تکرار این اعتراض ها از ســوی دیگر تیم ها 
به نظر می رســد در آینده ای نزدیک شرایط 
تغییر کند.  به همین بهانه نشســت مدیران 
عامل تیم های لیگ برتری با مدیران سازمان 
لیگ در کمپ تیم های ملی آغاز شده است 
و به نظر می رسد در پایان نشست تصمیمات 
تازه ای در این باره گرفته شود. دراین نشست 
عزیزی خادم و دبیر کل فدراسیون فوتبال نیز 
حضور دارند. برخی از اعضای هیئت رییسه 
فدراسیون فوتبال نیز در این نشست حاضر 
شــده اند. مقرر شــد تا زمان تصمیم در این 
باره تبلیغات محیطی زیر نظر سازمان لیگ 
ادامه داشته باشد تا سازمان لیگ به واسطه 

قراردادی که منعقد کرده متضرر نشود. 
در فوتبال حرفه ای شــرایط به این شــیوه 
است که هر تیمی مجری تبلیغات محیطی 
در اســتادیومی اســت که به میدان می رود 
و طبیعتا درآمدها با توجه بــه جایگاه تیم و 
تالشــی که در نحوه بازاریابــی دارد متفاوت 
اســت و از این درآمد البته بخشی از سوی 
باشــگاه به اتحادیــه برگزاری مســابقات 
اختصاص خواهد یافت که در ایران اتحادیه 
برگزاری مسابقات ســازمان لیگ است؛ اما 
ســازمان لیگ، مجری تبلیغــات محیطی 
است و به باشــگاه ها درصد می دهد که این 
درصد محدود اســت و خیلی به باشگاه ها 
در مســیر تامین هزینه ها کمــک نمی کند 
و به همین بهانه باشــگاه ها به این موضوع 

معترض شده اند. 
 با این حال انعطاف فدراسیون فوتبال برای 
اتخاذ تصمیم جدید در مورد تبلیغات محیطی 
قابل تحسین است و اگر در نهایت تبلیغات 
محیطی به باشگاه ها واگذار شود، یک اتفاق 
تازه و البته حرفه ای در ایــن باره رخ خواهد 
داد و از این پس باشگاه ها بر اساس تالش 
خود در جذب اسپانسر درآمد خواهند داشت 
و دیگر برای تامین هزینه ها با سازمان لیگ 

وارد چالش نمی شوند.

آنچه مشخص است ذوب آهن همانند دیدارهای قبلی 
تالش دارد یک بازی دفاعی و پرفشار را به نمایش 
بگذارد و با پرس سنگین هافبک های سپاهان خط 
میانی این تیم را از جریان بازی خارج کرده و در ضد 
حمالت با استفاده از بازی مستقیم و ارسال توپ های 

بلند به گل برسد

فوتبال جهان

وز عکس ر

هافبک تیم ملی با 
باشگاه بلژیکی تمدید کرد

علی قلی زاده، هافبک تیم ملی کشورمان 
و عضو باشگاه شارلروا با عملکرد درخشان 
در دو فصل گذشــته برای تیم بلژیکی در 
نهایت مســئوالن این باشگاه را مجاب به 
تمدید قراردادش کرد.طبق اعالم رســانه 
بلژیکــی »lesoir« قرارداد قلــی زاده تا 

سال ۲۰۲۵ تمدید شد.

سرمربی اســبق تیم ملی ژیمناســتیک هنری در 
خصــوص وضعیــت بالتکلیــف در فدراســیون 
ژیمناستیک اظهار کرد: به نظر من اکنون باید اینچه 
درگاهی منافع شــخصی خود را کنار بگذارد و به فکر 
جامعه ژیمناستیک باشــد. متاسفانه ژیمناستیک 
بدترین روزهای تاریخ خود را ســپری می کند و این 
باعث شــده جمعیت زیادی از ژیمناستیک بیرون 
بروند. قهرمانان ژیمناستیک ســعی دارند در رشته 
های دیگر فعالیــت کنند و ما هیــچ توجیهی برای 
شــرایط موجود نداریم و نمی توانیم جز صبر کردن و 
بهتر شــدن اوضاع موجود کاری انجام دهیم.محمد 
آذرپی به ورود مراجع قضایی به مشکالت موجود در 
فدراسیون ژیمناستیک اشاره کرد و گفت: به نظر من 
اکنون باید مراجع قضایی و امنیتی کشور به موضوع 
حواشی ژیمناســتیک ورود کنند تا وضع از این بدتر 

نشود. مسئوالن فعلی فدراسیون اکنون ژیمناستیک 
را به صورت خودمختار اداره می کنند. در این شرایط 
آنها چگونه می خواهند از وزارت ورزش بودجه، مجوز 
و حمایت بگیرند اما از قوانین تبعیت نکنند. چطور به 
خود اجازه می دهیم جامعه فهیم ژیمناستیک را هیچ 
فرض کنیم، افرادی که این گونه با ژیمناستیک بازی 
می کنند در آینده باید پاســخگو باشند.وی در ادامه 
گفت: ما در این ۴ ســال نتوانستیم حتی یک بانک 
اطالعاتی از ورزشکاران داشته باشیم و یا نخبه یابی 
کنیم، بعد چطور حرف از پیشــرفت در ژیمناستیک 
می زنیم؟ در همین راستا متاسفانه برخی از کسانی 
که در ســال های گذشــته هیج کارنامه ای نداشتند 
آدرس غلط به جامعه ژیمناستیک می دهند. چرا باید 

برای ماندن در صندلی به هر کاری متوسل شویم؟
پیشکسوت ژیمناستیک افزود: من از خانواده شهدا 

هستم، دو برادرم در دفاع از این مرز و بوم جان خود 
را فدا کرده اند. خودم نیز ســالیان ســال در کنار تیم 
ملی کشورم خدمت کردم، اما امروز می بینم عده ای 
فقط به دنبال رزومه ســازی و تحریــف واقیعیات 
و تاریخ هســتند و راست راســت در مقابل رسانه ها 
دروغ می گویند.آذرپــی به عدم حضــور نمایندگان 
ژیمناســتیک ایران در مســابقات اخیر اشاره کرد و 
گفت: ما رویدادهای مختلفی داریم که شرایط فعلی 
باعث شده نتوانیم برای آن برنامه ریزی کنیم و حضور 
داشته باشیم. به نظر من باید جامعه ژیمناستیک با 

وحدت و همدلی شرایط موجود را تغییر دهند.

مراجع قضایی به ژیمناستیک ورود کنند؛

فدراسیوِن خودمختار 
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معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

منطقه 2 شهری؛ میزبان جشن »ب مثل بازیافت«
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از برگزاری دومین مرحله از مجموعه 
جشــن های »ب« مثل بازیافت با هدف آموزش، فرهنگ سازی و جلب مشــارکت شهروندی و با 
تمرکز بر آموزش تخصصی کودکان و نوجوانان خبر داد.محمد بدیعی با اعالم این خبر توضیح داد: با 
توجه به استقبال گسترده شهروندان از اولین مرحله جشن »ب« مثل بازیافت در منطقه 8 شهری، 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان به مناسبت روز دانش آموز، اقدام به برگزاری این جشن 
در منطقه 2 شهری کرده است.وی با اشاره به اینکه این رویداد با همکاری شهرداری منطقه 2اصفهان 
برگزار می شود، افزود: دومین جشن »ب« مثل بازیافت در محل پارک قلمستان واقع در خیابان امام 
خمینی )ره( برگزار می شود و طی آن ضمن برپایی ایستگاه فرهنگی، آموزش های مدیریت پسماند 
و بازی و نقاشی برای کودکان، ژتون دریافت هدیه از ایســتگاه بازیافت نیز میان آن ها توزیع خواهد 
شد.معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ 
سازی در برنامه های سازمان اضافه کرد: جلب مشارکت عمومی از طریق آگاه سازی، تغییر نگرش و 
اصالح رفتار شهروندان بخش دائمی و مورد تاکید فعالیت های سازمان بوده و به طور مستمر از مرحله 
تولید محصوالت آموزشی تا توزیع میان جامعه هدف و دریافت بازخوردها به همراه ارائه آموزش های 
میدانی ادامه دارد.بدیعی همچنین با توصیه به شهروندان در خصوص همکاری با عوامل مجاز سازمان، 
تاکید کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برای دریافت و جمع آوری گروه های مختلف 
پسماند شامل پسماندهای تر، خشک، جزء ویژه پسماندهای خانگی و پسماندهای حجیم برنامه 
مشخصی دارد که در نهایت به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار شهری کمک می کند و از این رو الزم 

است شهروندان با مشارکت صحیح و اصولی، به تسهیل این مسیر کمک کنند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

هزینه یک چهارم بودجه شهرداری در سازمان ها و 
شرکت های تابعه

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: داده های سامانه های ارزیابی نظارت از جمله سامانه 
سیگما یا سامانه مالی که بحث های مالی، اقتصادی و پیشرفت پروژه ها و شهرسازی در آن نشان 
داده می شود، توسط شهرداری تهیه شده و این مورد برای ارزیابی بهره وری فعالیت ها اقدام موثری 
اســت که به عنوان یک ابزار نظارتی در اختیار ما قرار دارد، اما مشکل این است که مجری خودش 
گزارش دهنده است؛ بنای ما بر اعتماد متقابل و اطمینان به تالش های همکاران است، اما در قاعده 
نظارت ارزیابی که از وظایف اصلی شوراســت، نیاز اســت بر مبنای داده های مســتقل باشد.علی 
صالحی  ادامه داد: نیاز است که به داده ها دسترسی بی واسطه داشته باشیم؛ در این حوزه اگر بنا 
را بر سیستم های موجود بگذاریم 2 اشــکال وجود دارد؛ اول اینکه برخی داده ها به موقع بارگذاری 
نمی شــود و دوم اینکه حدود یک چهارم بودجه شهرداری در ســازمان ها و شرکت های شهرداری 
هزینه می شود و در همین سیســتم های موجود دسترســی به داده ها، اطالعات مالی و نظارتی 
 این مجموعه ها وجود ندارد.وی افزود: طبق شــرایط بیان شده حتی امکان نظارت بر مبنای روش 
 فعلی هم نیســت یعنی حدود یک چهارم بودجه شــهرداری که در این بخش هاســت به صورت 
 فعال، موثر و به لحظه وجود ندارد.صالحی تاکید کرد: درخواســتی که در صحن شــورا داشتم این
  بود که داده های این بخش از حوزه های شــهری را به صورت به لحظه در اختیار داشــته باشــیم
  تا راستی آزمایی شود.ســخنگوی شورای اســالمی شــهر اصفهان در پایان یادآور شد: در حالت
  کلی هم در بخش مذکور و هم بخشی که در دسترس اســت و اطالعات آن بر سامانه های ارزیابی
  و نظارت خود شهرداری بارگذاری می شود، نیاز است به ساز و کاری برسیم که شورا به طور مستقل

 بر میز شفافیت به داده ها دسترسی داشــته باشــد و خودش در خصوص فضای مثبت و منفی 
گزارش ها تصمیم گیری کند.

مدیرکل طراحی شهرداری تشریح کرد:

معرفی پروژه های تاثیرگذار در چهره اصفهان

مدیر کل دفتر فنی و طراحی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در مســیر 
فرآیند اجرای طرح های عمرانی، پس از سیاست گذاری و پیش بینی 
در برنامه های پنج ساله و بودجه های ساالنه، در ابتدای هر سال پس از 
اولویت بندی در چهار دوره سه ماهه، کلیه پروژه ها در مرحله طراحی قرار 
می گیرد.سعید کورنگ بهشــتی با بیان این که قبل از آغاز طراحی، کلیه 
آمار و اطالعات و نیازهای طرح، یعنی مهندسی خواسته ها، با هماهنگی 
حوزه بهره بردار، تهیه و در اختیار طراح قرار می گیــرد، افزود: با طراحی 
فاز یک طرح و تشکیل جلسات کمیته فنی، کلیه ابعاد کلی طرح توسط 
تمامی بخش های ذی ربط در شــهرداری مورد ارزیابی قرار می گیرد و 
پس از هم اندیشی کامل و تصویب طرح در کمیته فنی، در صورت نیاز به 
کمیسیون تصویب نیز ارسال شده و با حضور معاونان شهردار و رؤسای 
کمیسیون های تخصصی شورای شــهر، جمع بندی شده و مرحله دوم 
طراحی شــامل تهیه نقشــه های اجرایی و برآورد انجام و جهت اجرا به 
حوزه معاونت عمرانی و دیگر حوزه ها ابالغ می شود.مدیر کل دفتر فنی 
و طراحی شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: در این دوره چهار ساله 
و در ســال های نخســت که تعداد طرح های ابالغی در یک سال حدود 
2۰۰ طرح بوده، با بهبود روش ها و پیگیری مستمر و از همه مهم تر انگیزه 
تالش و همدلی فزاینده در بین کارشناسان طراحی در هر سال افزایش 

چشمگیری در عملکرد مشاهده می شود به شکلی که در سال های آخر 
دوره، به ترتیب آمار ۳۵۰ و ۴۳۰ طرح در ســال حاصل فعالیت همکاران 
طراح بوده است.وی گفت: از اقدامات بسیار مهمی که در خصوص ساختار 
و فرآیندها در این دوره انجام شد، ماهیت سازمانی مجموعه بود به طوری 
که در طول ۱8 سال از بدو آغاز به کار سازمان طراحی، به لحاظ تشکیالتی، 
کامال غیر قانونی شکل گرفته بوده و همواره از سوی استانداری و وزارت 
کشور این موضوع تاکید می شده، اما اقدامی صورت نمی گرفته است.

کورنگ بهشتی افزود: در این دوره مطابق با چارت مصوب وزارت کشور 
با عنوان اداره کل دفتر فنی و طراحی تغییر ســاختار داده شــد و تمامی 
ارکان آن نیز مطابق قانون شکل گرفت.وی اظهار کرد: طرح های ابالغی 
در راستای رفع بیشترین دغدغه های شهر اصفهان در خصوص مباحث 
ترافیک، آلودگی، خشکسالی و لزوم حفظ و گسترش فضای سبز انجام 
شده است.وی با بیان این که هر سال بیش از ۶۰ درصد از پروژه ها، مربوط 
به بهبود عبور و مرور و حمل و نقل و ترافیک است، تصریح کرد: در همین 
راستا حداقل تعداد ۱۷ تقاطع غیر همسطح با مساحت پل سازی ۹۰ هزار 
مترمربع، 2۵ کیلومتر مســیر BRT و تعداد ۴۰ ایســتگاه BRT، تعداد 
۹۰ خیابان به طول بالغ بر ۶۰ کیلومتر و همچنین پایانه های حمل و نقل 
عمومی در برنامه طراحی شهرداری قرار داشته است.مدیر کل دفتر فنی 

و طراحی شــهرداری اصفهان گفت: پروژه های تقاطع شهید سلیمانی، 
تقاطع آفتاب، تقاطع شهید آیت ا... غفاری، تقاطع فرزانگان، تقاطع شهید 
کشوری، توســعه تقاطع زندان و همچنین شهید ستاری، پارکینگ زیر 
سطحی توحید و ادامه خیابان توحید و تعداد زیادی از دیگر تقاطع های 
غیر همسطح در مسیر رینگ حفاظتی، بخش های زیادی از مسیر رینگ 
در شمال و شرق اصفهان، پایانه های صفه و قدس و صدها پروژه کوچک 

و بزرگ دیگر تنها بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش است.
وی با بیان این که برای حل مشکل خشکسالی و بهبود وضعیت فضای 
ســبز، عالوه بر طراحی ده ها پارک کوچک و بزرگ، موضوع استحصال 
آب های خاکستری )پساب( نیز در برنامه بوده است، اظهار کرد: در این 
دوره بالغ بر 8۰ کیلومتر خطوط انتقال آب و تعــداد ۱۶ مخزن ذخیره با 

ظرفیت بالغ بر ۱۷ هزار مترمکعب طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.
کورنگ بهشتی خاطرنشان کرد: تعداد ۴۰ ساختمان سرویس بهداشتی 
در نقاط مختلف شــهر و حداقل تعداد شــش ایســتگاه جدید آتش 
نشانی همچون ایســتگاه های خداداد امینی، شــهید آیت ا... غفاری، 
چهارباغ پایین، روشن شــهر، اطشــاران و میدان حج همچنین مراکز 
خدماتی از جمله مرکز نگهداری حیوانات بی سرپرست، ساختمان مرکز 
کنترل ترافیک، محل نگهداری معتادان و مــواردی از این قبیل نیز تنها 
بخش هایی از طرح های خدماتی تهیه شده را شامل می شود که عمدتا به 
مرحله اجرا رسیده است.وی ادامه داد: در خصوص پروژه های فرهنگی 
ورزشــی نیز ده ها طرح بزرگ و کوچک تهیه شــده که در آن بین، سالن 
اجتماعات گلستان شهدا، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری، طرح 
بزرگ خانه کودک، مجموعه های فرهنگی حســین آباد، حصه، رسالت، 
محتشم کاشانی، اطشاران، کتابخانه ســپاهان شهر، اندیشکده شهید 
بهشتی، چندین طرح در مجموعه تخت فوالد و تعداد زیادی از طرح های 
کوچک و بزرگ فرهنگی و ورزشی و سالن های چند منظوره در این دوره 

طراحی و عموما به مرحله اجرا رسیده است.
مدیر کل دفتــر فنی و طراحی شــهرداری اصفهان تاکید کــرد: از دیگر 
پروژه های تاثیرگذار در چهره شــهر می توان به تعــداد ۱۴۰ طرح پیاده 
روســازی به طول ۱۰۰ کیلومتر و تعداد ۴۰ مورد پارک ســازی و چندین 
پروژه های پل عابر پیــاده، میادین متعدد طرح هــای هدایت آب های 

سطحی نیز اشاره کرد که طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.
وی با بیان این که در ســال ۱۴۰۰ نیز مطابق بودجه تعداد 288 پروژه در 
برنامه طراحی قرار گرفته است، گفت: مطابق سال های گذشته، با افزایش 
خواسته های مردمی در طول سال و در مراحل اصالح بودجه این عدد نیز 

افزایش خواهد یافت.

نمایش »بانو آئویی« بــه کارگردانی فاطمه بختیار 
از ســوی گروه تئاتر تاتی تا ۱۷ آبان ماه در تاالر هنر 

اصفهان روی صحنه می رود.
کارگردان این نمایش اظهار داشــت: سال هاست 
درباره نمایش شــرق و تکنیک های آن پژوهش 
انجــام می دهــم، حکمــت و فلســفه شــرق و 
نمایش های شــرقی و ایرانی بــرای من جذابیت 
زیادی دارد چون سرشار از اخالق گرایی و آموزه های 

اخالقی است. 
فاطمه بختیار افزود: ســکوت و ســکون شرق به 
انســان انرژی می دهد و این ســکوت و سکون را 
در زندگی شــخصی و حرفه ای ام تمرین می کنم 
به همین دلیــل زمانی که از ســال 8۵ تئاتر را آغاز 
کردم، تئاتــر تجربی و نمایش شــرق را در اولویت 
قرار دادم و ســال ها درباره آن مطالعــه کردم و به 
دنبال همین مطالعات، درباره یوگا، تایچی و ووشو 
نیز به صورت تئوری و عملی کار کرده و از آموزه های 
آنها در شیوه های تمرینی و اجرایی نمایش ها بهره 
مند شده ام.وی با بیان اینکه در گروه های نمایشی 
خود به سکوت بسیار اهمیت می دهد، ادامه داد: در 
شب های اجرا به اعضای گروه توصیه می کنم در اتاق 
گریم که مانند معبدی اسرارآمیز می ماند سکوت و 
آرامش را رعایت کنند. بازیگران با آرامش وارد اتاق 
گریم می شوند و پس از گریم روی صحنه حضور 
می یابند و به مدیتیشن می پردازند تا بتوانند روی 
نقش خود تمرکز کنند تا اجرای خوبی داشته باشند.

کارگردان نمایش بانو آئویــی تصریح کرد: هنگام 
تمرین نمایش به تمرینــات بدنی هم می پردازیم 
و بازیگرانی را انتخاب می کنم که بتوانند دو تا ســه 
ساعت تمرین بدنی انجام دهند و تمام تنش ها را از 
وجود خود دور کنند و سپس روی بیان کار می کنیم. 
بختیار اظهار داشــت: از ســال ۱۳۹۵ تاکنون روی 
نمایش بانــو آئویی پژوهــش می کنــم و مدام 
میزانســن ها را تغییر داده و تاکنون سه بار اعضای 
گروه خود را به طور کامل تغییر داده ام. این نمایش 
را دو سال پیش در جشــنواره نمایش های آئینی 
و ســنتی اجرا کردیم و قرار بود همان زمان آن را در 
اصفهان هم اجرا کنیم که تاالر هنر تحت تعمیرات 
بود و ســپس بیماری کرونا شــیوع پیدا کرد. وی 
درباره قصه نمایش خود بیان کرد: نمایشنامه بانو 
آئویی نوشته یوکیو میشیما اقتباس مدرنی است 
از »آئویی نویو« یک نمایشنامه کهن قرن چهاردهم 
و منســوب به »ز آمی« بنیان گذار نمایش سنتی 

»نو« که شکل نهایی آن را در قرن پانزدهم به تثبیت 
رساند. در این نمایشــنامه زن، دلباخته یک راهب 
می شود و راهب به قصد زیارت می رود که بازگردد 
و بازنمی گردد و به راه خود می رود و زن عاشــق را 
رها شده در انتظاری طوالنی باقی می گذارد. زن در 
مراســم افتتاح ناقوس جدید معبد به شکل یکی 
از افراد معبد خود را به آنجا می رساند؛ راهبان، مرد 
را برای محافظت از گزنــد انتقام زن به زیر ناقوس 
پنهان می کنند، اما روح خشم و غضب و انتقام زن 
به شکل ماری به دور ناقوس چنبره می زند و نیروی 
کشنده آن مرد را می خشکاند و صبح که ناقوس را 
بلند می کنند، مرد مرده است.کارگردان نمایش بانو 
آئویی با اشاره به نقش آفرینی فائزه بختیار، حسام 
زرنوشه و شادی زراعتی در این نمایش درباره سایر 
عوامل آن خاطرنشــان کرد: مهدی بهبودی که بر 
موسیقی شرق و موسیقی نو )noh( ژاپن اشراف 
کامل دارد، موسیقی این نمایش را ساخته است. 
بختیار افزود: موسیقی، اجرای مهم نمایش شرق 
است و موزیک خوب هم باید در کار تنیده شود و از 
موسیقی نمایش بسیار راضی هستم و خوشبختانه 

به چیزی که می خواستیم رسیدیم. وی گفت: دکتر 
ســهیال نجم نیز دراماتورژ نمایش است که استاد 
دانشــگاه من بوده و سال هاست در حوزه نمایش 
مطالعه و پژوهــش می کنــد و کتاب هایی درباره 
نمایش شرق و همچنین کتابی درباره نقالی در ایران 
دارد که بسیار کامل است.وی افزود: تاتی نام گروه 
تئاتر من از کلمه تایچی تئاتر گرفته شده است. در 
حوزه نمایش به نوعی تاتی تاتی کرده و کم کم تجربه 

کسب می کنیم تا به هدف مان برسیم. 
بختیار دربــاره حمایت دفتر تخصصــی هنرهای 
نمایشــی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان )تاالر هنر( از نمایش خود اضافه 
کرد: حمایت تاالر هنــر در روزهای تاریک کرونایی 
حکم کور سوی امید را دارد و فراخوان سال گذشته 
تاالر هنر برای حمایــت از نمایش های محیطی و 
صحنه ای نور امید را در دل ما روشن کرد و کار خود را 
دوباره آغاز کردیم. تاالر هنر حامی بسیار خوبی برای 
هنرمندان تئاتر است بنابراین از مسئوالن سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در 

این راستا تشکر می کنم.

»بانو آئویی« روی صحنه تاالر هنر
 مراسم ششمین سالگرد شهید مدافع حرم 

»سید سجاد حسینی« برگزار می شود 
فرمانده گروه  موشکی ١۵خرداد نیروی زمینی سپاه گفت: مراسم ششمین سالگرد عروج آسمانی 
اولین شهید مدافع حرم شــهر درچه ، شهید سید سجاد حســینی همزمان با سیزدهم آبان ماه 
درمحل مسجد محمدرسول ا... )ص( محله دینان درچه برگزار می شودو مردم با شهید حسینی 

تجدید میثاق می کنند. 
سرهنگ پاسدار جالل احمدی با اشاره به ششمین سالگرد شــهادت سید سجاد حسینی اظهار 
داشت: این یگان درنظر دارد به منظور ترویج فرهنگ جهاد وشهادت درجامعه، آگاهی افکارعمومی 
از مقام  شامخ شــهیدان وبه مناسبت ششمین سالگرد شهادت شــهید مدافع حرم سید سجاد 
حسینی )فرمانده دیده بانی گروه( که در شهرحلب ســوریه ودر مصاف با عناصر تکفیری داعش 
به شهادت رسید، مراسم گرامی داشتی با حضور جمعی از از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، 
خانواده های شهدا، ایثارگران، جانبازان و اقشــار مختلف مردم شهید پرور درچه  امروز  از ساعت 
۱8:۳۰تا٢١درمحل مسجد محمدرســول ا...)ص( محله دینان این شهر برگزار کند.شهید مدافع 
حرم سید سجاد حسینی فرزند یکی از جانبازان دفاع مقدس بود که ١٣ آبان ماه ۱۳۹۴ در سوریه 
به شهادت رســید، از این شهید مدافع حرم یک پسر١٠ ســاله به نام محمد پارسا به یادگار مانده 

است.

با سخنرانی معاون هماهنگ کننده نمایندگی  ولی فقیه در سپاه برگزار می شود؛

مراسم استقبال از خانواده دانشجوی شهید حسین 
شکرائیان در دانشگاه صنعتی

مراسم استقبال از خانواده دانشجوی شهید حسین شکرائیان و گرامیداشت ۱۴۴ شهید دانشگاه 
صنعتی امروز  برگزار می شود.بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه صنعتی، مراسم تکریم و استقبال 
از خانواده دانشجوی شهید حسین شکرائیان، شهید احراز هویت شده بهشت شهدای گمنام این 
دانشگاه همراه با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴۴ شهید دانشگاه صنعتی اصفهان  امروز از ساعت ۱۴ 
و ۳۰ دقیقه برگزار می شود.سردار فرجیان زاده، معاون هماهنگ کننده نمایندگی  ولی فقیه در سپاه 
و همرزم شهید در این مراسم سخنرانی می کند.شهید حسین شــکرائیان، فرزند محمدحسن، 
متولد ۱۳۳۷، جمعی لشــکر ۳2 انصارالحســین )ع( از همدان به جبهه اعزام شد و در 2۵ آبان 
۱۳۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل )ع( در سومار به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه 
بر جای ماند.این شهید در زمان شهادت دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت 
بود و مزار وی به دلیل شناسایی نشدن بیش از ۱۴ سال، به صورت گمنام محل انس دانشجویان 

و دانشگاهیان دانشگاه صنعتی اصفهان بود.

اجرای برنامه »هم تیمی ها« به مناسبت روز دانش آموز
رییس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان از اجرای 
برنامه »هم تیمی ها« ویژه دانش آموزان خبر داد.نفیســه گلشــیرازی گفت: جشــن و مسابقه 
»هم تیمی ها« به مناسبت روز دانش آموز برنامه ریزی شد که طی ســه روز از ۱2 تا ۱۵ آبان ماه 
در باغ های بانوان ناژوان، طلوع و پردیس اجرا خواهد شــد.وی افزود: در این برنامه به فراخور 
سن دانش آموزان، مسابقات و بازی هایی طراحی شــده که الزاما باید به صورت گروهی برگزار 
شود.وی تصریح کرد: به دلیل شرایط کرونایی و تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، کار تیمی بین 
دانش آموزان کم شده که بر همین اساس بنای این برنامه بر کار تیمی گذاشته که نوع مسابقات 
با توجه به رده ســنی دانش آموزان و به فراخور محل برگزاری آن در باغ های بانوان طراحی شده 
است.گفتنی است؛ عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های باغ بانوان 

های پردیس)۳۷۷۵2۳۳۳(، ناژوان)۹۵۰۱۱۰28( و طلوع)۹۵۰۱۰۱۴۷( تماس حاصل کنند.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

سفیر دانمارک در ایران:

»نقش جهان« زیباترین 
میدانی است که دیده ام

ســفیر دانمــارک در ایــران که بــه همراه 
خانواده اش در حال بازدیــد از میدان نقش 
جهان )میدان امام خمینــی اصفهان( بود، 
بیان کرد: ســفر ما به اصفهان تماشایی بوده 
من و همسرم برای اولین بار 2۵ سال پیش 
به عنوان توریست به اینجا آمدیم؛ در واقع این 
سومین سفر ما به اصفهان است. اکنون، ما با 
پسرم و نامزدش اینجا هستیم و سایت های 
اینجا کامال دیدنی هستند و فکر می کنم این 
زیباترین میدانی اســت که در دنیا دیده ام.

جسپر وهر  گفت: موقعیت مکانی با کوه ها در 
پس زمینه و فضای بسیار دوستانه به تجربه 
فراموش نشدنی ما در اینجا می افزاید.  فکر 
می کنم ما عالقه بســیار زیادی به ســفر در 
ایران داریم. گرایش به ســمت مقصد های 
فرهنگی و تمرکز بر این موضوع بدون توجه 
به تحریم ها زیاد است. ما روی این موضوع 
تمرکز می کنیــم که آژانس هــای دانمارکی 
زیادی تور هــای ۱۵ تا 2۰ نفره بــرای ۱۰ روز 
به اینجا بیاورند. آن ها از تهــران به اصفهان، 
یزد، شیراز و تخت جمشــید خواهند رفت. 
تخت جمشــید بخش فوق العــاده و مهمی 
برای ماســت، چــون یکــی از جهانگردان 
 مشهور ما در قرن هجدهم به تخت جمشید

 آمده بود.
این دیپلمات ارشد گفت: بخشی از مسافران 
در بازار های گردشــگری دانمــارک ترجیح 
می دهند به اســپانیا، پرتغال یا ایتالیا بروند 
و در ســاحل بماننــد این منطقی اســت که 
مردم از ســواحل نیز لذت ببرند.وهر گفت: 
گردشــگری فرهنگی در کشور متبوعش در 
حال افزایش اســت. این نوع گردشــگری 
فرهنگی محور که در سطح باالیی قرار گرفته 
، در دانمارک رواج یافته است.وی همچنین 
با قدردانی از تالش های همتای ایرانی خود 
برای توسعه روابط گردشگری بین دو کشور، 
گفت: به خوبی می دانم که افسانه نادی پور، 
ســفیر ایران در کپنهاگ نیز بــا تالش های 
قابل توجهی در حال ترویج گردشگری است.
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هیجان ناشی از ترس یکی از لذت های بشر در عصر حاضر 
قلمداد شده است. در اینجا قصد داریم شما را با مکان هایی 
آشنا کنیم که در دل طبیعت و برای همین هیجان ناشی از 

ترس ساخته شده اند.
 برج ایالورا ) اســترالیا(:  ایــن برج که محلــی برای گام 
برداشتن بر مناظر بسیار زیبایی اســت، در مدت پنج ماه 
ساخته شده اســت. بر فراز تپه های نایتس) شوالیه ها( 
در غرب منطقه کوهســتانی رابرتسون در اســترالیا این بنا 
ساخته شده است. ارتفاع آن از سطح زمین 25 متر است 
که به بازدید کنندگان این امکان را می دهد تا به این منطقه 

باران خیز و سر سبز دیدی کامل داشته باشند.
چشم انداز دره ای در سوئیس: این جایگاه که تا پایان سال 
2010 تکمیل و به پایان می رسد مناظر زیبایی از سوئیس را 
در زیر پای خود دارد. در این جایگاه از نماد های زیبایی که 
در فرهنگ و ادبیات وجود دارد بهره برده شده و مسلما به 

زیبایی طبیعت آن می افزاید.
 خانه ای به ســوی بیکران از فراز تخته ســنگ) وینسون 
آمریکا(: این خانه کوچک در ســال 1959 ســاخته شده 
است. این بنا تلفیقی از معماری منحصر به فردی است  که 

در اتاق ها و دیوارها و محل خرید آن به کار رفته است. معمار 
این بنا الکس جردن نام دارد . این جایگاه که یکی از جاذبه 
های گردشگری در دنیا محسوب می شود در منطقه ای به 
نام گرین اسپرینگ ) بهار ســبز( در وینسون آمریکا واقع 
شده است. این خانه که چشــم اندازی به سوی بی نهایت 
دارد چندین متر بدون هیچ ستونی روی دره ای واقع شده 
اســت. 3000 پنجره نیز با کار دســت در آن ساخته شده تا  

چشم انداز زیباتری را ایجاد کند.
بالکن آیل ) ایتالیا(: در باغ های قلعه ترانتمنســون این 
مکان هیجان انگیز را خواهید یافت. معمار این بنا متیو تون 
نام دارد و چشــم انداز زیبایی را از این منطقه برای بازدید 

کنندگان خود رقم زده است.
بر فراز تایرول)اتریش(: این سازه مسطح در ارتفاع 3000 
متری از سطح دریا در اســتابیو کلکیر واقع شده است . با 
به کار رفتن آهن هایی خاص که مقاومت جایگاه را نسبت 
به هوای خاص منطقه تنظیم می کند، شــما می توانید 9 
متر از لبه پرتگاه به ســمت طبیعت رفته و از مناظر منطقه 

لذت ببرید.
جایگاه هوایی داســتین) اتریش(: این جایگاه که  به نام 

»بالکن کوه های آلپ«معروف است در ارتفاع 2700 متری 
از سطح دریا  روی یک صخره به بلندای 250 متر واقع شده 
اســت. چشــم انداز 360 درجه آن به بازدیدکنندگان این 
امکان را می دهد تا کشــور اســلونی از جنوب  تا جمهوری 
چک در شــمال را ببینند.ارتفاع این مکان حتی از آبشــار 

نیاگارا و یا آبشار ایگازوا در برزیل هم بیشتر است.
دورنمای اورلند) نروژ(: تاد ساندرس و تامی ویل هلسمن، 
معماران این طرح بــا هدف ایجاد منظــره ای منحصر به 
فرد از دریاچه اورلند در نــروژ آن را بنا کردند. در انتهای این 
جایگاه که به سمت دره خم شــده ، شیشه ای وصل شده 
است که منظره ای باور نکردنی را در خود منعکس می کند 
و برای بازدیدکنندگان لذتی وصف ناپذیر همراه با ترس را 

به همراه دارد.
ســکوی معلق در آبشــار ایــگازوا ) حد فاصــل برزیل و 
آرژانتین(: منظره آبشــاری به این زیبایی، سرشار از لذت 
اســت که با نزدیک تر شــدن به آن این لذت بیشتر قابل 
لمس می شود. راه رفتن روی پلی معلق در نزدیکی آبشار 
با لمس قطرات آب منظره و حســی وصف نــا پذیر را به 

همراه خواهد داشت.

آشپزی

 ساالد تن آووکادو
 بدون سس مایونز

مواد الزم: کنسرو تن ماهی در آب 2 قوطی، گوجه دانه گرفته خرد شده  یک 
دوم پیمانه )2 عدد کوچک(، فلفل دلمه ای زرد رنگ خرد شد یک دوم  پیمانه، 

پیاز قرمز نگینی خرد شده یک سوم پیمانه، جعفری خرد شده تازه  یک چهارم پیمانه، 
آووکادوی متوسط  یک  عدد )نه چندان نرم( خرد شده، روغن زیتون 2 تا 3 قاشق غذاخوری، 

آب لیموی تازه 2 قاشق غذاخوری، نمک و فلفل سیاه تازه آسیاب شده،نان ساندویچی 
نازک با گندم کامل، نان پیتا یا نان با غالت کامل یا استفاده از برگ کاهو به جای نان

طرز تهیه: در یک کاسه متوسط، تن ماهی آب گرفته، گوجه ها، فلفل دلمه ای، پیاز، جعفری، 
 آووکادو، روغن زیتون، آب لیمو و نمک و فلفل را برای طعم بیشتر، بریزید 
 و خوب به هم بزنید. آن ها را در نان های ساندویچ گرد و نازک یا نان پیتا سرو

  کنید. اگر چند بار در ماه تن مصرف می کنید توصیه می شود از تن ماهی روشن
  استفاده کنید، اگر فقط یک بار در ماه تن ماهی می خورید، تن ماهی آلباکور

 سفید خیلی خوب است. همچنین در صورتی که تن آلباکور سفید 
استفاده می کنید، ابتدا آن را له کرده و درکاسه بریزید، بعد مواد 

دیگر را به کاسه اضافه کنید، به این ترتیب مواد بهتر 
ترکیب شده و خوشمزه تر است.

آشنایی با ترسناک ترین چشم اندازهای جهان

 انتشار سریال صوتی »تاریخ بیهقی«
 برای کودکان و نوجوانان

 رونق اکران پاییزی با نمایش
 فیلم جذاب »صحنه زنی«

»تاریخ بیهقی« عنوان فصل اول سریال صوتی »قصه های شیرین 
ایرانی« است که به کارگردانی مهدی طهماسبی و تهیه کنندگی 
فرشاد آذرنیا ساخته و پخش شده است. در این مجموعه که در 12 
جلد توسط سوره مهر منتشر شده، نویسندگان مختلفی تالش کردند 
تا متون کالسیک ادبیات فارسی را برای نوجوانان به زبان آن ها و مطابق 
با فضایی که دارند، بازنویسی کنند.

 فیلم سینمایی صحنه زنی به کارگردانی علیرضا صمدی از 24 
کران خود را در   آذرماه توسط موسسه پخش بهمن سبز، ا
سینماهای کشور آغاز خواهد کرد.صحنه زنی که در سی و 
 هشتمین جشنواره بین المللی فجر توانست سیمرغ نقره ای بهترین
  کارگردانی را دریافت کند، روایتی متفاوت از معضلی اجتماعی را
 بیان می کند.

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

مدیر عامل شرکت ذوب آهن، توزیع عادالنه مواد اولیه را چالش مهم زنجیره فوالد 
دانست.منصور یزدی زاده ، مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نشست خبری 
برگزار شده در حاشیه نمایشگاه MINEX با اشاره به 15 نوع محصول این شرکت 
عنوان کرد: تنوع محصوالت ذوب  آهن باالست که در این تنوع محصول بی سابقه، 
عمده محصوالت شرکت، صنعتی اســت. ذوب آهن اصفهان در حوزه بهره وری و 
کیفیت محصول نیز، تولید محصوالت مختلف را مدنظر قرار داده و همچنین از  تولید 
محصوالت نوردی همچون ریل بهره مند است. شرکت در حال حاضر قادر به تامین 
نیاز ریلی کشــور  بوده و ذوب آهن در غرب آسیا تنها تولیدکننده ریل است.به گفته 
وی، ذوب آهن اصفهان طی 6 ماهه اول ســال جاری با وجود مشکالتی همچون 
کمبود مواد اولیه و بحران آب، در تولید چدن مذاب 10 درصد نسبت به 6 ماهه اول 

سال گذشته رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد: ذوب آهن به واسطه نحوه فعالیت 
کمترین بهره را از یارانه انرژی کشور دارد و در صورت تضمین آب امکان تولید برق را 

داراست، الزم به ذکر است که با توجه به نوع تکنولوژی تولید جدید کمبود گاز برای 
ما یک تهدید نیست.یزدی زاده انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه اقتصادی ممتاز 
وزارت کار، انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی کوره بلند شماره 2، تقدیر استاندار 
از مدیریت ذوب آهن به عنوان کارفرمای سالمت محور استان، بومی سازی چرخ 
و محور قطارهای مانوری در پویش بازرگان ذوب آهن، کاهش 50 درصدی مصرف 
آب با اجرای طرح های توسعه، تولید میلگرد 50 مارک ۷۰CR۲ با ارزش افزوده 
باال جهت تامین نیاز کشور، تولید ریل مترو ۵۴E۱ جهت متروی تهران، تولید آرک 
معدن TH۳۶، صادرات اولین محموله آرک معدن V21، تولید میلگرد آلیاژی 30، 
کسب تندیس طالیی و گواهینامه برند سبز، بارگیری مواد فله ای از کشتی به واگن 
و ارسال به ذوب آهن و دســتیابی به رکورد تولید 25 ساله کالف را از دستاوردهای 
مهم ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست سال جاری دانست.یزدی زاده اظهار داشت: 
ظرفیت تولید فوالد کشور در مرز 40 میلیون تن است، طبق این آمار برای تامین نیاز 
ساخت یک میلیون واحد مسکونی به مشکلی نخواهیم خورد. مهم ترین مشکلی 
که باید به آن اشــاره کنیم بروکراسی های اداری اســت که با ایجاد اتاق فکری با 
حضور تمامی تولیدکنندگان این حوزه و بررسی موانع رسیدن به یک میلیون واحد 
مسکونی، این موضوع قابل مدیریت است.یزدی زاده با اشاره به صادرات ریل به 
افغانســتان عنوان کرد: توان تولید ریل 36 متری ما را به کسب بازارهای صادراتی 
بیشتر معطوف کرده ؛اما صادرات ریل به افعانســتان اکنون  متوقف است چراکه 
قرارداد ریل ما مربوط به دولت قبلی افغانســتان بوده و فعال صادرات در شــرایط 
نامعلومی قرار دارد. امیدواریم قراردادهای جدیدی منعقد شود و شاهد صادرات ریل 
باشیم. در نظر داریم با دولت جدید افغانستان تحت هماهنگی با وزارت امور خارجه 
اقداماتی را انجام دهیم.وی خاطرنشان کرد: ما مانعی بابت صادرات و واردات به 

واسطه تحریم نداشتیم و متاسفانه بیشتر موانع در داخل کشور است.

همزمان با هفته پدافند غیرعامل، جلســه ای در این خصــوص به همت اداره 
حراســت مخابرات منطقه اصفهان با حضور تعدادی از مدیران و رؤســای این 

مجموعه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
کارشناس حوزه پدافند غیر عامل در این جلســه که  در سالن اجتماعات غدیر 
مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد، با اشــاره به تعریف پدافند غیرعامل گفت: 
پدافند غیرعامل  به مجموعه اقداماتی اطالق می  شــود  که به  باستفاده جنگ 
افزار و تســلیحات نیاز ندارد و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی 
به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات 
انسانی جلوگیری کرده و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از آن را به حداقل ممکن 
کاهش داد.کوروش دهقان افزود: دفــاع غیرعامل در واقع مجموعه تمهیدات 
،اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار، شرایط و حتی المقدور بدون نیاز 
به نیروی انسانی به صورت خود اتکا صورت گیرد .چنین اقداماتی از یک سو توان 
دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را 

کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد.
این کارشناس حوزه پدافند غیر عامل با اشــاره به اهمیت و ضرورت این مقوله 
عنوان کرد: به کارگیری تمهیــدات و مالحظات پدافند غیرعامل عالوه برکاهش 
شــدید هزینه ها، کارآیی دفاعی طرح ها، اهداف و پروژه هــا را در زمان تهاجم 
دشمن بسیار افزایش خواهد داد.دهقان در تشریح اهداف پدافند غیرعامل بیان 
کرد: از اهداف اجرای پدافند غیرعامل می توان به تداوم فعالیت های زیر بنایی 
کشور و تامین نیازهای حیاتی، تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران ناشی 
از تجاوز خصمانه و حفظ بنیه دفاعی به رغم حمالت مخرب دشــمن ، باال بردن 
قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، 
حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ و 
تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی 
انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات 

و عملیات دشمن اشاره کرد.

مســیری که شــرکت فوالد مبارکه طی دو دهه اخیر در پیش گرفتــه، به اذعان 
کارشناســان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مســیری صحیح، اصولی و رو به 
پیشرفت در راســتای برنامه توسعه ایران اسالمی، اســناد باالدستی توسعه در 
حوزه صنعت و اقتصاد و در راستای فرمایشات راهبر اصلی نظام اسالمی و رهبر 
معظم و فرزانه انقالب اسالمی بوده اســت.بیش از سه دهه از راه اندازی کارخانه 
فوالد مبارکه می گذرد، شرکتی که کلنگ احداث آن در ماه های ابتدایی آغاز جنگ 
تحمیلی هشت ساله، در شرایطی بر زمین زده شد که همه نگاه ها به جبهه متمرکز 
شده و اولویت برنامه ریزی و بودجه کشــور معطوف به پیروزی حق بر باطل در 
جبهه های جنگ  بود.در آن زمان، جبهه ای در جنوب و غرب کشور برای مقابله با 
تهاجم و تهدید اسالمیت و جمهوریت نظام جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده و 
جبهه های دیگری در اقصی نقاط ایران اسالمی برای پشتیبانی از رزمندگان اسالم 
در نبرد با دشمن، دفاع از موجودیت نظام، منافع ملی و حراست از حیثیت و اقتدار 
میهن و برنامه ریزی برای آینده صنعت و اقتصاد کشور شکل گرفته بود، جبهه ای 
که بخش مهمی از آن در مرکز ایران زمین، در استان اصفهان، در جوار  شهرستان 
مبارکه شکل گرفت و پایه ریزی شد.نبرد و جنگ از صحنه تهاجم و تعرض نظامی 
به تهاجم اقتصادی و فرهنگی تغییر میدان داد و تحریم ها و فشارهای اقتصادی، 
به طور مضاعف و فزاینده ای افزایش یافت، با این وجود، تغییر آرایش دشمن و 
افزایش تهاجمات در ابعاد مختلف، تاثیری بر عزم، اراده، همت و تالش رزمندگان 
اسالم و فرزندان امام خمینی )ره( در پایداری و استقامت در مسیر تعالی اسالم و 
ایران اسالمی نداشت و با وجود اینکه خواست ابرقدرت ها و دشمنان اسالم، مردم 
و میهن اسالمی با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت مادی و روانی، به زانو درآوردن 
جبهه آزادی خواهان و اکثریت خاموش جهان بود، اما اراده الهی بر پایداری این 
نظام و توفیق آن در میادین اصلی این نبرد بود.در این میان رزمندگانی در شرکت 
فوالد مبارکه، از زمان بمباران این جبهه صنعت تا زمان کنونی، با اراده و عزمی راسخ 
و استوار، همت خود را برای فائق آمدن بر همه مشکالت خارجی و داخلی، توسعه 
و پیشرفت ایران اسالمی و اقتدار و پایداری نظام اسالمی، توفیق در عرصه صنعت 
و اقتصاد، اشتغال زایی، خودکفایی و اقتصاد مقاومتی به کار بستند و این اراده و 
همت با برنامه ریزی و پشتکار، پس از گذشت سه دهه پرفرازونشیب به درستی 
به بار نشسته و مسیر خودباوری و اتکا به جوانان و رزمندگان این میهن، همچنان 
با قوت در راستای تعالی ایران اسالمی ادامه دارد.مسیری که شرکت فوالد مبارکه 

طی دو دهه اخیر در پیش گرفته، به اذعان کارشناســان اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی، مســیری صحیح، اصولی و رو به پیشــرفت در راستای برنامه توسعه 
ایران اسالمی، اســناد باالدستی توســعه در حوزه صنعت و اقتصاد و در راستای 
فرمایشات راهبر اصلی نظام اسالمی و رهبر معظم و فرزانه انقالب اسالمی بوده 
است.اقتدار ملی و اشتغال آفرینی، نوآوری و شکوفایی، حرکت به سمت اصالح 
الگوی مصرف و همت مضاعف و کار مضاعف عناوینی بود که رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی بر سال های دهه هشتاد نهادند و جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی، حماسه سیاسی و اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 
و مدیریت جهادی، دولت و ملت، همدلــی و هم زبانی، اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمل، تولید و اشتغال، حمایت از کاالی ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، رونق 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، عناوین نام گذاری شده در سال های دهه اخیر 
توسط معظم له بوده که فی الواقع، تبلور همه این عناوین و اسامی، در این دو دهه 
در شرکت فوالد مبارکه تجلی یافته و با مصداق های مستند و روشن در این شرکت 
تحقق یافته اســت.12 آبان ماه سال 1380، ســالروز بازدید رهبر معظم انقالب 
اسالمی، از شرکت فوالد مبارکه و یادآور اهمیت این شرکت در نگاه و منظر ملی و 
توجه ایشان از گذشته تا به امروز به حوزه اقتصاد و صنعت و رونق و شکوفایی ایران 
اسالمی است. شرکت فوالد مبارکه بر خود می بالد که تقدس و تعزز سالروز حضور 
رهبر دلسوز جهان اسالم در حالی گرامی داشته می شود که عملکرد این شرکت به 
اذعان همه دوستداران انقالب و نظام اسالمی، نمادی از ثمربخشی توصیه های 
معظم له و عملکرد قابل قبول سربازان این میهن در جبهه اقتصاد و صنعت است 
و ســخن گزافی نیســت اگر بگوییم که اهتمام، اراده، همت و سیاست گذاری 
برنامه ریزان، مدیران، کارکنان و کارگران این شرکت در اجرای فرامین رهبر معظم 
انقالب اسالمی در حوزه اقتصاد و رونق اقتصادی، قابل دفاع و تکریم و توجه بوده 
و بجاست کارشناسان و برنامه ریزان، فوالد مبارکه را به عنوان الگوی مثال زدنی از 
شرکتی همراه و پیشرو در اجرای سیاست های کلی نظام، عمل به فرمایشات رهبر 
معظم انقالب اسالمی و در نهایت توســعه و تعالی نظام اسالمی مورد کنکاش، 

آموزش، تحصیل و مدل سازی قرار دهند.

 هادی نباتی نژاد - مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

 مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

 بیشتر از تحریم خارجی، مشکل خود تحریمی داریم

جلسه آموزشی پدافند غیر عامل در مخابرات اصفهان برگزار شد

 فوالد مبارکه، نمونه عینی شرکتی موفق 

در عمل به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی
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