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 شب های روشن 
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 2000 تومان

 گشت نیم روزه با فوالدی ها در آسایشگاه جانبازان
شهید مطهری اصفهان؛

8حاال نوبت صنعت است

 مسئول دبیرخانه بین المللی یزد 
حسینیه ایران:

پیرغالمان و خادمان 
حسینی یزد و اصفهان 
وحدت میان مردم را 

تقویت کنند
مسئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران از 
پیرغالمان و خادمان حسینی یزد و اصفهان خواست 
تا با توجه به فتنه انگیزی های معاندان، وحدت میان 
مردم دو استان را تقویت کنند. سیدحسن حسینی 
از شــورای هیئات مذهبی، کانون مداحان و جبهه 
فرهنگی استان اصفهان خواست تا اتحادی که میان 
مردم یزد و اصفهان از دیرباز وجود داشــته است را 
تقویت کنند. وی افزود: روضه خانه اصفهانی ها یکی 
از روضه های معروف یزد است که اغلب یزدی ها در 
آن شرکت می کنند و ارتباطات فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی میــان این دو اســتان از دیرباز پررنگ 
بوده و مبادالت تجاری و فرهنگی بسیاری بین این 
دو استان اتفاق افتاده است. حســینی ادامه داد: 
آنچه این چند سال به دلیل مشکالت و تنش های 
آبی بین این دو استان اتفاق افتاده، موجب کدورت 
شده که در این شرایط پیرغالمان و خادمان حسینی 
باید به تقویت ارتباط گذشــته و وحــدت میان دو 
اســتان بپردازند. وی اعالم کرد: خادمان حسینی 
و پیرغالمان اصفهان از مســئوالن اســتان خود در 
زمینه حفظ امنیت خط انتقال مطالبه کنند تا با این 
اقدام مانع ســوء استفاده دشــمنان و خدشه وارد 
کردن به اتحاد استان شوند. حسینی تصریح کرد: 
به طور قطع به هم زدن اتحاد مــردم یزد و اصفهان 
و ایجاد اختالف بین این دو اســتان مانع از رسیدن 

خواسته های قانونی کشاورزان خواهد شد.

یمنا
س: ا

عک

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
1400 - 051

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

48540983فراخوان عمومی1
عملیات احداث مخزن ده هزارمترمکعبی پساب در واحد 

قراردادهای خرید131400/9/22 وبهینه ساز ی تصفیه خانه واحد پساب  

قراردادهای خرید1400/9/27 خرید یک دستگاه بورینگ 48540131160فراخوان عمومی2

قراردادهای خرید1400/9/20ایجاد دایک وال اطراف مخازن 160 میلیون لیتری گازوییل48504893فراخوان عمومی3

48532235فراخوان عمومی4
خریدو طراحــی واجــرا جهت پــروژه ارتقای سیســتم 

قراردادهای خرید1400/9/20اتوماسیون تصفیه خانه نورد گرم

48532234فراخوان عمومی5
خریدو طراحــی واجــرا جهت پــروژه ارتقای سیســتم 

قراردادهای خرید1400/9/20اتوماسیون تصفیه خانه نورد گرم

 جهت دریافت اســناد و کســب اطالعات بيشــتر در خصوص  فراخوان های عمومــی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وبســایت شــرکت به نشــانی
www.msc.ir، منوی خریــد و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود، نســبت بــه انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيســتم ارتباط با 

تأمين كنندگان )SRM( اقدام نمائيد. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد.

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

نزدیک به 4.۵ درصد از کل جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور ساکن استان اصفهان هستند
بین 30 تا 3۵ درصد از جمعیت ساکن در شهرستان هایی مانند فریدون شهر، چادگان، بویین و میاندشت و فریدن در فقر مطلق به سر می برند

۷3 درصد از جمعیت سه دهک پایین درآمدی استان اصفهان که در فقر مطلق و فاقد هر گونه درآمدی هستند، از دریافت مستمری حداقلی نهاد های »حمایتی« محروم مانده اند
نزدیک به 44 درصد یعنی کمی کمتر از نیمی از ساکنان استان اصفهان فاقد بیمه اجتماعی هستند

استفاده از پنل های خورشیدی برای تولید برق 
می تواند به صرفه جویی در مصرف برق کمک کند



آگهی دعوت به مجمع )نوبت سوم(

قابل توجه مالکین محترم برجهای مسکونی سپهر
 با استعانت از خداوند متعال بدین وسیله به اطالع کلیه مالکین محترم می رساند که جلسه مجمع عمومی مالکین برجهای  مسکونی 
سپهر روز جمعه ۱400/09/۱2 در محل مجتمع به آدرس اصفهان، بلوار کشاورز، کوی امیریه، برجهای مسکونی سپهر، بلوک ستاره ۱، سالن 
اجتماعات, ساعت ۱۱:00 تشکیل می گردد. لذا از کلیه مالکین محترم تقاضا می شود با همراه داشتن مدارک مالکیت و کارت شناسایی 
راس ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانند، بدیهی است در صورت حضور مستاجرین یا اشخاص دیگر به عنوان نماینده مالک ارائه 
نمایندگی معتبر از طرف مالک به رئیس مجمع قبل از تشکیل جلسه وفق ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ضروری 

می باشد. زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضور در مجمع اجباری می باشد.
دستورات جلسه:  

۱- انتخاب هیئت مدیره 
2- تصمیم گیری در خصوص مسائل و مشکالت مجتمع

»کیهان«؛ همچنان در مقام تعریف و تمجید از دولت جدید

چرا بانک مرکزی سکوت کرده است؟
کیهان نوشــت: در پی تحوالت صورت گرفته از ســوی بازارســاز، نرخ دالر صرافی ملی که اواخر هفته 
گذشته به مرز 29 هزار و 200 تومان هم رسیده بود، هفته جدید را با کاهش قابل توجه هزار تومانی آغاز 

کرد و با نرخ 28 هزار و 200 تومان معامله 
شد. ســایر ارزهای خارجی هم به همین 
ترتیب با کاهش مواجه شــدند تا پس از 
چند روز التهاب، آرامش نســبی به بازار 
برگردد.بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران، بخشنامه ای به شبکه صرافی های 
کشور اباغ کرد که در این بخشنامه ضمن 
تاکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت 
اسکناس با مصارف خدماتی 2۵ گانه، از 
شبکه صرافی های کشور خواست درصورتی 

که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، 
به بانک مرکزی اعام کنند.البته نباید از این نکته غافل شد که سکوت و انفعال بانک مرکزی به عنوان 
متولی حفظ ارزش پول ملی در شــرایط بروز التهاب در بازار قابل قبول نیست و هنگامی که یک اقدام 
مختصر از سوی این نهاد می تواند بر بازار تاثیر بگذارد، پس نباید از ابتدا اجازه بروز نابسامانی داده شود.

انتقاد بسیج دانشجویی از انتصاب »زاکانی« در هیئت امنای 
دانشگاه تهران

شرق نوشت: حساب کاربری توئیتر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به عضویت زاکانی در هیئت 
امنای دانشگاه تهران اعتراض کرد.در این مطلب که با هشــتگ »هیئت امنای دانشگاه تهران« 
منتشرشده، آمده است:  »رویه  تسلط قدرت های سیاســی و اقتصادی بر مراکز علمی، نمایانگر 
این است که نهاد علم، نهادی مستقل و پویا نیســت. بدیهی  است که تحول با طی کردن مسیری 
تکراری و آزموده شده رخ نمی دهد. در جریان اعام اسامی هیئت امنای دانشگاه تهران مولفه هایی 
مانند عدم توازن در ترکیب هیئت امنا، نبود افراد شاخص علمی بین اعضا و همچنین حفظ روح 
سرمایه داری در دانشــگاه نشــان داد که اراده ای برای تغییر این رویه وجود ندارد. جای تعجب 
است که دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی خود را وابسته به سرمایه بنیاد یا موسسه ای 
خاص کرده است. وزیر علوم پاسخ دهد، باالخره تحول در دانشگاه چگونه رقم خواهد خورد؟«. 
اگرچه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران مشــخصا به نام زاکانی اشاره نکرده و این متن می تواند 
شامل حال قالیباف و یکی، دو انتصاب جدید دیگر هم باشد؛ اما سابقه تعارضات اخیر این نهاد با 
زاکانی حاکی از این است که به احتمال زیاد یکی از چهره های مورد اشاره باید شهردار تهران باشد.

وقتی آتش زنندگان مدافع مذاکره می شوند!
روزنامه جمهوری اسامی نوشت: طبق آنچه مقامات وزارت امور خارجه کشورمان اعام کرده اند قرار 
است دور جدید مذاکرات مربوط به برجام در وین برگزار شود. اینکه کارگزاران کنونی نظام جمهوری 
اسامی، که در گذشته همواره علیه مذاکره و علیه برجام سخن می گفتند و آن را مرده ای که قابل احیا 
نیست می دانستند، اکنون عزم جزم برای مذاکره دارند، نقطه قوتی است که باید از آن استقبال کرد. 
حتی آن دسته از افراطیون مجلس که قبا نسخه ای نمادین از برجام را جلوی دوربین ها به آتش 
کشیدند و تلویزیون نیز این صحنه را خبری کرد و نشان داد نیز اکنون موافق مذاکره درباره برجام و 

احیای آن شده اند و این نیز موجب خرسندی است.

خبر روز

عضو هیئت رییسه مجلس: 

مدیرانی که به عمه  و خاله ها 
»نه« نمی گویند بهتر است با 

عمه  و خاله ها قهوه بخورند
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسامی عدم 
مدیریت نقدینگی موجود در کشور را عامل گرانی 
خودرو برشمرد.حجت االسام علیرضا سلیمی 
اظهار کرد: قیمت خودرو یک پدیده  متاثر از چند 
عامل اســت که از جمله ایــن عوامل نقدینگی 
موجود در بازار اســت که گاهی به سمت خرید 
مسکن، گاهی طا، گاهی ارز و گاهی هم خودرو 
گرایش پیدا می کنــد.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر میزان نقدینگی موجود در کشــور بیش 
از 4 هزار  میلیارد تومان و میزان خلق نقدینگی 
روزانه بیش از 2 هزار میلیارد تومان اســت که 
هیچ مدیریتی بر آن نیست. عضو هیئت رییسه 
مجلس شورای اسامی گفت: تقاضای زیاد و 
عرضه کم از دیگر دالیل گرانی خودرو است، عدم 
تعادل بین عرضه و تقاضا موجود شده تا دالالن 
قدرت مانور پیدا کنند. ســلیمی، عدم ثبات در 
تصمیم گیری هــا را یکی دیگــر از دالیل گرانی 
خودرو برشمرد و ادامه داد: عدم ثبات درحوزه 
تصمیم گیری و عدم اطمینــان جامعه به بازار 
باعث شــکل گیری تورم انتزاعی در این بخش 
شده که می توان گفت عدم اعتماد به آینده عامل 
اصلی گرانی است.ســلیمی بیان کرد: مدیران 
خودروساز بارها اعام کرده اند زیان ده هستند 
و 24 هزار نیروی مازاد دارند که این نیروی مازاد 
با فشــار افراد صاحب نفوذ جذب کارخانه های 
خودروساز شده و موجب افزایش هزینه ها می 
شود که مردم باید پول آن را پرداخت کنند، سوال 
اینجاســت چرا باید مدیرانی که یک شرکت را 
زیان ده می کنند، حقوق بگیرنــد، این مدیران 
زیان ده باید از سیستم مدیریتی حذف شوند،  
مدیرانی که توان »نه« گفتن به سفارش عمه ها و 
خاله ها را ندارند، همان بهتر که در خانه نشسته و 
با عمه ها و خاله ها چایی و قهوه بخورند.وی اظهار 
کرد: بازدیدی از یک شرکت در تبریز داشتیم، با 
جا به جایی یک مدیر که شرکت را زیان ده کرده 
بود، مدیری منصوب شد که شرکت را از زیان ده 
بودن به سوددهی رساند.می توان با جا به جایی 

یک مهره کلی تغییر مثبت ایجاد کرد.
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مذاکرات برجامی از امروز دوباره استارت می خورد؛

توافق؛ دور یا نزدیک؟
مریم خرمایی هفته شلوغی را پشت سر گذاشتیم و هفته شلوغ تری 
را پیش رو داریم. »رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران تا 20 نوامبر )29 آبان( در منطقه بود و خروجش همزمان شد با ورود 
»لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا به بحرین. در همین حال، روز سه شنبه 2۳ نوامبر 
)اول آذر( شاهد حضور »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در تهران هستیم و به فاصله یک روز بعد، در بازه زمانی 24 تا 2۵ نوامبر )۳ و4 آذر( 
شاهد برگزاری نشست شورای حکام آژانس در وین خواهیم بود و همان شهر، چهار 
روز بعد، در 29 نوامبر )8 آذر( یعنی امروز میزبان دور هفتم گفت وگوهای احیای 
برجام است.در این میان، از یک طرف، تماس های ایران با روسیه و چین و از طرف 
دیگر، تماس های آمریکا با همین 2 کشــور برقرار بود، حال آنکه فرانســه هم در 
عقب گردی آشکار به عادت معمول پیش از حصول برجام، مسئول چوب گذاشتن 

الی چرخ مذاکره به نفع تغییر مسیر به سمت بن بست های احتمالی شده است.
اما از این همه آمد و رفت و از این همه گفت و شنودها، حرف ایران همان است که 

پیشتر بود و در پنج شرط خاصه می شود:
  خودداری از مذاکره درباره فعالیت های موشکی و منطقه ای
  پرداخت خسارت از سوی آمریکا در جبران بدعهدی پیشین

  برداشته شدن همه تحریم های وضع شده بعد از توافق هسته ای 20۱۵
  تضمین واشنگتن درباره عدم خروج مجدد از برجام

  راستی آزمایی قبل از توافق نهایی
اما البی و دوندگی طرف مقابل برای به کرسی نشاندن کدام خواسته است به ویژه 
آنکه در کلیت گفتمان ارائه شده از سوی آنها که شامل آمریکا، اتحادیه اروپا و البته 
شورای همکاری خلیج فارس می شــوند؛ فقط چند »کلیدواژه محوری« ارزش 

بحث کردن را دارد که البته از سوی ایران هم بی پاسخ نمانده است.

این عبارات کلیدی شامل این موارد است:
  مذاکرات غیرمستقیم

  ادامه بحث از نقطه اتمام دور ششم گفت وگوهای وین
  تظاهر به مذاکره

  رسیدن به نقطه عدم بازگشت
  مناسبات منطقه ای یا تقویت گفت وگوهای منطقه ای

آمریکا و ادعای حضور موازی در میز گفت وگو
به همان اندازه که آمریکا تاش می کند به توهم ۱+۵ رسمیت ببخشد و از عبارت 
»مذاکرات غیرمستقیم« برای چارچوب وین استفاده کند؛ به همان اندازه ایران 
هم این ادعای واشنگتن را به چالش می کشد و در تدارک فرصت های متعدد برای 
یادآوری این مسئله اســت که پیرو تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام، 

واشنگتن دیگر یکی از طرفین گفت وگو با تهران تلقی نمی شود و موضع ما ادامه 
نشست ها در چارچوب ۱+4 است.اینکه ایران تمایل داشت پیش از تعیین تاریخ 
زمان از سرگیری گفت وگوها در وین، در بروکسل با طرفین اروپایی دیدار کند، به 
طور نمادین ناظر بر این چشم انداز بود که تهران، ادامه بحث را ذیل پکیجی در ادامه 
روابط با اروپا قرار می دهد. برای همین هم بود که اتحادیه اروپا از تدارک نشست 
بروکسل امتناع کرد حال آنکه ایران در واکنش به این سنگ اندازی، برای رفع هر 
گونه تردید درباره موضع خود، به رویکرد دیگری متوسل شد. در واقع، سفرهای 
جداگانه »علی باقری«، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به انگلیس، فرانسه و 
آلمان با هدف تاکید بر اینکه» ۳E منهای آمریکا« طرف گفت وگوی ایران است، 

انجام شد.
قبل از حصول برجام در ســال 20۱۵، ماموریت از ریل خارج کردن قطار مذاکره با 
»لوران فابیوس« وزیر خارجه وقت فرانسه بود و او در مقام سخنگو، سقف توقعات 
طرف مقابل را به نمایش می گذاشت. در حد فاصل رفتن ترامپ تا روی کار آمدن 
جو بایدن دموکرات در کاخ سفید که تازه زمزمه های احیای برجام آغاز شده بود؛ این 
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان بود که با توجه به دورنمای برلین برای عهده دار 
شدن نقشی بزرگ تر در عرصه جهانی، تریبون طرح توقعات برجامی اتحادیه اروپا را 
به دست گرف، اما اکنون در حدفاصل اتمام دوره زمامداری »آنگا مرکل« و روی کار 
آمدن صدراعظم جدید، این وظیفه بار دیگر به پاریس و این بار به »ژان ایو لودریان« 
رییس دستگاه دیپلماسی فرانسه واگذار شده است.لودریان مسئول تاکید بر 2 
عبارت کلیدی است که البته یکی از آنها یعنی »لزوم ادامه بحث از نقطه اتمام دور 
ششم گفت وگوهای وین« پرتکرارتر اســت. آنچه در ۶ دور مذاکرات وین دنبال 

می شد؛ رویکرد آمریکا مبنی بر لغو »تحریم های ناسازگار« با برجام بود، اما تاکید 
دولت جدید ایران بر »اجرای بدون کم و کاست برجام طبق توافق انجام گرفته در 
20۱۵« به این به معناست که »تمام تحریم های دوره ترامپ« باید لغو شود، حتی 
آنهایی که برای اعمال فشار بر تهران، ذیل برچسب تروریسم و حقوق بشر گنجانده 
شد تا صعب العبور باشند.پاسخ باقری مبنی بر اینکه »نقطه شروع دور هفتم، لغو 

همه تحریم های غیرقانونی است«، ناظر بر ادعای تکراری لودریان است.

ژست مذاکره؛ از طرف چه کسی؟
 sham « اما لودریان فقــط یک بار از عبــارت کلیدی »تظاهــر به مذاکره« یــا
negotiating stance« هم استفاده کرد و مدعی شد اگر ایران با چنین موضعی 
پای میز مذاکره بیاید؛ برجام برای طرف غربی عاری از محتوا خواهد شد. این ادعا 
در کنار کلیدواژه به کار رفته از سوی رابرت مالی مفهوم پیدا می کند که گفته بود ایران 
با توجه به ابعاد غنی سازی »به نقطه بدون بازگشت برای احیای برجام« نزدیک 
شــده حال آنکه این ادعا هم به نوبه خود ناظر بر گزارش »رویترز« است مبنی بر 
اینکه یک راه برای اعمال فشــار بر ایران این اســت که بتوان »چین و روسیه« را 
مجاب کرد که »این تهران است که مانع ادامه مســیر است نه واشنگتن«.با این 
حساب، این طرف غربی است که به رغم اصرار برای ورود به دور هفتم، فقط ژست 
مذاکره می گیرد و هیچ تمایلی به نتیجه گرفتن از آن ندارد، چراکه چشم انداز خود را 
روی گرفتن امتیازهای حداکثری متمرکز کرده و همچنان با اهرم ناکارآمد »فشار 
حداکثری« پیش می رود. رایزنی های رابرت مالی با چین و روسیه هم که با شعار 
»همسو شدن با شرکا« انجام شــد؛ در همین راستا قابل ارزیابی است.اما سوال 

اصلی این است که غرب در پی کدام امتیاز حداکثری است؟

منطقه و چیدن میزهای جدید
چهارشــنبه هفته پیش بود که اولین خروجی ســفرهای منطقه ای رابرت مالی 
به صورت بیانیه مشترک با شــورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا بیرون 
آمد. عبارت های کلیدی این بیانیه شامل »توجه به دغدغه های جدی تر امنیتی در 

منطقه« و »ارتقای گفت وگوهای منطقه ای« در پیوند با احیای برجام بود.
به دنبال آن، مالی در روز جمعه و در جریان کنفرانس امنیتی منامه، همین کلیدواژه 
را در قالبی دیگر عنوان کرد و مدعی شد: ایران دو راه بیشتر ندارد. ادامه تنش زایی 
هسته ای و بحران یا بازگشــت دوجانبه به برجام و ایجاد فرصت برای »ارتباطات 
منطقه ای«، اقتصادی و دیپلماتیک.بعد در پیامی توئیتری، بار دیگر همین کلیدواژه 
را با رنگ و لعابی فریبنده تر، تکرار کرد: ریشــه غالب اختال ها در خاورمیانه، کنار 
گذاشتن ایران از »مناسبات منطقه ای« و واکنش منفعت طلبانه ایران به آن است.

ماراتن 8 آذر؛ دوندگی آمریکا و اراده ایران
اگر کلید واژه »مناســبات منطقه ای« را در کنار ادعای »ند پرایس« ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا بگذاریم که گفته بود »برجام مبنایی برای مذاکره درباره سایر 
موضوعات است«؛ به چشــم انداز روشنی از ســقف توقعات آمریکا و شرکایش 
می رسیم.در این چشم انداز سعی می شود یا گفت وگوهای وین مشروط به حضور 
کشورهای عرب خلیج فارس شود یا اینکه خواسته های امنیتی واشنگتن )شامل 
برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای( در روندی جداگانه و پشت میز مذاکره 
مستقیم اعضای منطقه و ایران برآورده شود.روز دوشنبه اول آذر ماه، »سعید خطیب 
زاده«، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به این ادعا هم پاسخ داد و گفت: آنچه در 
وین انجام می شود، تمرکز بر رفع تحریم ها علیه ایران است. اگر کشورهای حوزه 
خلیج فارس فکر می کنند گفت وگویی متفاوت داریم، باید این موضع را بشنوند. 
درباره وین و منطقه دستور کار ما روشن است.این اظهارنظر یعنی آنهایی که آن سوی 
میز مذاکرات وین هستند، نباید سقف توقعات خود را از خط قرمزهای ایران باالتر 
ببرند )که یکی از آنها برنامه دفاع موشکی است(؛ یا اگر فرضا عربستان و امارات 
خواستار یخ زدایی از رابطه هستند؛ ایران استقبال می کند، اما در چارچوبی متفاوت 
که مبتنی بر حق همسایگی است و به این شــرط که آنها مطالبات خود را از روی 
نسخه ای که آمریکا برای شان پیچیده، روخوانی نکنند.فعا تهران، میزبان رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی است با این هشدار که امیدوار است سفر او مثل 
دوره های قبل سازنده باشد و از وسوسه فرانسوی ها برای سیاسی کردن جایگاهش 
بپرهیزد. در ماراتن باقی مانده تا 8 آذر، تنها ایران است که نمی دود، چراکه حرف آخر 
را که »رفع همه تحریم هاست«؛ همان ابتدا زده و حضورش پای میز مذاکره برای آن 

است که ببیند طرف مقابل چقدر خود را با این واقعیت سازگار کرده است.

گیشـه

ایرنا نوشت: نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران 
درحالی که دولت بایدن مدعی رویکرد دیپلماسی در 
قبال تهران بوده و جهان نیز به شکست رویکردها و 
سیاست های فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران 
معترف هستند، در آستانه برگزاری مذاکرات ایران و 
۱+4 در وین، بار دیگر لفاظی های همیشگی واشنگتن 
را تکرار کرد.رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا 
در امور ایران در آســتانه مذاکرات 29 نوامبر )هشتم 
آذرماه( در حالی که دنیا به شکســت رویکرد اعمال 
فشــار و تحریم علیه تهران اذعــان دارد، باز هم از به 
کارگیری رویکرد شکست خورده اعمال فشار سخن 
به میان آورد.به گزارش خبرگــزاری رویترز، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با شبکه انگلیسی 
بی بی ســی، بدون اشــاره به نقض برجام از سوی 
کشورش،  ایران را به اعمال فشار بیشتر تهدید کرد و با 

هراس از پیشرفت های فنی هسته ای ایران مدعی 
شــد اگر ایران مذاکراتی را که قرار است روز دوشنبه 
در وین از ســر گرفته شــود، به عنوان بهانه ای برای 
تسریع برنامه هسته ای خود استفاده کند، آمریکا و 
شرکایش  احتماال بر ایران فشار خواهند آورد.مالی در 
تداوم تکرار سیاست شکست خورده فشار حداکثری 
مدعی شد که اگر ایران فکر می کند می تواند از این 
زمان برای ایجاد اهرم های بیشــتر اســتفاده کند و 
سپس خواهان چیز بهتری شود، این اقدام کارساز 
نخواهد بود. ما و شرکای مان این کار را انجام نخواهیم 
داد.وی مدعی شد که اگر این رویکرد ایران است که 
سعی کند از مذاکرات به عنوان پوششی برای تسریع 
برنامه هسته ای خود استفاده کند و همانطور که می 
گویم، در مذاکرات تعلل کند، ما مجبور خواهیم شد 
به شیوه ای پاســخ دهیم که در اولویت یا ترجیح ما 

نیســت. هیچ کس نباید تعجب کند که در آن مقطع 
فشار بر ایران افزایش یابد.مالی در ادامه لفاظی های 
واشــنگتن در عین حال مدعی شد که ما امیدواریم 
به آنجا نرسیم، اما اگر به آن نقطه برسیم، فشار باید 
افزایش یابد تا به ایران این پیام منتقل شود که گزینه 
ای که انتخاب می کند، اشــتباه اســت. اینکه یک 
مسیر متفاوت برای ایران وجود دارد؛ اما این مسیر 
به صورت نامحدود باز نیســت زیرا برنامه هسته ای 
ایران  ماهیت توافق مورد مذاکره را به خطر می اندازد.

لفاظی »رابرت مالی« در آستانه مذاکرات وین

اولین پیام صوتی نخست وزیر طالبان: 

قول روزی به مردم نداده بودیم؛ روزی را خدا می رساند
نخست وزیر حکومت طالبان برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، طی یک بیانیه صوتی صحبت کرده است. ما محمد حسن آخوند،  
گسترش بیکاری، فقر و قحطی را بی ربط به حکومت این گروه دانست و گفت که »مسئوالن امارت اسامی افغانستان شب و روز تاش می کنند که در خدمت مردم 
باشند.«وی خطاب به والی ها، فرماندهان و سایر مســئوالن این گروه گفت: »دروازه های تان به روی مردم باز باشد وگرنه دروازه های رحمت خداوند به روی شما 
بسته می شود. این ملت مسلمان و مجاهد را خدمت کنید، ناسپاسی نکنید وگرنه شما بر مقامات اداره فاسد قبلی برتری ندارید. اگر نظام الهی را حفاظت نکنید و 
مردم و مجاهدین را خدمت نکنید، پس چه ارزشی نزد پروردگار دارید.«رییس کابینه  طالبان همچنین گفت که آنان سیاست بی طرفی را در پیش گرفته اند و از جهان 
انتظار دارند در قبال افغانستان براساس همین سیاست رفتار کنند. ما حسن آخوند در بخشی از صحبت های خود گفت: »به جهان اطمینان می دهیم که در پالیسی 
ما هرگز جا ندارد که در امور دیگران به خصوص همسایه ها مداخله کنیم و ما مردمی نیستیم که در زبان ما چیزی باشد و در عمل ما چیزی دیگر. کشور ما با مشکل 

مواجه است و کوشش می  کنیم که کشور و ملت خود را از فقر و مسکنت نجات دهیم.«
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی:

کشاورزان اصفهانی هیچ ارتباطی با فرصت طلبان ندارند
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی گفت: تنها مطالبه و خواسته بحق کشاورزان دریافت حقابه 

، برگرداندن معیشت و احیای زاینده رود است.
حسین محمدرضایی اظهار داشت: کشاورزان همواره خواستار احقاق مطالبات خود بوده اند و هیچ 
ارتباطی با فرصت طلبان ندارند. تنها مطالبه و خواسته بحق کشــاورزان دریافت حقابه و برگرداندن 
معیشت به آن ها و احیای زاینده رود است.وی با بیان اینکه کشاورزان در تحصن ۱۷ روزه نشان دادند 
که اجازه هیچ گونه سوء استفاده و بهره برداری سیاســی را به فرد یا گروهی نخواهند داد، ادامه داد: 
عمده مطالبات کشاورزان مبنی بر اجرای کامل مصوبات شورای عالی آب، شورای هماهنگی زاینده 
رود و شورای تامین اســتان و پرداخت کامل حق نکاشت و خسارتی است که سال ها خشکسالی بر 

زندگی آن ها وارد کرده است.

معاون امور عمرانی استانداری: 

ساعات کار صنایع آالینده در اصفهان کمتر شد
معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: در حال حاضر محدودیتی به عنوان تعطیلی به دلیل 

آلودگی نداریم، اما ساعات کار صنایع آالینده واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان، کمتر شده است.
مهران زینلیان درباره تدابیر صورت گرفته با توجه به آلودگی باالی اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر 
تمام صنایع واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان توسط اکیپ های نظارتی اداره کل محیط زیست و 
دانشگاه علوم پزشکی بررسی و کنترل می شوند.وی تاکید کرد: از شهروندان درخواست داریم موارد 

منشأ آالیندگی هوا را به دبیرخانه کمیته اضطرار آلودگی هوا در اداره کل محیط زیست منتقل کنند.
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان درباره محدودیت فعالیت صنایع با توجه به وضعیت آلودگی 
هوا، گفت: در حال حاضــر محدودیتی به عنوان تعطیلی نداریم، اما ســاعات کار صنایع آالینده واقع 
در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان، کمتر شده اســت.وی توضیح داد: از جمله صنایع آالینده، کوره های 
آجرپزی هستند که در شب اجازه فعالیت ندارند، اما ساعات کاری آنها در روز بسته به میزان آالیندگی 
هوا در روز کمتر شده است.زینلیان تصریح کرد: هنوز تعطیلی کامل هیچ صنعتی در اصفهان به دلیل 
آلودگی هوا را نداشته ایم، اما صنایعی که استانداردهای الزم را نداشتند، از قبل تعطیل شده اند، از سوی 

دیگر ساعات کاری صنایع فعال محدود شده است.

رییس اتحادیه میوه و سبزی استان خبر داد:

افزایش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی در بازار
رییس اتحادیه میوه و ســبزی اســتان اصفهــان گفت: وجه فرنگی و ســیب زمینی صدرنشــین 
قیمت ها در بازار هســتند.نوروزعلی اســماعیلی اظهار کرد: در چند روز اخیر با افزایش قیمت گوجه 
فرنگی و ســیب زمینی در بازار رو به رو بــوده ایم، در حــال حاضر قیمت هر کیلو ســیب زمینی در 
 خورده فروشــی ها ۹ هزار و ۵۰۰  الی ۱۰ هزار تومان و گوجــه فرنگی ۱۳ الی ۱۴ هزار تومان اســت.

وی افزود: الزم به ذکر اســت که قیمت ســیب زمینی در ماه گذشــته ۶ هزار تومان و گوجه فرنگی 
۸ هزار تومان بوده  کــه البته این قیمت ها  با احتســاب حداکثر ۳۵ درصد ســود  از میدان مرکزی 
به خرده فروشــی ها  عرضه می شــود.رییس اتحادیه میوه و ســبزی اســتان اصفهان بیان کرد: با 
توجه به جا بــه جایی فصلی، قیمــت گوجه فرنگی طبق روال همه ســاله از ابتدای مهر نوســاناتی 
داشــته که ادامه دار بوده و ممکن اســت در هفته هــای آینده بازار  بــه تعادل برســد، البته قیمت 
 گوجه در هر اســتان تفاوت دارد و بســتگی دارد بار روزانه که وارد می شــود از کدام اســتان باشد.
وی درباره گرانی قیمت سیب زمینی  تصریح کرد: گفته می شود که  دپوی سیب زمینی در انبارها یکی 
از علل گرانی سیب زمینی در بازار است، اما صحت ندارد، هیچگونه کمبود سیب زمینی در بازار نداریم و 

به میزان مورد نیاز در بازار عرضه می شود.

چرا اصفهان به کانون اعتراضات تبدیل شد؟

تاوان برچسب های غیرواقعی!

اعتراضات مردمی بر سر مشکل کم آبی و  هما حسینی
بی کفایتی مسئوالن در اصفهان و سرکوب 
معترضان چند روزی است در صدر اخبار است. برخی شهر اصفهان را 
به عنوان یک کالن شهر جزو شهر هایی به حساب می آورند که ساکنان 
آن از سطح درآمد و رفاه خوبی برخوردار هستند و تنها مشکل این شهر 
را خشکی زاینده رود تلقی می کنند؛ اما بررسی ها نشان می دهد فاصله 
طبقاتی در این استان بسیار شدید بوده و وضعیت معیشت میان مرکز 

اصفهان و حومه و شهر های دیگر استان زمین تا آسمان است.
در این گزارش وضعیت رفاهی این اســتان را بررســی کردیم و اینکه 
چگونه اسناد توسعه در این اســتان مانند دیگر نقاط کشور به تشدید 
فاصله طبقاتی و فقر دامن زده است. بررسی وضعیت زندگی ساکنان 
این استان به فهم اینکه چرا اســتان اصفهان در سال های اخیر جزو 

کانون های اصلی اعتراض معیشتی است، کمک می کند.
براســاس اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان، نمره فقر کل کشور ۲۲ درصد 

است.
 این شاخص نشــان دهنده کل جمعیت ســه دهک پایین درآمدی 

اســت، یعنی ۲۲ درصد از کل جمعیت ایران فاقد هرگونه درآمد ثابت 
یا تحت پوشش کمک های حداقلی کمیته امداد و بهزیستی هستند. 
در این میان نزدیک بــه ۴.۵ درصد از کل جمعیت ســه دهک پایین 

درآمدی کشور ساکن استان اصفهان هستند. 
اما داده های آماری و نمره فقر در استان اصفهان نشان دهنده فاصله 
زیاد میان مرکز این استان و دیگر نقاط آن اســت، نقاطی که در چند 
روز اخیر شاهد به پاخاستن کشاورزان آن و اعتراضات مردمی در شهر 

اصفهان بودیم.
درحالی که نمره فقر شهر اصفهان ۱۳ درصد )یک درصد بیشتر از نمره 
فقر کل کشور( است، در شهرستان هایی که اتفاقا وابستگی معیشتی 
زیادی به آب داشــتند، هر روز بر تعداد فقرا اضافه می شود. به طوری 
که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از جمعیت ســاکن در شهرستان هایی مانند 
فریدون شهر، چادگان، بویین و میاندشــت و فریدن در فقر مطلق به 
سر می برند؛ یعنی بیش از یک چهارم اهالی این شهر ها فاقد هر گونه 
درآمد ثابتی هستند و برخی از آن ها با مستمری های حداقلی کمیته 

امداد و بهزیستی زندگی می کنند.

درحال حاضر مستمری این نهاد های »حمایتی« به ازای هر خانواده 
سه نفره حدود ۷۰۰ هزارتومان در ماه است. یعنی ۳۵ درصد از جمعیت 
شــهر هایی که نام بردیم با مســتمری کمتر از ۲۵۰ هزارتومان در ماه 
زندگی می کننــد و فاقد هرگونه درآمد دیگری هســتند. حتی همین 
مستمری حداقلی هم نصیب همه فقیرترین جمعیت ساکن استان 
اصفهان نشــده و ۷۳درصد از جمعیت ســه دهک پاییــن درآمدی 
اســتان اصفهان که در فقر مطلق و فاقد هر گونه درآمدی هســتند، از 
دریافت مســتمری حداقلی نهاد های »حمایتی« محروم مانده اند و 
تنها منبع درآمدشــان یارانه نقدی ماهانه ای اســت که به حساب آنها 

واریز می شود.
در این میــان فقر میان زنان سرپرســت خانوار نســبت بــه مردان 
سرپرســت خانوار به مراتب گسترده تر اســت. به طوری که در همان 
شهرســتان فریدن که از جمله صدرنشــینان نرخ باالی فقر در استان 
اصفهان است، ۶۶درصد از جمعیت زنان سرپرست خانوار ساکن این 

شهرستان در فقر مطلق و فاقد هرگونه درآمد ثابتی هستند.
به گزارش رویــداد۲۴ ،عنصر های رفاهــی دیگر ماننــد بیمه تامین 
اجتماعی نیز در استان اصفهان در شــرایط بحرانی قرار دارد. نزدیک 
به ۴۴ درصد یعنی کمی کمتر از نیمی از ساکنان استان اصفهان فاقد 
بیمه اجتماعی هســتند. در این میان باز هم زنان بیشــتر از مردان از 
پوشش بیمه ای محروم مانده اند، به طوری که ۷۴ درصد از جمعیت 
زنان سرپرست خانوار ساکن این استان فاقد بیمه اجتماعی هستند.

فاجعه آب و محیط زیست سال هاســت در کنار نقاط دیگر در استان 
اصفهان بحران آفرین شده و دسترســی به آب و حق زیستن را برای 

بسیاری از ساکنان این استان دشوار کرده است. 
گرچه در ریشــه یابی این بحران به عوامل زیادی مانند رشــد صنایع 
فوالدی و آب بر، طرح های انتقال آب، خشکسالی، افزایش جمعیت، 
سدسازی و شــیوه تولید و الگو های کشــاورزی بدون نظارت محیط 
زیســتی، می توان اشــاره کرد، اما داده های آماری در کنار شــواهد 
ملموس مانند اعتراضات و تجربه زندگی تهیدســتان در این اســتان 
به خوبی گواه این اســت که طی دهه های اخیر اجرای اسناد توسعه 
به تشــدید فاصله طبقاتی و تعمیق فقر دامن زده و همزمان از دامنه 
سیاســت های رفاهی/حمایتــی مانند بیمه و کمک های معیشــتی 

کاسته شده است.
درواقع اصفهان سال هاســت تاوان برچســب های غیرواقعی مثل 

»برخورداربودن« را پس می دهد. 

خبر روز

سرپرست امور برق اردستان:

اگر مردم صرفه جویی کنند، خاموشی نخواهیم داشت
سرپرست امور برق اردستان گفت: مشکل خاموشی ها با همکاری مردم برطرف می شود و در صورتی که 
مردم صرفه جویی کنند، خاموشی نخواهیم داشت.محسن قاسمی اظهار کرد: با توجه به کاهش دما 
در شرایط فعلی مدیریت در مصرف سوخت برای پایداری شبکه برق الزامی است.وی افزود: کاهش 
روشنایی چراغ های معابر اصلی در شهرهای اردســتان با هدف کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها و 
حفظ پایداری شبکه سراسری برق انجام می شود.سرپرســت امور برق اردستان با بیان اینکه برای 
جلوگیری از اعمال محدودیت در تامین برق، مشترکان باید در آخرین روزهای پاییز توجه بیشتری در 
مصرف انرژی داشته باشند، گفت: بر این اساس، مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق خود را 
طبق الگوی خاصی کاهش دهند، از مشوق های صنعت برق برخوردار خواهند شد.قاسمی تصریح کرد: 
مشترکان با اقداماتی ساده مانند خاموش کردن المپ های اضافی در منازل و ادارات و استفاده بهینه از 
آبگرمکن و بخاری برقی می توانند عالوه بر کاهش هزینه برق مصرفی، تولید نیروگاه ها را کاهش دهند 
که با چنین اقدامات ساده مشکلی در تامین گاز و برق کشور در روزهای سرد سال به وجود نخواهد آمد.

وی درباره گالیه شهروندان در خصوص کاهش روشنایی معابر، افزود: کاهش روشنایی چراغ های 
معابر اصلی در شهرهای اردستان با هدف کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها و حفظ پایداری شبکه 
سراسری برق صورت گرفته است و این موضوع تنها مختص اردستان نیست و در سراسر کشور انجام 
می شود.سرپرست امور برق اردستان با بیان اینکه روشنایی مسیرهای پرتردد و چهار راه های شهری 
برای جلوگیری از حوادث رانندگی و ترافیکی تقویت می شود، گفت: برای اینکه بتوانیم خیابان های 
اصلی شهر را تعویض و تقویت المپ های کم مصرف کنیم، نیازمند ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هستیم که 
پیگیری اجرای این پروژه در دستور کار قرار دارد.قاسمی تصریح کرد: به طور میانگین در تابستان گذشته 
میزان مصرف برق در شهرستان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته که عوامل مختلفی از 
جمله گرمای هوا سبب این افزایش شده  است.وی با بیان اینکه امور برق اردستان بیش از ۳۲ هزار 
مشترک خانگی، کشاورزی و صنعتی دارد که حدود ۶۰ درصد بار مصرف برق در بخش کشاورزی انجام 
می شود، گفت: مشکل خاموشی ها با همکاری مردم برطرف می شود و در صورتی که مردم در روزهای 

باقی مانده از فصل پاییز صرفه جویی کنند، خاموشی نخواهیم داشت.

برداشت 60 کیلوگرم زعفران در آران و بیدگل
معاون جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: پیش بینی شده امسال افزون بر ۶۰ کیلوگرم زعفران مرغوب 
از مزرعه های شهرستان آران وبیدگل برداشت شود.هادی یغماییان اظهار کرد: سطح زیر کشت زعفران 
در آران و بیدگل نزدیک به ۸۵ هکتار است که از این سطح، حدود ۳۰ هکتار بارور و بقیه طی سال های 
آینده به بار خواهد نشست.وی، میانگین برداشــت زعفران از هر هکتار را ۲ کیلوگرم برشمرد و افزود: 
برداشت زعفران از نیمه آبان ماه در آران و بیدگل آغاز شده و تا نیمه آذر ماه جای ادامه دارد.به گفته وی، 
کشت زعفران به عنوان یکی از محصول های کم آب و با ارزش افزوده باال برای افزایش درآمد کشاورزان 
آران و بیدگل، در اولویت برنامه های مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان برای اصالح الگوی کشت 
در نظر گرفته شده است.یغماییان با بیان اینکه زعفران طی یک سال ۲ بار آبیاری می شود، گفت: هر 
هکتار سطح زیر کشت این محصول حدود ۳۰ نفر اشتغال زایی ثابت و فصلی دارد.وی تصریح کرد: هر 
هکتار کشت زعفران حدود ۶ تن پیاز زعفران الزم دارد که بهتر است از اقلیم های مشابه آب و هوایی تهیه 
شود تا بازدهی مطلوبی داشته باشد.یغماییان با تاکید بر این که زعفران از جمله محصول های خاص 
ایران است و با توجه به قیمت زیاد آن در صادرات جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، افزود: 
مزیت نسبی و اهمیت زعفران از نظر تولید، سطح زیر کشت، اشتغال زایی و قابلیت درآمدزایی زیاد این 
مدیریت را بر آن داشته است تا با حمایت های سازمان متبوع کشت و تولید آن را در این منطقه افزایش 
دهد.وی با اشاره به نیاز اندک زعفران به آب کم که عمده ترین محدودکننده تولید بخش کشاورزی در 
منطقه به شمار می آید، خاطر نشان کرد: سطح زیرکشت و تولید زعفران هر ساله از افزایش قابل توجهی 

برخوردار است و موجب رونق اقتصادی منطقه و افزایش درآمد بهره برداران می شود.

کافه اقتصاد

مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره طرح ملی مسکن توضیح داد:شهرستان

ساکنان شهر اصفهان، واحدهای شاهین شهر و بهارستان را انتخاب کنند
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: از میان متقاضیانی که برای طرح مسکن ملی اســتان اصفهان ثبت نام کردند، ۱۵ درصد آنان واجد شرایط هستند.علیرضا 
قاری قرآن اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ هزار نفر در استان برای دریافت مسکن ملی ثبت نام کرده اند که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آنان واجد شرایط دریافت مسکن هستند.وی با بیان اینکه 
نیمی از فرآیند اداری تخصیص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است، گفت: در صورت تامین منابع مالی و تخصیص زمین، تسهیالت بانکی برای احداث مسکن 
به متقاضیان اختصاص می یابد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: متقاضیان و ساکنان شهر اصفهان برای ثبت نام در طرح مسکن ملی می توانند از واحد های 
پیش بینی شده در شهر های بهارستان و شاهین شهر انتخاب کنند.وی،چالش اصلی پیش روی مســکن ملی را گذر از مراحل اداری دانست و افزود: خواهان هماهنگی 
بیشتر برای واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملی هستیم که البته هر سازمان مطابق با دستورالعمل های ابالغی و مختص خود عمل می کند که الزمه آن عمل بر اساس 
یک دستورالعمل واحد است.قاری قرآن گفت: درصورتی که تسهیالت موردنظر و فرآیند اداری سریع تر صورت بگیرد، ساخت مسکن ملی با سرعت باالتری انجام می شود.

وی اضافه کرد: طرح بزرگ و ملی تولید مسکن باهدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کل کشور در دست اجراست که سهم استان اصفهان ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد است.

عکس یادگاری 
سران اجالس 

سازمان اکو

عکس روز

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

قیمت طال و سکه قابل 
پیش بینی نیست

رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان گفت: به 
دلیل نزدیک شدن به مذاکرات وین و همچنین 
نزدیک شدن به ســال نو میالدی، بهای اونس 
جهانی و قیمت طال و ســکه در بــازار داخلی به 
دلیل متغیرهای زیاد پیش رو، قابل پیش بینی 
نیست.هوشنگ شیشه بران با اشاره به وضعیت 
بازار طال، اظهار کرد: قیمت طالی جهانی به دلیل 
سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی 
۲۲ دالر گران شد و به ۱۸۱۲ دالر رسید، اما اخیرا 
قیمت اونس جهانی به دلیل افزایش نرخ دالر 
جهانی به ۱۷۹۲ دالر کاهش یافت.وی افزود: از 
طرفی نرخ دالر به ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش 
یافت و این عامل موجب شد قیمت طال و سکه 
در معامالت بازار داخلی کمی افزایشــی شود.
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان توضیح داد: 
روز شنبه- ۶ آذر ماه، قیمت سکه طرح جدید با 
۱۲۰ هزار تومان افزایش به ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار 
تومان، سکه طرح قدیم بدون تغییر ۱۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزار تومان، نیم ســکه بــا ۲۰ هزار تومان 
افزایش به ۶ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان، ربع سکه 
بدون تغییر به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه 
های یک گرمی بانک مرکــزی نیز به ۲ میلیون 
۳۲۰ هزار تومان رسید.وی همچنین افزود: هر 
گرم طالی ۱۸ عیار با ۷ هــزار تومان افزایش به 
یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۴۰۰ تومان رســید و 
قیمت هر مثقال طالی آب شده نیز با ۲۴ هزار 
تومان افزایش به ۵ میلیون و ۴۳۴هزار تومان 
رسید.شیشــه بران اضافه کرد: در این هفته به 
دلیل نزدیک شدن به مذاکرات وین و همچنین 
نزدیک شدن به ســال نو میالدی، بهای اونس 
جهانی و قیمت طال و ســکه در بــازار داخلی به 
دلیل متغیرهای زیاد ، قابل پیش بینی نیست.
وی تاکید کرد: در حال حاضــر معامالت و داد 
و ستد در بازار به دلیل نوســانات قیمت طال با 
کاهش روبه رو است و معامله گران و خریدارن 
طال در انتظار نتیجه مذاکرات وین هستند.نایب 
رییس اتاق اصناف اصفهان، توضیح داد: همواره 
در مواقعی که بازار طال و ســکه با نوسان قیمت 
روبه رو اســت، رکود و کاهش تقاضا در خرید و 

فروش و معامالت بیشتر می شود.

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
الگوی کشت در استان اصفهان، نهایی شده و به تایید 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده است.
علیمراد اکبری با بیان اینکه الگوی کشت کشور آماده و 
فاز نخست آن در پاییز وارد مرحله عملیاتی شده است، 
افزود: این الگو در چهار سناریو از جمله سناریوهای کم 
آبی شدید، کم آبی متوســط، کم آبی خفیف و نرمال 
آماده شده است.وی با اشــاره به اینکه برای اجرای 
الگوی کشت، الزاماتی از جمله منابع مالی، همکاری 

همه دســتگاه ها و سازمان ها و مســئوالن استان و 
کشور الزم است، اضافه کرد: الگوی کشت در استان 
اصفهان، سازگار با شرایط حوزه زاینده رود آماده شده 
و وزارتخانه هم آماده اجرای این الگو است مشروط 
بر اینکــه الزامات آن تامین شــود.اکبری درباره آب 
مصرفی بخش کشــاورزی گفت: حدود پنج ســال 
پیش ۳۵ محصول با سطح پوشش باالی ۸۵ درصد 
و تولید حدود ۹۰ درصــد را در برنامه عملیات میدانی 
قرار دادیم تــا آب را در داخل مزارع اندازه گیری کنیم 
اکنون حدود ۳۴ محصول به پایان رسیده و فقط یک 
محصول باقی مانده است که پس از آن،نتیجه بررسی 
ها منتشر می شود.معاون امور آب و خاک وزارت جهاد 
کشــاورزی با بیان اینکه مصرف آب کشاورزی، ۶۹ 

میلیارد متر مکعب بوده است، افزود: اگر میزان آب 
کشور حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیارد متر مکعب باشد حدود 
۶۵ درصد می شــود.اکبری اضافه کرد: در اصفهان 
تاکنون حدود دو هزار و ۱۰۰ هکتار گلخانه را که یکی از 
مصادیق بهینه کردن مصرف آب است،اجرا کردیم که 
حدود هزار و ۱۰۰ هکتار از آن در حوزه زاینده رود است.

وی گفت: در توسعه کشت نشایی در صیفی و سبزی 
حدود سه هزار هکتار و توسعه کشت ارقام میان رس 
و زودرس، حدود پنج هزار هکتار است.اکبری ادامه 
داد: برای تامین غده های سیب زمینی زودرس حدود 
هزارو ۵۰۰ هکتار و کشت زعفران را در حوزه زاینده رود 
به حدود هزار هکتار توسعه دادیم که گیاه کم آب بر و 
کشت گیاهان دارویی هم حدود سه هزار هکتار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

الگوی کشت در اصفهان نهایی شده است

عکس: مهر
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معاون اداره راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

باید منازل مسکونی با زیربنای پایین در چهارمحال ساخته شود 
چهارمحال و بختیاری که به عنوان یکی از مناطق محروم کشور محسوب 
می شود، به دالیل مختلف همچون آب و هوای مناسب و گردشگری بودن 
با افزایش قیمت مسکن رو به رو بوده است.به گونه ای که این مهم موجب 
شده چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از استان های نخست در تورم 
و افزایش قیمت مسکن مطرح شود.این مهم خانه دار شدن را آرزویی 
محال برای بسیاری از مردم این استان تبدیل کرده که طرح های ساخت 
مسکن، التیامی بر درد این مردم بوده است.معاون مسکن و بازآفرینی 
شهری اداره راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به علل مختلف 
افزایش قیمت مسکن در استان، اظهار کرد: عدم استفاده از ظرفیت و توان 
بخشی خصوصی برای جبران کسری مســکن و ایجاد تقارن در عرضه 
مسکن از مهم ترین علت های افزایش قیمت مسکن در این استان است.

اسکندر امینی با اشــاره به نرخ باالی مهاجرت از روستاها به شهرها در 
چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: به دالیل مختلف مردم از روستاها به 
شهرها مهاجرت می کنند و این مسئله موجب شده تقاضای مسکن در 
شهرها افزایش یابد. وی، ســومین دلیل را عدم ساخت و عرضه منازل 
مسکونی با متراژ پایین دانست و ادامه داد: بیشترین ساخت و سازها در 
چهارمحال و بختیاری با متراژ و زیربنای زیاد است و برخی از خانواده ها 
توانایی خرید این منازل را ندارند و نیاز است منازل مسکونی با زیربنای 

پایین در استان ساخته شود.

عدم همکاری دســتگاه ها بــرای بازآفرینی بافت های فرســوده 
در چهارمحال و بختیاری

معاون مسکن و بازآفرینی شــهری اداره راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری، عدم اجرای سیاست ها و بازآفرینی بافت های فرسوده را از دیگر 
علت های باال بودن قیمت در استان عنوان کرد و گفت: این مسئله طی چند 
سال گذشته کلید خورده و به دستگاه های مربوطه ابالغ شده است؛ اما به 
دلیل عدم همکاری این مهم اجرایی نشد.امینی افزود: دولت باید تسهیالت 
بلندمدت با بهره کم را در دستور کار خود قرار دهد.وی، نبود بانک اطالعاتی 
جامع مسکن در استان را عامل آخر در افزایش قیمت مسکن در چهارمحال 
و بختیاری دانســت و اظهار کرد: در صورت راه اندازی سامانه ثبت اسناد 
،اطالعات خانه های خالی مشخص می شــود و این مهم نشان می دهد 

چه اشخاصی از مسکن به عنوان کاالی سرمایه گذاری استفاده می کنند.

مسکن؛ کاالی سرمایه ای
یک کارشــناس اقتصاد چهارمحال و بختیاری با بیــان این موضوع که 

عده ای برای همیشه باید قید خانه دار شدن را بزنند و این واقعیتی است 
که چالش های عمده مسکن در کشور و به تبع آن در استان چهارمحال 
و بختیاری را به حقیقت نزدیک تر ساخته است، اظهار کرد: چالش های 
عمده ای که مسئولین به جای رفع چالش در فکر تزریق مسکن هستند و 
تجربه های دوره های گذشته در این حوزه نادیده گرفته می شود.محمود 
بخشی نژاد با اشاره به مشکالت حوزه مســکن در شهرکرد، عنوان کرد: 
مسکن در ایران به عنوان کاالی ســرمایه ای محسوب می شود در حالی 
که نگاه سیاست گذاران به مســکن، مصرفی است.این استاد دانشگاه 
تصریح کرد: مسکن در کشور و استان یک کاالی سرمایه ای است و هر 
کاالی سرمایه ای متناسب با جذابیت و نرخ بازدهی سرمایه گذاران را به 
خود جذب می کند.وی افزود: در شرایطی که بازارهای موازی در شرایط 
نامتعادلی به سر می برند، هر فردی به جهت درجه اطمینان باالتر بخش 

مسکن در این بازار سرمایه گذاری می کند.

تاثیر افزایش قیمت مصالح بر مسکن
بخشــی نژاد ادامه داد: به دنبال ســرمایه گذاری و هدایت حجم عظیم 

نقدینگی به این بخش، سوداگری در این بازار با این ساختار امری بدیهی 
است.وی با بیان اینکه سوداگری از روش های مختلفی برافزایش قیمت 
مسکن تاثیرگذار اســت، گفت: یکی از این روش های افزایش قیمت، 

مصالح و مسکن است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نمی توان با افزایش واحدهای در حال 
ساخت با این چالش جدی مقابله کرد، افزود: وجود تعداد زیاد واحدهای 
خالی از سکنه این موضوع را تایید می کند و موفقیت در این بازار مشروط 

به تغییر نگاه سیاست گذاری است.
کارشناس اقتصاد چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امکان ساخت مسکن 
با قیمت مناسب و در حد قدرت خرید مردم وجود ندارد و در حد شعار باقی 
مانده است چرا که در حال حاضر بســیاری از مردم زیر خط فقر مسکن 
هســتند و بیش از30 درصد از هزینه ســالیانه خود را به تامین مسکن 
تخصیص می دهند.بنا بر این گزارش ضروری است مسئوالن ذی ربط با 
همراهی و هماهنگی مانع از فعالیت گسترده دالالن و سوداگران به حوزه 
مسکن شوند و همچنین با اصالح و بازآفرینی بافت فرسوده در شهرها 

مشکل مسکن را در چهارمحال و بختیاری حل کنند.

جایزه انجمن جهانی منتقدان ایدفا، به فیلم ساز چهارمحالی رسید
 مســتند »چهره پرداز«اثر جعفر نجفی، هنرمند اهل چهارمحال و بختیاری در سی و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند آمستردام )ایدفا( موفق به کسب جایزه انجمن منتقدان این جشنواره شد. وی 
چهره پرداز روایتی طنز است که زندگی و رویای یکی از زنان عشایر را روایت می کند. جعفری آذرماه امسال 
در سی و چهارمین جشنواره بین المللی ایدفای هلند، به عنوان معتبرترین رویداد ساالنه سینمای مستند 
جهان و مورد تایید آکادمی اسکار، توانســت جایزه انجمن بین المللی منتقدان فیلم )فیپرشی( را از آن 

خود کند.
وی همچنین در نخستین نمایش جهانی خود در اواخر مهر امســال، جایزه بهترین فیلم بخش رقابتی 
هفدهمین جشنواره آســیایی »یاماگاتا« ژاپن را برای جعفر نجفی به ارمغان آورد.این کارگردان جوان، 
مستند دیگری را نیز در سال ۲0۱۹ با محوریت مناســبات اجتماعی در ایل بختیاری و با عنوان »آشو« به 
جشنواره های بین المللی معرفی کرد که آن نیز همچون چهره پرداز در جشنواره ایدفا صاحب عنوان برتر شد 
و جایزه فیلم کودک و نوجوان این جشنواره را به دست آورد.این مستند کوتاه در جمع ۱۵ مستند برتر قاره 
کهن نیز قرار گرفت تا همراه با ۲0 جایزه بین المللی دیگر، صفحات بیشتری را بر افتخارات نجفی اضافه کند.

کشف دو محموله روغن موتور تقلبی در چهارمحال 
 معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری، از کشف و ضبط دو محموله روغن موتور تقلبی در استان خبر داد و گفت: این محموله ها به تعداد 
سه هزار و ۱00 لیتر روغن موتور بود. غالمرضا قائدامینی افزود: ارزش این محموله ها ۷00 میلیون ریال است. 
قائدامینی خاطر نشان کرد: همچنین طی روز های گذشته دو هزار لیتر روغن موتور تقلبی از سطح شهرستان 

شهرکرد شناسایی و جمع آوری شد که ارزش این محموله نیز ۴00 میلیون ریال برآورد شده است.

اهدای ۷ فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند روستای چهارموران
با مشارکت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی، هفت فقره جهیزیه تهیه و بین نوعروسان نیازمند روستای 
محروم چهارموران از توابع شهرستان کوهرنگ توزیع شــد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 3۷۲ سری جهیزیه با هزینه ۵ میلیارد و 
۶0۶ میلیون تومان تهیه و به نوعروسان نیامند اهدا شده است، افزود: جهیزیه نوعروسان شامل لوازم 
ضروری منزل از جمله یخچال، اجاق گاز، جاروبرقی و سایر وسایل مورد نیاز است.جاسم محمدی 
اضافه کرد: هر ساله بخشی از هزینه های ازدواج مددجویان توســط خیران داخل و خارج از استان 
تامین می شود.وی ادامه داد: ادارات کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری در محالت شما 
آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار استان هستند. شماره گیری کد دستوری 

#03۸*۸۸۷۷* نیز برای پرداخت غیرحضوری کمک های مردمی در نظر گرفته شده است.

دستگیری حفار غیرمجاز در لردگان
 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به دنبال کسب 
خبری مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در یکی از مناطق تاریخی شهرستان لردگان به قصد کشف اموال 
تاریخی و عتیقه ها، محل مورد نظر بالفاصله شناســایی شد.  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: به دنبال کسب خبری مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز 
در یکی از مناطق تاریخی شهرستان لردگان به قصد کشف اموال تاریخی و عتیقه ها، محل مورد نظر 

بالفاصله شناسایی شد. 
مهرداد جوادی، افزود: به دنبال شناسایی محل با همکاری نیروی انتظامی شهرستان لردگان، یک 
حفار غیرمجاز در یک عملیات غافلگیرانه هنگام حفاری دستگیر و از وی تعدادی ادوات حفاری شامل 

بیل، کلنگ، گاری، کمپرسور و موتور برق کشف و ضبط شد.

بام ایراناخبار
دوشنبه  8   آذر 1400 / 23  ربیع الثانی 1443 / 29  نوامبر  2021 / شماره 3406
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مفاد آراء
9/50 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
1- برابر رای شــماره 2170 مورخ 1400/07/22 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکيــت آقای حميد بلوچی به شناســنامه شــماره 488 کدملی 
1286404509 صادره اصفهان فرزند مهدی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمينی که قباًل راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی از يکباب ساختمان 
واقع در شــرق پالک 1075/4 ملکــی متقاضيان به مســاحت 38/50 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 5 فرعی از 1075 اصلی )که بايستی با پالک 
1075/4 تجميع گــردد( واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طــرف خانم هنوری 

گابستان )مالک رسمی( خريداری شده است. 
2- برابــر رای شــماره 1763 مــورخ 1400/06/11 هيــات اول موضوع 
قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان 
 تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی، مالکيــت آقــای پيمــان 
پور صبحی به شناسنامه شماره 417 کدملی 1291017666 صادره اصفهان 
بر دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمينی که قباًل راهرو بوده و در حال حاضر 
قسمتی از يکباب ساختمان واقع در شرق پالک 1075/4 ملکی متقاضيان به 
مســاحت 38/50 متر مربع مفروزی از پالک شماره 5 فرعی از 1075 اصلی 
)که بايستی با پالک 1075/4 تجميع گردد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف 

خانم هنوری گابستان )مالک رسمی( خريداری شده است. 
3- برابر رای شــماره 1762 مورخ 1400/06/11 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکيت خانم ژينوس اشــراقی بروجنی  به شناســنامه شــماره 
1288907354 کدملــی 1288907354 صادره اصفهــان فرزند کيومرث 
و مالکيت خانم ساناز اشرقی بروجنی به شناســنامه شماره 1289142963 
صادره اصفهان فرزند کيومــرث و مالکيت آقای فرود اشــراقی بروجنی به 
شناســنامه شــماره 1288798636 صادره اصفهان به ترتيب سهم هر يک 
فرزندان دختر بر 6 حبه مشــاع از 24 حبه دو دانگ مشاع و سهم فرزند پسر 
بر 12 حبه مشاع از 24 حبه دو دانگ مشاع ) به استثناء بهای ثمنيه دو دانگ 
مشاع که متعلق به خانم فردوس فاتحی می باشد( از ششدانگ   قطعه زمينی 
که قباًل راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی از يکباب ساختمان واقع در شرق 
پالک 1075/4 ملکی متقاضيان به مســاحت 38/50 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 5 فرعی از 1075 اصلی )که بايستی با پالک 1075/4 تجميع 
 گردد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عــادی )به نام مورث ايشــان: مرحوم کيومرث اشــراقی بروجنی(  
 و مع الواســطه از طرف خانم هنوری گابســتان )مالک رســمی( خريداری 

شده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 

اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/08

م الف: 1221675  مهدی شــبان رئيس ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مفاد آراء
9/51 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هيات موضوع بند 2 ماده 1 قانون 
الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن مستقر 

در اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان اصفهان 
نظر به اينکه طبق آراء صادره باســتناد مدارک تســليمی تصرفات مالکانه 
مفروزی افراد متقاضی زير در مجموعــه زاينده رود پالکهای 15316/29 و 
15241/3150- اصلی بخش 5 احراز گرديده است، لذا طبق قسمت اخير بند 
2 مذکور و ماده 10 آئين نامه اجرائی مراتــب برای يک نوبت آگهی ميگردد 
تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشــد از تاريخ الصاق آگهی 
ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اســناد و 
امالک منطقه شرق تسليم و ســپس از تاريخ تسليم اعتراض ظرف يک ماه 
دادخواســت خود را بدادگاه صالحه تقديم و گواهی طرح دعوی را باين واحد 
ارائه نمايد بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض و گواهی طرح دعوی 
ظرف مدت مقرر در اجرای رای صادره اقدام و ســند مالکيت بنام متقاضيان 

صادر خواهد شد. 
ضمنــًا برابر تبصــره 2 مــاده 1 فــوق الذکر صدور ســند مالکيــت مانع 
 مراجعــه معتــرض بــه محاکــم قضائــی بــرای تقديــم دادخواســت

 اعتراض نمی باشد.
1- رای شماره 718 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 153/03 متر مربع 
به شــماره 3338 فرعی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام 
1-  آقای کاوه اسدی فرزند ابراهيم ) به نسبت 42 حبه مشاع از 72 حبه شش 
دانگ( و 2- خانم پريسا اسدی فرزند ابراهيم ) به نسبت 21 حبه مشاع از 72 
حبه شــش دانگ( و 3- خانم رقيه بصيرت نيا فرزند حسين )به نسبت 9 حبه 

مشاع از 72 حبه شش دانگ( واقع در مجموعه زاينده رود
2- رای شماره 719 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 151/88 متر مربع به 
شماره 3370 فرعی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای 

ولی اله اسکندری فرزند فرج اله واقع در مجموعه زاينده رود
3- رای شماره 720 ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 142/50 متر مربع 
به شــماره 3416 فرعی از 15241/3150 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام 

خانم زهرا صادقی نهر خلجی فرزند سيف اله واقع در مجموعه زاينده رود
4- رای شماره 721 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 153/73 متر مربع 
به شماره 3423 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام خانم 

شهين دخت عصيانی مارنانی فرزند فضل اله واقع در مجموعه زاينده رود
5- رای شماره 722 ششدانگ يک باب خانه به مساحت 153/24 متر مربع 
به شماره 3459 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام آقای 

محمدرضا معمار فرزند حسين واقع در مجموعه زاينده رود
6- رای شماره 723 ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 288/24 متر مربع 
به شماره 3508 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام بنياد 

مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
7- رای شماره 724 شششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت 288/05 متر 
مربع به شماره 3509 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام 

بنياد مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود

8- رای شماره 725 ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 288/63 متر مربع 
به شماره 3510 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام بنياد 

مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
9- رای شماره 726 ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 288/00 متر مربع 
به شماره 3511 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام بنياد 

مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
10- رای شماره 727 ششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت 288/08 متر 
مربع به شماره 3512 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام 

بنياد مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
11- رای شماره 728 ششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت 193/95 متر 
مربع به شماره 3513 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام 

بنياد مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
12- رای شماره 729 ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 149/74 متر 
مربع به شماره 3530 فرعی از 15316/29 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان بنام  
آقای سيد مرتضی حســينی آذر خوارانی فرزند سيد محمد واقع در مجموعه 

زاينده رود
م الف: 1231079 مهدی صادقــی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک 

منطقه شرق
فقدان سند مالکیت

9/52 شماره نامه: 140085602025010702- 1400/09/03 نظر به اينکه 
خانم مهناز يکتائيان به شــماره وکالت نامه 19665 مورخ 1400/07/17 به 
شــماره تصديق 650321 دفترخانه 1275 تهران به وکالت از آقای مهدی 
مهران علوی رضوی راوری به شماره ملی 0047729627 با تسليم دو برگ 
استشهاد شهود به شــماره تصديق 738626 مورخ 1400/07/28 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 17 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکيت به ميزان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ می باشد در ضمن ) منافع مورد مصالحه باظهار 
مصالح قباًل بکسی واگذار نگرديده اســت و بصورت مادام الحيات متعلق به 
ايشــان می باشــد و منافع پس از فوت مصالح تابع عين می گردد حق فسخ 
مصالحه و حق سکنی در مورد مصالحه مادام الحيات شخص مصالح متعلق به 
ايشان بوده و مصالح مادام الحيات خويش حق فسخ اين مصالحه را بصورت 
يکجانبه و بدون نياز بحضورمتصالحين و يا نياز به هيچگونه صدور حکمی از 
محاکم قضائی را دارد و در صورت تحقق فوت متصالحين مصالح با استفاده 
از حق فسخ خود اقدام به تفاســخ مورد مصالحه را خواهد نمود و در صورت 
تحقق فوت مصالح مدت مزبور منتفی محســوب می گردد( مربوط به پالک 
ثبتی شماره 18044  فرعی از 28 اصلی به صفحه 218 دفتر 1087 به شماره 
ثبت 241137 بخش چهارده اصفهان تحت شماره چاپی 900553 سری ب 
سال 93 صادر و تسليم گرديده صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا سند 
مالکيت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است و چنانچه سند مالکيت 
مفقودی جهت انجــام هر گونه معامله به آن دفترخانــه ارائه گرديد از انجام 
معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به اين اداره ارسال نمائيد. انجام 
هر نوع معامله با سند مالکيت المثنی موکول به استعالم از اين اداره می باشد.  
لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله 

 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1230892 ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/53 شماره نامه: 140085602025010698- 1400/09/03 نظر به اينکه 
خانم مهناز يکتائيان به شــماره وکالت نامه 18913 مورخ 1400/04/10 به 
شماره تصديق 216011 دفترخانه 1275 تهران به وکالت از خانم مژده علوی 
رضوی راوری به شماره ملی 0047671327 با تسليم دو برگ استشهاد شهود 
به شــماره تصديق 778992 مورخ 1400/07/28 دفترخانه اســناد رسمی 
شماره 17 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت به ميزان يک دانگ و نيم  
مشاع از ششدانگ می باشــد در ضمن ) منافع مورد مصالحه باظهار مصالح 
 قباًل بکسی واگذار نگرديده اســت و بصورت مادام الحيات متعلق به ايشان 
می باشــد و منافع پس از فوت مصالح تابع عين می گردد حق فسخ مصالحه 
و حق سکنی در مورد مصالحه مادام الحيات شخص مصالح متعلق به ايشان 
بوده و مصالح مادام الحيات خويش حق فسخ اين مصالحه را بصورت يکجانبه 
و بدون نياز بحضورمتصالحين و يا نياز به هيچگونه صدور حکمی از محاکم 
قضائی را دارد و در صورت تحقق فوت متصالحين مصالح با اســتفاده از حق 
فسخ خود اقدام به تفاســخ مورد مصالحه را خواهد نمود و در صورت تحقق 
فوت مصالح مدت مزبور منتفی محســوب می گردد( مربوط به پالک ثبتی 
شماره 18044  فرعی از 28 اصلی به صفحه 215 دفتر 1087 به شماره ثبت 
241136 بخش چهارده اصفهان تحت شماره چاپی 900552 سری ب سال 
93 صادر و تسليم گرديده تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده است. 
لذا سند مالکيت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است و چنانچه سند 
مالکيت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله بــه آن دفترخانه ارائه گرديد 
از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به اين اداره ارســال 
نمائيد. انجام هر نوع معامله با سند مالکيت المثنی موکول به استعالم از اين 
اداره می باشد.  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1230890 ابوالفضل شهرياری نائينی مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

اعالم مفقودی 
آریســان وانــت  خــودروی  کمپانــی   ســند 
بــه   1394 مــدل   )PU1OHVG CNG )تیــپ 
پــاک شــماره  بــه  روغنــی   - ســفید   رنــگ 
 ایران 53-427 س 61  و شــماره موتــور 118J0011141 و 
شماره شاسی NAAB66PE5FV521392 و شناسه ملی 
خودرو IRFC941X354521392 به نام آقای سید نوید 
موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اصفهان؛ پیشرو در بازیافت پسماندهای خطرناک خانگی
 قوطی های رنــگ، حشــره کش ها، باتری ها و... به دلیل وجود ترکیبات ســمی، قابل اشــتعال 
و واکنش دهنده پســماندهای خطرناک خانگی محســوب می شــوند که بایــد به صورت مجزا 
تفکیک و اصولی دفن شــوند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اطالع رســانی ها هم در 
راستای آگاهی بخشی به شهروندان بســیار اندک و ناچیز بوده است. همین غفلت، سبب شده تا 
پسماندهای خطرناک خانگی با پســماندهای عادی مخلوط و در سطل های زباله رها شوند. این 
در حالی است که به گفته فعاالن محیط زیست اگر زباله های خطرناک خانگی درست جداسازی 
و دفن نشوند می توانند تهدیدی برای بهداشــت عمومی و محیط زیست باشند.استفاده از تجارب 
شهرها و کشورهایی که در حوزه جمع آوری پسماندهای خطرناک خانگی موفق بوده اند می تواند 

به عملکرد بهتر مدیریت شهری کمک کند.
سعید مرادی کیا، فعال محیط زیست در شهر اصفهان گفت: اصفهان جزو شهرهایی است که برای 
پسماندهای خطرناک در حوزه زیست محیطی برنامه دارد و توانسته پسماند خطرناک تولید شده 

را به صورت هدفمند جمع آوری و بازیافت کند.
وی به موضوع بازیافت در حوزه تولید هم اشــاره و عنوان می کند: مدیران اجرایی و تولیدکنندگان 
این موضوع را مدنظر داشته باشــند که برای بازیافت بهینه پسماند باید قبل از تولید اقدام کنند که 
با این رویکرد تمام تولیدات با هدف بازیافــت حداکثری صورت می گیرد و این یعنی موفقیت در 

حوزه پسماند.

لزوم حمایت از نخبگان بسیجی
معاون جهاد علمی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: از ظرفیت های نخبگان بسیجی 
مجری طرح های علمی و پژوهشــی، حمایت مادی و معنوی می شود.سرگرد خالد گمار در آیین 
تجلیل از نخبگان بسیجی شهرستان برخوار اظهار کرد: از طرح های پژوهشی تا سقف یک میلیارد 
و از شرکت های دانش بنیان بســیج تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بالعوض حمایت می شود.

وی افزود: هم اکنون ۵۲ پایگاه علمی پژوهشی در استان فعال است و تا سال آینده به ۸۰ پایگاه 
می رسد.معاون جهاد علمی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تاکید کرد: تقویت بنیه علمی 
و توانمند سازی بسیجیان، جریان سازی علمی، شناسایی مشکالت شهرستان ها و استان اصفهان 

و ارائه حل فناورانه برای آن ها از دیگر اقدامات معاونت علمی سپاه استان است.

استاندار:

 ۷3 درصد اصفهانی ها دوز دوم واکسن کرونا را 
دریافت کرده اند 

استاندار اصفهان گفت: ۷۳ درصد از مردم استان اصفهان دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.
سیدرضا مرتضوی با اشاره به رویکرد جاری استانداری اصفهان در ستاد استانی مدیریت مقابله و 
پیشگیری از بیماری کرونا اظهار داشت: اجرای طرح جامع شهدای سالمت طی ۲۰ روز با بهره گیری 
از توان نیروی مقاومت بسیج و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و کاشان در پایگاه های سالمتی 
محالت با قدرت موثری در حال پیگیری است.وی، پیرامون برگزاری جلسات ستاد مقابله با کرونا 
تصریح کرد: جلسات ستاد مقابله با کرونا به صورت ۲ جلســه در هفته صورت می گیرد که در این 
راستا روز های شنبه به صورت وبینار با هیئت دولت و همچنین روز های سه شنبه با حضور اعضای 
ستاد استان و فرمانداران شهرستان ها برگزار می شود.استاندار اصفهان درباره درصد واکسیناسیون 
گروه هدف میان ۱۲ تا ۱۸ ســال در اصفهان بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۷۲.۳۲ درصد از گروه 
هدف ۱۲ تا ۱۸ سال اصفهان دوز نخست واکسن کووید ۱۹ دریافت کرده اند.وی بیان کرد: همچنین 
۵۰.۲۴ درصد از این گروه هدف هر دو دوز واکسن خود را برای ایمنی در مقابله ویروس منحوس 

کرونا دریافت کرده اند.

 مدیرکل بهزیستی استان مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشتاز در بحران سالمندی

 مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفــت: معلوالن امتیــاز خاصی 
نمی خواهند و تنها خواهان یک فرصت برابر در جامعه هستند.ولی ا... نصر 
اصفهانی صبح یکشنبه در نشست خبری روز جهانی معلوالن اظهار داشت: 
مطابق رسمی هر سال در روز جهانی معلوالن شعاری در نظر گرفته شده که 
شعار جهانی امسال با محوریت جهان فراگیر بعد از کرونا با مشارکت افراد 
دارای معلولیت در نظر گرفته شده که امیدواریم عملیاتی باشد.وی، ضمن 
تسلیت فوت سه خبرنگار اصفهان، افزود: امیدواریم بیماری کرونا هرچه 
زودتر از جامعه ریشه کن شود و شعار روز معلولین نیز در همین راستا بوده 
است.مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در خصوص اشتغال معلوالن 
ادامه داد: اشتغال برای تمام جامعه مشکل است که این موضوع به طبع 
برای معلوالن با سختی بیشــتری روبه رو است، اما بعضی از دستگاه ها 

برای معلولیت یک فرد آن را کنار می گذارند که این مشکل ساز است.

مطالبه گری افزایش یابد
وی اضافه کرد: کمی از این مشــکل به بهزیستی و وزارت برمی گردد که 
با وجود قانون این امر اجرایی نمی شود، همچنین تعداد زیادی معلول 
تحصیل کرده داریم که شــرایط ســختی برای کار دارند.نصر اصفهانی 

تاکید کرد: بحث مسکن یکی دیگر از دغدغه های ما برای معلوالن است، 
دولت اعتبارات الزم را تامین نکرد و امیدواریم در دولت جدید به پشت 
نوبتی ها مسکن داده شود و مشکل آنها حل شود.وی با بیان اینکه از یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار کل معلوالن یک میلیون آن نیازمند اشتغال هستند، 
ادامه داد: در مناسب سازی راه ها برای معلولیت اقدامات خوبی انجام 
شده و برای حمل و نقل به طرح های خیلی خوبی با پلیس راهور، نظام 
مهندسی، شهرداری و اتوبوسرانی رســیدیم و نسبت به سایر نیازهای 

معلوالن این بخش پیشرفت خوبی کرده است.

معلول خواهان امتیاز خاصی نیست
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان تاکیــد کرد: معلــوالن خواهان 
امتیاز خاصی برای ظهور در اجتماع نیســتند و صرفا یک فرصت برابر 
می خواهند.وی تصریح کرد: نگاه مردم نســبت به معلوالن ترحم آمیز 
است که به نوعی این دسته افراد را زیر سوال می برد و باید قانون در این 
خصوص با دادن فرصت معلوالن در ســطحی برابر با افراد عادی قرار 
دهد.نصر اصفهانی گفت: در هر پروژه اجرایی شهرداری مناسب سازی 
معلوالن باید مدنظر باشد، در این راستا ما باید مطالبه گری خود را بیشتر 

کنیم، این موارد غالبا مورد غفلت است.

رشد سالمندی اصفهان بیش از متوسط کشوری است
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان با بیان اینکه جایگاه اصفهان در 
خصوص ســالمندان از نظر تعداد ســوم و از نظر درصد به جمعیت کل 
چهارم کشور است، افزود: رشد ســالمندی در اصفهان بیش از متوسط 
کشوری اســت و در حالی که طی چند سال گذشــته ۱۰ درصد استان 
اصفهان ســالمند بودند، امروز ۹/۱۱ درصد استان سالمند هستند.وی 
اضافه کرد: با توجه به طالق ها و تــک فرزندی بودن خانواده ها ،بحران 
سالمندی خواهیم داشت که در آن تک سالمندی بزرگ ترین مشکل 
است، بنا بر پیش بینی ها تا سال ۱۴۳۵ حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور 
باالی ۶۰ سال خواهند بود که مشکل ســاز خواهد بود.نصر اصفهانی با 
اشاره به پیوستن اصفهان به شهرهای دوستدار سالمند ابراز داشت: در 
کشورهای دیگر سازمان ســالمندان وجود دارد که با جدیت به این امر 
ورود می کند، در ایران نیز بحث ســالمند باید با همکاری سازمان های 
مرتبط انجام شود و اگر به این امر توجه نشود طی ۳۰ سال آینده بحران 

سالمندی خواهیم شد.

در مناسب سازی راه ها برای معلولیت اقدامات خوبی 
انجام شده و برای حمل و نقل به طرح های خیلی خوبی 
با پلیس راهور، نظام مهندسی، شهرداری و اتوبوسرانی 
رسیدیم و نسبت به سایر نیازهای معلوالن این بخش 

پیشرفت خوبی کرده است

خبرخوان جامعه

ابیانه در پاییز
با فرا رسیدن فصل پاییز، درختان 
سرســبزی خود را بــه زردی و 
نارنجــی تغییــر می دهند. یکی 
از جاهای دیدنــی در این فصل، 
روســتای ابیانه اصفهان بوده که 
هر ســاله مردم زیادی را به خود 
جذب می کند.روستای ابیانه در 
فاصلــه ۱۸۰ کیلومتری اصفهان 
و در ۴۰ کیلومتری شــمال غربی 

نطنز قرار گرفته است.

 کالهبرداری از دانش آموزان با شگرد کالس های
 خصوصی مجازی

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، والدین نگران 
افت تحصیلی فرزندان خود هستند و برای جبران این افت به دنبال کالس های خصوصی می روند که بتواند 
عقب افتادگی دانش آموزان خود را جبران کنند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: متاسفانه بخشی 
از تبلیغات کالس های آنالین خصوصی از سوی مجرمان سایبری بوده و هدف آن ها سوءاستفاده مالی 
و اخاذی از شهروندان است.این مقام انتظامی گفت: در زمان ثبت نام فرزندان در کالس های تخصصی 
آنالین، کالهبردار از کاربران می خواهد که مبالغ ناچیزی را به عنوان پیش ثبت نام واریز کنند، ســپس با 
هدایت کاربران به صفحات و درگاه های جعلی اطالعات حساب بانکی کاربران را سرقت و حساب آنان را 
خالی می کنند.سرهنگ مرتضوی خاطر نشان کرد: جمع آوری اطالعات خانواده و دانش آموز از دیگر موارد 
مجرمانه است که به دنبال آن شاهد اخاذی از خانواده یا دانش آموز هستیم.رییس پلیس فتای استان 
اصفهان توصیه کرد: با توجه به اینکه ویروس کرونا به نحوی باعث افت تحصیلی برخی از دانش آموزان 
شده است، خانواده ها می توانند عالوه بر استفاده از ظرفیت فضای مجازی با استفاده از روش های مختلف 
مانند کتاب ها و نرم افزار های کمک آموزشی و مواردی از این قبیل باعث تقویت سطح سواد فرزندان خود 
شوند، ضمن آن که برای استفاده از کالس های آنالین حتما از موسسات معتبر و شناخته شده درخواست 
خدمات کنند و مراقب باشند اطالعات محرمانه و خصوصی خود و فرزندانش را در اختیار این افراد نگذارند.

کشف بیش از یک میلیارد کاالی قاچاق از یک اتوبوس 
مسافربری در فالورجان

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از توقیف یك دستگاه اتوبوس حامل یک میلیارد و۵۰۰ میلیون 
ریال کاالی قاچاق در عملیات پلیس دراین شهرستان خبر داد.سرهنگ ایرج کاکاوند در تشریح این خبر 
گفت: ماموران پلیس شهرستان فالورجان حین كنترل خودروهای عبوری در محور»اصفهان-شهرکرد« 
به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشكوك و آن را متوقف كردند.این مقام انتظامی اظهار داشت: در 
بازرسی از این خودرو تعداد ۸ حلقه الستیک خارجی ویک دستگاه ماشین لباسشویی خارجی فاقد 
هرگونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد.وی با اشاره به این که این خودروی توقیفی از استانی جنوبی 
به مقصد اصفهان در حرکت بود، یادآور شد: ارزش تقریبی کاال های کشف شده در ارزیابی کارشناسان، 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بیان شد.فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان در پایان با تاکید بر عزم 
قاطع پلیس در مبارزه با پیشگیری از ورود انواع کاالی قاچاق به داخل کشور به منظور حمایت از تولیدات 
داخلی افزود: یک نفر در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

دستگیری سارقان مغازه صوتی تصویری و كشف 2 میلیارد 
ریال اموال مسروقه

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری ۲ ســارق مغازه صوتی تصویری و كشف اموال 
مســروقه به ارزش ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.ســرهنگ میثم گوهری آرانی با اعالم 
این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یك فقره سرقت مغازه صوتی تصویری در این شهرستان موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی نجف آباد قرار گرفت.وی افزود: ماموران ضمن 
هماهنگی با مرجع قضایی و با انجام اقدامات گسترده پلیسی ۲ سارق مغازه را شناسایی و دستگیر 
کردند.این مقام انتظامی با اشاره به كشف چندین دستگاه آمپلی فایر و بلند گو خودروی مسروقه، به 
ارزش ۲ میلیارد ریال از مخفیگاه این متهمان گفت: سارقان در بازجویی های اولیه به ۴ فقره سرقت 
مغازه در سطح شهرســتان نجف آباد اعتراف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از تحویل 
متهمان به مراجع قضایی خبر داد و در پایان به كسبه توصیه کرد؛ نسبت به ایمن كردن مغازها جهت 

پیشگیری از سرقت اقدام و موارد مشكوك را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رونمایی از پوستر همایش 
ملی شیوه ها و راهکارهای 

ترویج قرآن
اولین همایش ملی شیوه ها و راهکار های ترویج 
قرآن کریم در فرهنگ عمومی توسط دارالقرآن 
الکریم اصفهان و دانشــگاه قرآن و معارف اهل 
بیت )ع(، اردیبهشت ســال آینده برگزار خواهد 
شد.در همین راستا اعضای اولین همایش ملی 
شیوه ها و راهکار های ترویج قرآن کریم در فرهنگ 
عمومی باحضور در دفتر امام جمعه اصفهان، از 
پوستر اولین همایش ملی شیوه ها و راهکار های 
ترویج قرآن کریــم در فرهنگ عمومی رونمایی 
کردند.آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، امام 
جمعه و نماینده ولی فقیه در اصفهان در حاشیه 
این رونمایی گفت: ترویــج فرهنگ قرآن کریم 
در جامعه مورد توجه خاص قرار گیرد و برگزاری 
این همایش نقطه  عطفی در جهت بررسی بیشتر 
ابعاد قرآن کریم در جامعه شود.وی افزود: برپایی 
این همایش می تواند مسیر همواری برای بسط 
و توسعه شیوه های جدید ترویج قرآن کریم در 
بخش های مختلف ایجاد کند و نگرش ایمانی و 
تعمیق باور های قرآنی در فرهنگ عمومی جامعه 
برای همه اقشار به خصوص جوانان و نوجوانان 
داشته باشد.آیت ا... طباطبایی نژاد خاطرنشان 
کرد: قرآن کریم سرچشــمه ای بی کــران برای 
هدایت انســان هایی اســت که معنویت و قرب 
الهی را مهم ترین اصل یک زندگی ناب دانسته و 
بدون تردید نخستین گام در فهم و عمل به چنین 
معارفی، دسترســی انســان ها به محتوای این 
آموزه هاست و باید حالوت فرهنگ قرآن کریم در 
بدنه جامعه، ساری و جاری شود.در این مراسم، 
مدیرعامل دارالقرآن الکریــم اصفهان و رییس 
همایش ملی شیوه ها و راهکار های ترویج قرآن 
کریم در فرهنگ عمومی، به نوسازی و روزآمدی 
در ترویج فرهنگ قرآن کریم اشــاره کرد و گفت: 
دستیابی به الگو های علمی و عملی ترویج قرآن 
کریم در جامعه، شــناخت نیاز هــا و کمبود های 
فرهنگی و تحصیلی در اجرای شیوه های حضور و 
ترویج قرآن کریم تمرکز بر توسعه توان و مهارت 
افزایی کارشناسان، مربیان، مدیران، فعاالن امور 
قرآنی، آحاد مردم و نسل جوان جامعه از اهداف 

برگزاری این همایش است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

تجهیز شهرها و روستاها برای مدیریت حوادث اقلیمی ضروری است
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: تجهیز شهرها و روستاها برای مدیریت حوادث اقلیمی و پیشــگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و کاهش 
خسارات ضروری است.منصور شیشه فروش افزود: شروع سرما و کاهش دما در هفته های گذشــته و امکان بروز حوادث در آینده، نیازمند تقویت ظرفیت ها 
در برابر بحران های احتمالی اســت.وی بیان کرد: آب گرفتگی از جمله مهم ترین حوادث طبیعی فراگیر در اســتان اصفهان است که بی توجهی به این مسئله با 
کمترین میزان بارندگی ها هم به بحران تبدیل می شود.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از شهرداری ها و دهیاری ها خواست تا با انجام تهمیدات 
الزم نسبت به دفع آب های سطحی اقدام و مانع از بروز اتفاقات ناگوار شوند.وی بر تقویت ایســتگاه های هواشناسی برای رصد وضعیت هوا تاکید کرد و گفت: 
تشکل های صنفی کشاورزی در تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات این ایستگاه ها همکاری کنند چرا که سرمایه گذاری های آنان و فعالیت شان وابسته به 
پیش بینی های هواشناسی است.شیشه فروش ادامه داد: شرکت گاز و آتش نشانی در خصوص آموزش مردم و مدیریت ایمنی نصب بخاری منازل اقدام کنند 

تا میزان حوادث این بخش کاهش یابد.

معاون امــور حقوقی و ثبتــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امســال تا 
کنون ۶۰ مورد وقف جدید در اســتان به ثبت رسیده 
است.حجت االسالم اصغر توسلی در خصوص اینکه 
موقوفات بعد از واگــذاری چگونه به اماکن مختلف 
تبدیل می شوند، گفت: کارگروهی را در استان اصفهان 
تشــکیل داده ایم که تمامی نیاز های شهرستان ها را 
مشخص می کنند و طبق همان نیاز ها امالک وقفی 
به اماکن مختلف مثل مدارس مساجد و اماکن دیگر 

تبدیل می شــود.وی افزود: اما گاهی اوقات واقفان 
خود تصمیم می گیرند که ملکــی را که می خواهند 
وقف کنند به چه مکانی تبدیل کننــد و هیچ مانعی 
در خصوص تصمیم واقف وجــود ندارد.معاون امور 
حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان عنوان کرد: برخی واقفان درخواست می کنند 
تا زمانی که در قید حیات هستند خودشان از عواید 
امال ک وقفی بهره ببرند و از نظر ما این تصمیم بالمانع 
است و بعد از فوت او امالک وقفی به اداره کل اوقاف 
استان اصفهان واگذار می شوند.توسلی خاطرنشان 
کرد: امالک با بافت های فرســوده و قدیمی زیادی 
در استان اصفهان وجود دارد، اما امسال فقط یکی از 
این امالک وقف شد در صورتی که سال های گذشته 
تعداد وقف امالک فرسوده بیشتر بود.وی ادامه داد: 
امالک فرسوده بیشتر در شهرستان ها با قدمت باال 

مثل کاشان، آران و بیدگل، گلپایگان و نواحی یک و 
سه هستند و تا چندین ســال قبل امالک فرسوده 
زیادی در این نواحی وقف می شد.معاون امور حقوقی 
و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
تصریح کرد: اخیرا بیشتر امالکی که وقف می شوند، 
خانه های جدید و آپارتمان های ۸ تا ۱۰ سال ساخت 
هســتند به طوری که از ۱۰۰ ملک وقفی که در ســال 
گذشته به ثبت رسید حدود ۴۵ ملک آن ها خانه های 
جدید بودند.توسلی اظهار کرد: گاهی اوقات اداره کل 
اوقاف استان اصفهان به سرمایه گذاری ورود می کند 
و با سرمایه گذارانی که از طریق روزنامه کثیراالنتشار 
اعالم آمادگی می کنند، همــکاری می کند و در حال 
حاضر ملک هایی هستند که به واحد های مسکونی و 
تجاری تبدیل شده و زیر نظر اداره کل اوقاف استان 

اصفهان فعالیت می کنند.

استان اصفهان رتبه دوم وقف در کشور
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پاسخ مثبت »رونالدو« به درخواست خواننده معروف
کریستیانو رونالدو به درخواست پینک، خواننده معروف آمریکایی، پاسخ مثبت داد.پینک، خواننده 
زن معروف آمریکایی تصمیم گرفته که در کریسمس پیش رو رویای دو کودک محروم را برآورده 

کنــد. او در توئیتر ابراز امیــدواری کرده 
بود که کریســتیانو رونالدو در این امر به 
او کمک کنــد و حاال از این فوق ســتاره 
پرتغالی پاسخ مثبت گرفته است.پینک 
در توئیتی پیرامون این موضوع نوشــته 
بود: »سالم کریســتیانو رونالدو! در این 
کریســمس، من از دو کــودک حمایت 
خواهم کرد که چیزی جز تی شرت های 
شــما نمی خواهند. آنهــا وضعیت بدی 
دارند و من مصمم هستم که رویای آنها 

را محقق کنم.آیا می توانم از شما بخواهم دو تی شــرت برای من بفرستید که می تواند زندگی این 
بچه ها را تغییر دهد؟  می دانم که شما همیشه کارهای بزرگی انجام می دهید، اما...«این درخواست 
خیلی زود با پاسخ مثبت کریستیانو رونالدو مواجه شد و فوق ستاره پرتغالی اینگونه جواب پینک 
را داد: »سالم خوشحال می شوم کمک کنم. بدون هیچ مشکلی من چند پیراهن امضا شده برای 

بچه ها آماده خواهم کرد. بابت رقم زدن این اتفاق تبریک می گویم.«

کنایه »اونای امری« به »ژاوی«!
بارسلونا شنبه شب در زمین ویارئال به برتری 1-3 رسید ولی نتیجه پایانی بازتابی درست از جریان 
مسابقه نبود. ویارئال پس از زدن گل تســاوی در دقیقه 78 می توانست گل پیروزی را بزند؛ اما بر 
خالف جهت بازی و روی اشــتباه مدافع خودی موقعیتی عالی را تقدیــم ممفیس دیپای کردند 
تا ستاره هلندی گل دوم بارســا را بزند و کوتینیو هم دقیقه 94 از روی نقطه پنالتی کار را تمام کرد.

این شکستی دیگر برای اونای امری مقابل بارسا بود؛ مربی ای که اغلب برابر بارسا موفق به کسب 
پیروزی نمی شود. امری در پایان بازی به شــدت عصبانی بود و حاضر نشد با ژاوی دست بدهد. 
او با نیمکت بارســا تنش لفظی نیز پیدا کرد چرا که اعتقاد داشت داوری به بارسا لطف کرده است.

اشاره او به دو صحنه بود؛ یکی دقیقه 7 که نه داور و نه وی ای آر، برخورد توپ به دست جرارد پیکه 
را پنالتی تشخیص ندادند و صحنه حتی بازبینی هم نشــد و دیگری، سرنگون شدن رائول آلبیول 
درون محوطه جریمه بارسا که داور از این صحنه نیز عبور کرد.طبق ادعای کوپه، امری در پایان بازی با 
عصبانیت رو به ژاوی کرد و گفت:» مثل همیشه پیروزی را به شما هدیه دادند و داوری با شما بود.«او 
به خبرنگاران نیز گفت:» به ویارئال بی احترامی شد. یکی باید برایم توضیح بدهد و مسئولیت این 
اشتباه را بپیذیرد. درک نمی کنم چرا »وی ای آر« در صحنه برخورد توپ به دست پیکه ورود نکرد. 

آن صحنه 99 درصد پنالتی بود و معتقدم روی آلبیول نیز پنالتی شد.«

آغاز مذاکرات آث میالن با »هرناندز«
میالن آماده تمدید قرارداد تئو هرناندز است و مذاکرات برای تمدید قرارداد این بازیکن به زودی وارد 
مراحل اصلی می شود.به نقل از گاتزتا دلو اسپورت؛ قرارداد فعلی تئو هرناندز با میالن تا سال 2024 
معتبر است و او در هر فصل مبلغ 1.5 میلیون یورو دستمزد می گیرد. میالن می خواهد قرارداد او را 
با دستمزد 4 میلیون یورو در هر فصل تا سال 2026 تمدید کند. مذاکرات آغاز شده و فعال در مراحل 
ابتدایی قرار دارد. گفته می شود دستمزد مدنظر تئو 5 میلیون یورو در سال است. اولویت اصلی میالن 
در شرایط فعلی، رسیدگی به تمدید قرارداد فرانک کسیه و الســیو رومانیولی است. قرارداد هر دو 

بازیکن در انتهای فصل به پایان می رسد.

مصاف سپاهان- نساجی در نقش جهان؛

طالیی پوشان در اندیشه تداوم صدرنشینی

تیم فوتبــال ســپاهان در هفتــه هفتم   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتر در ورزشــگاه نقش 
جهان، میزبان تیم نساجی مازندران است. هفته هفتم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال، جام خلیج فارس، امروز با برگزاری 5 دیدار آغاز می شود که 
در یکی از این رقابت ها طالیی پوشــان نصف جهان مقابل تیم نساجی 

مازندران صف آرایی می کنند.
شاگردان محرم نوید کیا در شرایطی آماده برگزاری این دیدار می شوند 
که هفته گذشته موفق شدند با برتری دو برصفر مقابل تیم فجرسپاسی 
و با توجه بــه توقف رقبا به صدر جدول رده بندی مســابقات  بازگردند. 
سپاهان در 6 هفته گذشته 4 برد، یک تساوی و یک شکست به دست 
آورده و با اندوختن 13 امتیاز در رده سوم جدول ایستاده است. در آن سو 
تیم نساجی مازندران هفته گذشته مقابل تیم پیکان به نتیجه تساوی 
دو بر دو دست یافت. تیم نســاجی در 6 بازی قبلی خود یک برد، سه 
تساوی و دو شکست کسب کرده و با 6 امتیاز در رده دوازدهم جدول رده 

بندی قرار گرفته است.
سپاهان مقابل فجر از شــرایط آرمانی دور بود، با این حال تجربه باال و 
میل به برتری جویی بازیکنان این تیم در کنار ساختار دقیق خط دفاعی 

زردپوشان، 3 امتیاز با ارزش را برای نویدکیا و تیمش به ارمغان آورد.

طالیی پوشان از نظر تاکتیکی و تیمی شرایط خوبی دارند. با این حال 
مشکل عمده سپاهان را باید در خط حمله این تیم جست وجو کرد؛  آنها 
موقعیت های پرشماری خلق می کنند اما بهره الزم را از این موقعیت ها 
نمی برند. با این وجود حضور بازیکنان باکیفیتی مانند خلعتبری، مغانلو 
و شهباززاده دست نویدکیا را باز گذاشته و می تواند تغییرات مدنظرش 

را اعمال کند.
شــاگردان نویدکیا در خط میانی، قدرتمندترین تیم حال حاضر لیگ 
هستند و وجود ستاره هایی مانند رفیعی، علی محمدی، ریگی، سلمانی، 
کریمی، احمدزاده و حسینی باعث شده نویدکیا با خیال آسوده دنبال 
اجرایی کردن برنامه هایش باشــد. در فاز دفاعی نیز سپاهان عملکرد 
بسیار خوبی از خود به جای گذاشته و دریافت تنها یک گل در 5 هفته، 

گویای قدرت خط دفاعی سپاهان است.
بازی سپاهان و نساجی یکی از دیدارهای مهم هفته هفتم رقابت های 
لیگ برتر است، دیداری نسبتا دشــوار که نتیجه آن عالوه بر دو 2 تیم 
برگزار کننده برای سایر مدعیان به خصوص آلومینوم اراک، استقالل، 

پرسپولیس و پیکان نیز حائز اهمیت است.
سپاهان که دوباره بر صدر جدول تکیه زده است برای تداوم صدرنشینی 
چاره ای جز پیروزی در این دیدار خانگی ندارد. شاگردان نویدکیا که یکی 

از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
به شمار می روند در دیدار با فجرسپاسی یکی از ضعیف ترین بازی های 
خود در ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر را به نمایش گذاشــتند ولی 
حاال در تقابل با تیم نساجی مازندران عالوه بر برتری به دنبال ارائه یک 
بازی زیبا و پر گل هســتند تا بار دیگر قدرت خود را به رخ سایر مدعیان 

قهرمانی بکشند.
نســاجی مازندران تیم جوان و با انگیزه ای اســت. این تیم طی هفته 
گذشته در مقابل تیم های مدعی و متمول لیگ برتر مانند پرسپولیس، 
گل گهر و اســتقالل تهران بازی کرده و میانگین امتیازی خوبی گرفته 
است.  جایگاه شاگردان ساکت الهامی در جدول شاید مطابق انتظارها 
نباشد؛ اما بازی های خوب نساجی در دیدارهای سخت مقابل تیم های 
مدعی نشان داده که کیفیت بازی مورد درخواست و توجه هواداران این 

تیم بوده است.
دیدار تیم های سپاهان و نساجی عصر امروز و از ساعت 16 در ورزشگاه 
نقش جهان برگزار می شود. در دیگر دیدارها تیم پیکان میزبان تیم گل 
گهر سیرجان است، صنعت نفت آبادان از تیم استقالل تهران پذیرایی 
می کند، مس رفسنجان به مصاف تیم هوادار می رود و تیم پرسپولیس 

در ورزشگاه آزادی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان قرار می گیرد.

سرمربی تیم ملی تکواندو  درباره رقابت های انتخابی 
ورود بــه اردوی تیم ملــی تکواندو که با شکســت 
چهره های مدعی برابــر نفرات گمنــام همراه بود، 
اظهار کرد: خدا را شکر مسابقات خوبی را مشاهده 
کردیم و نسبت به گذشته شــاهد ضربات ریسکی 
بیشــتر و آمادگی بهتر بازیکنان بودیم. از طرفی در 
این مسابقات از هوگوهای استاندارد استفاده شد 
و تاثیر آن را نیز در مسابقات مشــاهده کردیم چرا 
که نوع امتیازگیری و شــیوه بازی خیلی متفاوت 
از هوگوهایی بود که در گذشــته اســتفاده می شد. 
نمی گویم آن هوگوها بد است ؛اما مسابقات جهانی 
با این هوگوها برگزار می شود و باید خودمان را با این 
هوگوها هماهنگ کنیم. فریبرز عسکری ، در پاسخ 
به این ســوال که آیا نفرات دعوت شده به اردو تنها 

فینالیست های این مسابقات خواهند بود یا خیر، 
گفت: در این خصوص جلسه ای خواهیم داشت تا 
به جمع بندی برسیم، اما ممکن است چند نفر نیز با 
همفکری مجموعه دعوت شوند. وی درباره شکست 
بازیکنان مطرحی همچون فرزان عاشورزاده، سعید 
رجبی، سجاد مردانی و میرهاشم حسینی، در این 
رقابت ها گفت: بازیکنانی که در فینال باختند، پیش 
از این ســهمیه دعوت به اردو را با رسیدن به فینال 
دریافت کرده بودند و ما قبل از مســابقات نیز گفته 
بودیم نفرات اول و دوم به اردو دعوت خواهند شد. 
ســجاد مردانی و میرهاشم حســینی نیز در فینال 
شکست خوردند. در نهایت با همفکری کمیته فنی 
و برگزاری جلسه اسامی دعوت شده به اردو را اعالم 
خواهیم کرد. سرمربی تیم ملی درباره ناامیدی بابت 

شکســت بازیکنان مطرح و امیــدواری ازعملکرد 
بازیکنان جوان، گفت: نباید به اســم ها نگاه کنیم و 
مالک ما شرایط حال حاضر افراد است و این چرخه 
دائم در حال حرکت اســت. یــک روزی قهرمانان 
فعلی جای قهرمانان گذشته را گرفتند و امروز نیز اگر 
دیر بجنبند یکسری جوانان ممکن است جای آنها 
را بگیرند. کسانی که وارد اردو می شوند باید کفش 
آهنی بپوشند و تالش مضاعف داشــته باشند. به 
اسم ها توجه نخواهیم کرد و هر کسی آماده تر باشد، 

انتخاب خواهد شد.

سرمربی تیم ملی تکواندو: 

به اسم ها توجه نمی کنیم

سرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر درباره این که با نبود مجتبی عابدینی و تغییرات در ترکیب تیم ملی شمشیربازی سابر، نفرات سوم و چهارم تیم را چه کسانی 
تشکیل می دهند؟ تاکید کرد: اولین مرحله اردوی تیم ملی سابر مردان از 14 تا 22 آذر برگزار می شود. ما مشورت های الزم را با آقای فخری ،مدیر فنی تیم ملی 
سابر در مورد برگزاری اردوها و نحوه انتخابی انجام دادیم و در این اردو از ملی پوشان تســت آمادگی جسمانی خواهیم گرفت. در این اردو علی پاکدامن، محمد 
رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر، نیما زاهدی و امیرحسین شاکر حضور دارند. هم چنین از نفرات رده جوانان هم دعوت می کنیم که چند جلسه با تیم بزرگساالن 
تمرین داشته باشند تا تجربه خوبی برای شان باشد.  امین قربانی ادامه داد: برنامه ما برای انتخاب ترکیب تیم جهت حضور در جام جهانی گرجستان این است 
که در اردوهای بعدی مسابقه انتخابی برگزار می کنیم و تمام نفرات موظف هستند که در این انتخابی شرکت کنند. افرادی برای اعزام انتخاب می شوند که بتوانند 
پیروز این مسابقه انتخابی باشند و این طور نیست که از االن نفرات اول تا چهارم  تیم مشخص شده باشند. قربانی  در پاسخ به این پرسش که با آغاز اردو چه کسی 

به او کمک می کند؟ گفت: رضا پیکر آرا، کمک من در اردوهای تیم ملی است.

پیروزی در انتخابی، شرط حضور در تیم ملی سابر
رکورد »علی دایی« از سوی 
یک ایرانی تهدید می شود؟

سوال روز

وز عکس ر

ژست خابی الیم، به 
فوتبال زنان ایران 

رسید
بعد از پیروزی سه گله که با دبل 
پروین فرهادی و گلزنی هلیا 
پیلتن برای ملوان به دســت 
آمد، بازیکنــان و اعضای این 
تیم به سبک خابی الیم، چهره 
شناخته شــده اینستاگرامی 
که ژست او حسابی در فضای 
مجازی معروف شده، شادی 

بعد از پیروزی انجام دادند.

رونمایی مجدد از »روزبه« در آبادان؟ 
روزبه چشمی از روز پنجشنبه به تمرینات تیمش اضافه شده و در دسترس فرهاد مجیدی است.

پس از پیوســتن دوباره روزبه چشمی به اســتقالل، دســت فرهاد مجیدی برای انتخاب نفرات 
خط میانی بازتر از قبل شد. بازیکنی که 
قابلیت بازی در پســت مدافع و هافبک 
دفاعــی دارد و می تواند با اســتفاده از 
تجربه باالیش، میانه میدان را در دست 
گرفته و قدرت تیمش را در این قسمت 
از زمین افزایش دهد.چشمی در دیدار 
برابر تراکتــور 45 دقیقه برای تیمش به 
میدان رفــت ؛اما در دیــدار برابر فجر به 
میدان نرفت و در دقایق پایانی مسابقه 
با نساجی نیز توانست برای لحظاتی در 
ترکیب تیمش قرار بگیرد. ایــن بازیکن به دلیل بیماری، دیدار با گل گهر را از دســت داد ولی از روز 
پنجشنبه به تمرینات تیمش برگشته است.خط میانی اســتقالل در بازی های گذشته مورد انتقاد 
هواداران این تیم قرار گرفت. بازیکنانی که قادر به خلق موقعیت برای مهاجمان نبودند و حاال ممکن 
است مجیدی نیز به تغییر سیستم و جابه جایی بین نفراتش اقدام کند. چشمی یکی از بازیکنانی 
اســت که ممکن اســت به عنوان تک هافبک دفاعی، در دیدار برابر صنعت نفت به میدان برود. به 
خصوص اینکه بازی در آبادان برگزار می شود و مجیدی به یک هافبک جنگنده در وسط زمین نیاز 
دارد تا به تقابل خط میانی میزبان برود.دست فرهاد مجیدی برای انتخاب نفرات خط میانی باز است 
ولی شاید حضور روزبه چشمی آن سورپرایز ویژه فرهاد برای پیش از دربی باشد. امتیازات تیم ها در 
جدول رده بندی نزدیک به هم بوده و مجیدی نیز به خوبی می داند برای دو دیدار برابر صنعت نفت 

و پرسپولیس، به بازیکنان باتجربه نیاز دارد. 

ناکامی باورنکردنی در تسویه حساب »کالدرون«!
باشــگاه پرســپولیس در حالی روز 12 آبان اعالم کرد که پرداخت مطالبات گابریل کالدرون را آغاز 
کرده که هواداران این تیم امیدوار بودند در همان هفته پنجره نقل و انتقاالتی این تیم باز شــود ؛اما 
حاال با گذشت نزدیک به یک ماه، مسئوالن باشــگاه پرسپولیس از ناکامی در وصول آخرین قسط 
از مطالبات خبر می دهند.پرسپولیس تالش داشت تا از طریق ســوئیفت مبلغ 740 هزار دالر را به 
گابریل کالدرون پرداخت کند و این رقم نسبتا هنگفت را در چند قسط واریز کرد تا به این شکل برای 
دور زدن تحریم اقدام کند ولی این اتفاق رخ نداده است.احتماال شناسایی منبع پول از کشوری که 
در فهرست سیاه FATF قرار دارد و با تحریم های گسترده بانکی روبه روست، باعث شد تا باشگاه 
موفق به تسویه حساب نشود.این در حالی اســت که برخی خبرگزاری ها ادعا می کردند که پول به 
حساب باشگاه برگشت خورده؛ اما مدیران باشگاه پرسپولیس این خبر را تکذیب می کنند و اعتقاد 
دارند که تنها قسط آخر باقی مانده است.پرسپولیس حدود یک ماه پیش پرداخت بدهی را آغاز کرد 
؛اما مشکالت بانکی مانع از وصول این پرداخت شده اند.مصطفی لشکری ،روابط عمومی باشگاه 
پرسپولیس در این خصوص می گوید که باشگاه پرسپولیس تاییدیه وکیل کالدرون برای پرداخت 
دو قســط از طلب را دارد.در این باره باتوجه به اینکه مشــکالت موجود غیر ورزشی هستند، به نظر 
می رسد مثل موضوع پاداش آسیایی، کار ازدست مسئوالن باشــگاه نیز تا حد زیادی خارج باشد.

نکته مهم اینکه در صورتی که مشــکالت بانکی در هفته های پیش رو به اتمام نرسد، احتمال تنبیه 
انضباطی بیشتر از سوی فیفا وجود دارد. نکته جالب اینکه سرخ پوشان در زمستان 1398 با گابریل 
کالدرون قطع همکاری کردند که به گفته مسئوالن این باشگاه، محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل 
وقت می توانست با رقم 100 هزار دالر قرارداد وی را فسخ کند؛ اما ترجیح داد که به نامحترمانه ترین 

شکل ممکن سرمربی پرسپولیس را کنار بگذارد.

مستطیل سبز

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبــال ایران برابر 
سوریه یک اتفاق نسبتا مهم داشت که کمتر 
به آن پرداخته شد اما سردار آزمون، مهاجم 
26 ســاله تیم ملی با گلزنی در این دیدار، به 
رکورد گل های ملی جواد نکونام رســید و به 
علت بازی ملی کمتر، در رتبه ســوم بهترین 
گلزنــان تاریخ فوتبــال ایران قــرار گرفت.

مهاجم محبــوب تیم ملی و باشــگاه زنیت 
سن پترزبورگ روسیه که طی چندین دیدار 
گذشته در گلزنی ناکام بود، در غیاب مهدی 
طارمــی، زوج خود در خط حملــه تیم ملی، 
موفق به گلزنی در دیدار با لبنان و سوریه شد 
و علی کریمی را پشت سر گذاشت و با جواد 

نکونام برابری کرد.
ایــن مهاجم برای رســیدن بــه صدرجدول 
این فهرســت راه طوالنــی و درازی در پیش 
دارد؛ امــا می تواند در ســال 2022 میالدی 
حداقــل کریم باقــری، مربی خــود در تیم 
ملی را پشت ســر بگذارد. کریم باقری که به 
عنوان یک هافبک در تیم ملی نقش آفرینی 
می کرد، بهترین هافبک گلزن فوتبال ایران به 
شمار می رود. او با 50 گل زده باالتر از آزمون 
در رتبه دوم این فهرســت قرار دارد و به نظر 

چندان دور از دسترس آزمون نیست.
در صورتی که آزمون روند گلزنی خود در تیم 
ملی را به همین منوال ادامه دهد، مطمئنا از 
باقری عبور خواهد کرد ولی برای رسیدن به 
علی دایی، از ایــن لحظه نیازمند 70 گل ملی 

دیگر است!
سردار با 39 گل در 60 بازی ملی، بعد از علی 
دایی، بهتریــن آمار گلزنی را بــه ازای تعداد 
بازی داشته اســت. او به طور متوسط در هر 
3 بازی، 2 بار موفق به گلزنی شــده؛ اما علی 
دایی با 109 گل در 149 بــازی، در هر 4 بازی 
رکورد 3 گل را به ثبت رســانده که از این نظر 

بهتر از آزمون بوده است.
مهاجم اهل گنبد کاووس در صورتی که مانند 
مهاجمان بزرگ تاریخ ایران و جهان بتواند تا 
35 سالگی به میدان برود، می تواند از رکورد 

علی دایی هم عبور کند.

شاگردان نویدکیا در خط میانی، قدرتمندترین تیم 
حال حاضر لیگ هستند و وجود ستاره هایی مانند 
سلمانی، کریمی،  ریگی،  علی محمدی،  رفیعی، 
احمدزاده و حسینی باعث شده نویدکیا با خیال 

آسوده دنبال اجرایی کردن برنامه هایش باشد

فوتبال جهان
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 شهردار اصفهان خبر داد:

پیش بینی رویدادهای بزرگ برای حضور گردشگر در شهر
شهردار اصفهان نخستین کارگروه توسعه گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
حساســیت الزم و انگیزه کافی در بدنه مدیریت شــهری برای نقش آفرینی در حوزه گردشــگری 
ایجاد شده است، گفت: با انباشــت پژوهش ها در این زمینه مواجهیم و سندی قابل قبول در حوزه 
گردشــگری داریم که ما را از انجام بسیاری از اقدامات بی نیاز کرده اســت. علی قاسم زاده افزود: 
شــخصیت اصفهان زنده و پویا بوده اســت، بنابراین قرار نیست به واســطه ابنیه تاریخی مقصد 
گردشگری باشد، بلکه با توجه به ویژگی هایی که دارد می تواند میزبان رویداد ها و آیین های مختلف 

باشد و گردشگر جذب کند.
شهردار اصفهان تصریح کرد: باید در سال چندین اتفاق بزرگ در اصفهان شکل بگیرد تا گردشگران 
جهانی در این شهر حضور پیدا کنند.وی با تاکید بر کاهش تصدی گری شهرداری، رفع موانع و ایجاد 
انگیزه در ســرمایه گذاران حوزه گردشگری، ادامه داد: رســیدن از اوج تصدی گری به نقطه ایده آل 
تسهیل گری زمان بر خواهد بود، اما برای آن تالش می کنیم و بدنه شهرداری نیز با این نگاه منصوب 
شــده و ماموریت هایی که در این حوزه وجود دارد، به زودی عملیاتی می شود.قاســم زاده با بیان 
اینکه متولی گردشگری در بدنه اجرایی شــهرداری را نیز بررسی کرده و تا هفته آینده به شورا اعالم 
می کنیم، گفت: شهرداری عزم خود را جزم کرده تا هدف تعریف شــده برای گردشگری در برنامه 

اصفهان ۱۴۰۵ را اجرایی کند.

عضو شورای شهر:

گفت وگو با مردم به گفتمان شهری اصفهان تبدیل می شود
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان در پنل تخصصی بررسی برنامه جامع شهر 
اصفهان در رویداد »شهر برنامه« بیشتر بودن تالش های فردی از تالش های جمعی و رعایت نشدن 
سلسله مراتب دانش و تجربه را از آســیب های نظام فرهنگی ایران دانست و اظهار کرد: مشارکت 
مردم در تدوین برنامه جامع شــهر اصفهان نوید این موضوع را می دهد که گفت وگوها میان مردم 
و مدیریت شهری مبتنی بر سیاســت های جدید تبدیل به گفتمان شود.مصطفی نباتی نژاد افزود: 
مشارکت مردم در سیاست گذاری ها با ابتکار مدیریت شهری جدید از یک رویداد به سازوکار مداوم 

و مستمر یعنی باشگاه شهراندیشان تبدیل خواهد شد.
رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: مشارکت مردم در باشگاه 
شهراندیشان مقطعی نیست و نخبگانی که صاحب نظر هســتند در هر تصمیم شورا به عنوان عقل 
منفصل قلمداد می شوند بنابراین این نهادسازی مبارک را در شــهر دنبال خواهیم کرد.وی با بیان 
اینکه سیاست های شورای ششم را در مرکز پژوهش ها دنبال می کنیم، ادامه داد: طرح های جامع 
قبل باید مرور شود زیرا در زمان خود با حساسیت و دلسوزی نوشته شده اما ممکن است خطاهایی 

داشته باشد بدین سبب ورق زدن تاریخ، خود به تنهایی وجهه یادگیری دارد.
نباتی نژاد تاکید کرد: مطالعات تحقق پذیری در کشور درباره هیچ کدام از اسناد وجود ندارد؛ به طور 
مثال در برنامه ای که در سال ۶۷ تدوین شده بود، افقی برای جمعیت و اقتصاد مشخص شده که 
باید تحقق پذیری آن سال به سال انجام می شــد.وی با تاکید بر اینکه نگران گسست ها هستیم، 
اضافه کرد: همه ما دغدغه شهر و ســرزمین خود را داریم اما گاهی اعتقادی به گفت وگو نداریم و با 
مختصات فکری خود به موضوعات نگاه می کنیم بنابراین گسست های نسلی، قومی و قشری در 

جامعه پدید می آید.
نباتی نژاد با انتقاد از رسانه هایی که گسست ها را توســعه می دهند، گفت: این رسانه ها بودجه خود 
را از مردم می گیرند پس چرا باید براســاس منافع لحظه ای با تقطیع عبارات فرهیختگان جامعه، 
خاموش کردن تریبون ها و روی زمین گذاشتن قلم ها در زمانی که نیاز است، این گسست را تشدید 
کنند.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: رسانه ها باید در مسئولیتی 

که دارند، امانتدار باشند و پیام فرستنده را به طور کامل به شنونده و مخاطبان خود منتقل کنند.

اختصاص 240 میلیارد ریال برای افزایش روشنایی های شهر؛

شب های روشن

یکــی از شــاخص های مهــم شــهری،  نرگس طلوعی
روشنایی مطلوب و اســتاندارد در اماکن 
عمومی شهر اســت که با توجه به تامین امنیت، کاهش جرم خیزی، 
ایمنی، باال بردن امــکان درک فضا و خوانایی، آســایش و زیبایی و 
هویت بخشــی به فضا از گذشــته های دور تاکنون همواره مورد توجه 

مسئوالن مدیریت شهری بوده است.
پارک ها و فضای ســبز همگانــی از جمله اماکن عمومی در شــهرها 
هستند که همواره مورد توجه شــهروندان بوده است. امروزه پارک ها 
با توجه به محدودیت هــا و  نیازجامعه به امکان اســتفاده و ارتباط با 
محیط طبیعی و ســبز و همچنین رویکرد های جدید مدیریت شهری 
نسبت به امر تامین فضای سبز و باز در سطح شهر از کابری های مهم 
و اساسی هر شهری به شــمار می آیند. پارک ها از جمله کاربری هایی 
هستند که شش های یک شهر محسوب می شوند. از این جهت در کنار 
توجه به مولفه های عملکردی، زیســت محیطی، اقتصادی، همزمان 
مولفه های مربوط به منظره و ســیما در طراحی آن هــا نیز از اهمیت 

بسزایی برخوردار است. 
در طراحی فضاهای شهری و پارک های مطلوب ، عناصر مهمی تاثیر 

گذارند که نور از جمله مواردی اســت که در کیفیت فضا، به خصوص 
سیمای شبانه فضاهای شــهری بسیار موثر اســت. از طرفی بخش 
عمده ای از درک هویت شهر وابسته به نورپردازی و روشنایی فضاهای 
شهری اســت که از طریق آن می توان به خوانایی شــهر کمک کرد. با 
توجه به پیچیدگی زندگی انسان امروزی و پیچ و تاب زندگی صنعتی 
و اقتصادی، انســان محکوم به زندگی پر شــتاب و در نتیجه مملو از 
تشــویش و اضطراب اســت، انســان بیش از هر زمان دیگر نیازمند 

آرامش، استراحت جسمی و روحی خود است. 
از همین رو پارک به عنوان فضای عمومی برای گذران فراغت و رفع این 
نیازها از اهمیت زیادی برخوردار است و از طرفی نیز افراد، در طول روز 
آن چنان مشــغله دارند که نمی توانند به تفریح فکر کنند، بنابراین به 
تفریح شبانه روی می آورند و این موضوع نیز تاثیر بسزایی بر اهمیت 

نورپردازی پارک ها خواهد داشت. 
نقش نور در شــب برای پارک، نقش هویت بخش دارد زیرا عالوه بر 
دیدی که از شهر به پارک وجود دارد، موجب سهولت استفاده کنندگان 
در شب می شــود که این در واقع دلیل اصلی طراحی است. انتخاب 
نورپردازی مناســب برای طراحی پارک ها می تواند تداعی کننده یک 

پارک زیبا ، امن و جاذب حضور مردم باشد. 
در همین راستا مدیریت شــهری اصفهان در سال جاری بهره برداری 
از 3۷ پروژه روشــنایی را در دســتور کار خود قرار داده اســت.مدیر 
بهینه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان 
در این رابطه گفت: ایــن پروژه ها در جهت ارتقای کیفیت روشــنایی 
عمومی پارک های شهری و بر اســاس الگوی شهر ایمن انجام گرفته 
است.سید مهدی حسینی افزود: طی شــش ماهه دوم سال جاری 
بیش از 3۷ پروژه روشنایی در مناطق مختلف شهر اصفهان طراحی و 
تامین اعتبار شده که بر اساس برنامه عملیاتی حوزه معاونت خدمات 

شهری تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
مدیر بهینه ســازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری 
اصفهان، اســتفاده از تجهیزات به روز و کم مصــرف را از ویژگی های 
بارز این پروژه های روشنایی برشــمرد و خاطرنشان کرد: حدود ۲۴۰ 
میلیارد ریال برای نگهداری و توسعه روشنایی پارک ها و فضای سبز 
در شهر اصفهان پیش بینی شــده و نگهداری این تجهیزات، بر اساس 
ســامانه نت پیشــگیرانه و همراه با برنامه ریزی هــای دقیق و منظم 

انجام می شود.

طی شش ماهه دوم سال جاری بیش از ۳۷ پروژه 
روشنایی در مناطق مختلف شهر اصفهان طراحی و 
تامین اعتبار شده که بر اساس برنامه عملیاتی حوزه 
معاونت خدمات شهری تا پایان سال به بهره برداری 

می رسد

رخت HD بر قامت واحد سیار شبکه استانی اصفهان
با توجه به آنکه اصفهان به عنوان یکی از قطب های گردشگری کشورمان که همواره مورد توجه گردشگران و 
بازدیدکنندگان فراوان داخلی و خارجی است و نیز وجود ظرفیت باال در تولید برنامه های متعدد تلویزیونی 
در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، هنری و 
سیاسی و از ســویی فعالیت باشگاه ها و 
تیم های ورزشــی مطرح کشوری به ویژه 
فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان 
و حضور این تیم ها در مسابقات کشوری 
و بین المللی، همــواره مورد توجه و دارای 
اهمیت بوده است، بنابراین به منظور ارتقای 
کیفیت تصاویر تلویزیونی برنامه های زنده 
این شبکه و تامین رضایت مخاطبان ملی 
و استانی، طرح تجهیز، آماده سازی و بهره 
برداری از واحد سیار HD در مرکز اصفهان آغاز شد. بر همین اساس با توجه به فرسودگی شدید واحدهای 
سیار صداوسیمای اصفهان و هم سو با سیاست های پخش برنامه های تلویزیونی رسانه ملی با کیفیت 
HD و تکمیل طرح HD سازی شبکه های تلویزیونی در سطح کشــور، همچنین توجه و تاکید معاون 
توسعه و فناوری رسانه در خصوص ارتقای کیفیت تصاویر برنامه های تلویزیونی، برای تامین و تهیه واحد 
سیار HD با تجهیزات روزآمد، پیگیری ها و مجوزهای الزم اولیه به همت معاونت فنی مرکز اصفهان اخذ و 
مسیر دیگر مراحل این طرح همچون تامین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی هموار شد. به همین منظور برای 
تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز، پیگیری های مداوم مرکز اصفهان به لحاظ جذب منابع استانی 
و مشارکت معاونت توسعه و فناوری رسانه و انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موثر 
واقع شد و با تخصیص ۱۰۰درصدی این منابع بخشی از تجهیزات اصلی مورد نیاز شامل میکسر تصویر، 
میکسر صدا و سیستم مانیتورینگ به همت کارشناسان اداره کل فنی صدا و تصویر معاونت توسعه و 
فناوری رسانه خریداری و با تکمیل خرید سایر تجهیزات در سال، سیستم های فوق آماده نصب و بهره 
برداری خواهد بود.گفتنی است، برای تامین خودروی واحد سیار مذکور، کارشناسان فنی صداوسیما 
پس از تحقیقات و بررســی های صورت گرفته و بازدید از چند مدل خودرو، خودرویی با بستر مناسب 
برای یک واحد سیار HD استاندارد را انتخاب کرده که با مشارکت شرکت فوالد مبارکه خریداری شد که 
با تحویل این خودرو در روزهای پیش رو و تکمیل آن با تجهیزات خریداری شده، به زودی شاهد بهره 

برداری از این طرح مهم در استان اصفهان خواهیم بود.

 امضای تفاهم نامه خواهر خواندگی بین نجف اشرف و 
مشهد اردهال کاشان

در سفر هیئت عالی رتبه نجف اشرف به کاشان تفاهم نامه خواهر خواندگی نجف اشرف با مشهد اردهال 
امضا شد.شهردار کاشان گفت: این سفر برای عقد تفاهم نامه اولیه همکاری میان کاشان و نجف اشرف 
با هدف ایجاد بستر قرارداد خواهرخواندگی به دعوت شهرداری کاشان صورت گرفت .حسن بخشنده 
افزود: تسهیل زمینه های توسعه صادرات كاالهای کاشان به نجف و ساماندهی اعزام زوار عراقی از دیگر 
توافق های این سفر بود.وی گفت: در نشست مســئوالن اتاق بازرگانی، تجار و صاحبان تولیدی کاشان 
با نجف، دو طرف در زمینه افزایش ســطح روابط و بهره مندی از ظرفیت های موجود ازجمله برگزاری 
نمایشگاه ها و فعال سازی میزهای تخصصی تجاری، به توافق رســیدند.وی افزود:در این توافق نامه 
مقرر شده بر اساس برابری و منفعت متقابل ، برای ارتقای ارتباطات دوستانه مردمی و تعامل اقتصادی 
و تجاری بین دو شــهر هماهنگی انجام دهند .شهردار کاشــان گفت: همچنین دو طرف در زمینه های 
اقتصادی، گردشگری مذهبی، گردشگری ســالمت، تجارت، علم و فناوری، توسعه و عمران شهری، 
کشاورزی، فرهنگ، ورزش، بهداشت، آموزش، پرسنل و... مبادالت و همکاری های فعالی داشته باشند.

با مسئولان

خبرخوان

عضو شورای شهر:

شیوه استفاده زنان از 
امکانات شهرداری اصفهان 

بررسی می شود

خبر روز

عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان در یک 
برنامه زنده رادیویی با بیان اینکه در دوره جدید 
مدیریت شــهری، این سلســله نشست ها با 
فعــاالن و متولیان امور انجام می شــود، اظهار 
کرد: اولین نشست هم اندیشی مسائل بانوان 
بــا محوریت هویــت و خودبــاوری و با حضور 
نمایندگان دســتگاه های متولــی در امور زنان 
برگزار و در رابطه با ظرفیت ها و مشکالت موجود 
تبادل نظر شد.فرزانه کالهدوزان با اشاره به نتایج 
این نشســت تصریح کرد: در اولین نشســت، 
طرح مسئله و ســوال شــد تا به یک گفتمان 
مشترک رسیده و مســائل و مشکالت موجود 
را اولویت بندی کنیم و هر دستگاه وظیفه خود را 
انجام دهد.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه شورا به عنوان تسهیلگر 
در کنار دستگاه های دیگر در حوزه زنان و خانواده 
حضور دارد، افزود: اولین خروجی این جلسه، 
برگزاری جلســات و کارگروه های تخصصی در 
زمینه های مختلف با حضــور صاحبان فرآیند 
است تا در راستای ارتقای شرایط موجود قدمی 
برداشــته شــود.کالهدوزان ادامه داد: در این 
نشست همه مســائل به صورت کلی بیان شد، 
نمایندگان ادارات آموزش و پــرورش، ورزش 
و جوانان و بهزیســتی در زمینــه دغدغه مندی 
برای نوجوانان، مشکالت ورزشی و آسیب های 
اجتماعی زنان و معضالت زنان سرپرست خانوار 
بحث کردند. وی افزود: برای پیگیری موضوعات 
مطرح شــده در این نشســت، نشســت های 
تخصصی به صورت مجزا برگزار می شود و باید هر 
دستگاه ظرفیت خود را به میدان بیاورد تا همه در 
یک راستا حرکت کرده و شورا نیز مرحله به مرحله 
به شــهروندان گزارش دهد.عضو هیئت رییسه 
شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: در زمینه 
ورزش بانوان می توان از فضاهای ورزشی موجود 
در شهرداری اســتفاده کرد یا برای برنامه ریزی 
حوزه نوجوانان نیز دستگاه های دیگر می توانند 
از ظرفیت »خانه نوجوان« استفاده کنند؛ البته 
شــیوه اســتفاده باید با هماهنگی مناسب در 

نشست های مربوطه بررسی شود.

رییس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران در نشست نمایش مستند »ظهور 
و ثبوت« به موضوع فقر آرشــیو در عکاسی ایران و اهمیت ایجاد موزه عکس 
پرداخت. آخرین برنامه »قاب در قاب به روایت ســینما« که از ســوی دفتر 
تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان به مناسبت نکوداشت روز اصفهان تدارک دیده شده بود، به نمایش و 
گفت وگو درباره مستند »ظهور و ثبوت« )تکه هایی از تاریخ عکاسی اصفهان( 
اثر حامد قصری اختصاص داشت.در این برنامه که با حضور عالقه مندان به 
سینما و عکاســی در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد. مصطفی حیدری 
رییس دفتر تخصصی سینما سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با اشاره به نمایش این مستند در خانه هنرمندان ایران در اول آذرماه 
اظهار داشت: برای ساخت مستند ظهور و ثبوت ۱۵۰ ساعت مصاحبه با ۵۰ نفر 
انجام شده که قرار بود به صورت مجموعه تدوین شود که در نهایت در ۵۰ دقیقه 
تدوین شد. متاسفانه برخی اساتیدی که در این مستند با آنها صحبت شده 
در این سال ها از دنیا رفته اند.محمدمهدی رحیمیان، دانش آموخته و مدرس 
عکاسی و رییس هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران که دبیری و عضویت در 
شورای سیاست گذاری جشنواره های مختلف عکاسی را در کارنامه خود دارد، 
به بیان نکاتی درباره ایجاد موزه های عکاسی و اهمیت آرشیو عکس پرداخت.

رحیمیان نداشتن موزه عکس را فقدانی تاریخی برای شهری همچون اصفهان 
دانست و اظهار داشت: تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز قطب های تاریخ 
عکاسی ایران در ۱8۰ سال گذشته بوده و هســتند که البته شهر رشت نیز در 
ادامه به این فهرست اضافه می شود.  وی افزود: فقدان موزه عکس با توجه به 
گنجینه هایی که در سطوح مختلف در استان اصفهان و مرکز ایران با محوریت 
اصفهان وجود دارد، واقعا به چشم می آید. به گفته این استادیار دانشگاه، در 
اصفهان مانند دیگر شهرهای ایران آرشیوهای عکاسی به صورت غیرمتمرکز، 
پراکنده و حتی پنهان در خانه ها، مراکز پژوهشی و دانشگاهی و سازمان های 
مختلف وجود دارد و برخی مجموعه های شخصی نیز با مهاجرت صاحبان آنها، 
به خارج از کشور منتقل شده  است.رحیمیان، عکس ها را بیانگر عواطف، نگاه 
و قابلیت های پدید آورندگان آنها دانست و ادامه داد: یک آرشیو در واقع یک 
نهاد است که نقش اساسی در سازمان دهی، تصمیم سازی و تصمیم گیری 
دارد، در حالــی که تا همین امــروز در ایران نهادی برای آرشــیو نداریم. وی، 
وزارت امور خارجه ایران را یکی از قوی  ترین مراکز جمع آوری و نگهداری اسناد 
دیپلماسی و عکس دانســت و گفت: شــاید پس از وزارت خارجه، کاخ موزه 
گلستان دومین مرکزی باشد که اســناد تصویری دوره قاجار شامل عکس، 
نقاشی و تصویرسازی را نگهداری می کند.رییس هیئت مدیره انجمن عکاسان 
ایران، ناصرالدین قاجار را نخستین شخصی دانست که در ایران عکس ها را 
پشت نویسی کرده و برای آنها شرح می نویسد و اضافه کرد: این شرح نویسی از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این اقدام ناصرالدین شاه ریشه در عالقه 

وافر او به عکاسی داشته است. 

ضررهای تاریخی؛ حاصل بی توجهی به شرح نویسی عکس
رحیمیان با انتقــاد از اینکه امروزه عکاســان خبری به شرح نویســی برای 
گزارش های تصویری خود بی توجه هســتند، تصریح کرد: متاسفانه اغلب 
تعدادی عکس با یک عنوان در خبرگزاری ها و ســایت های خبری منتشــر 

می شــود که برای هیچ کدام از عکس ها شرح نویسی نشده و افراد حاضر در 
تصاویر و تاریخ و مکان آن واقعه درج نشده است. عکاسی را خوب نشناخته ایم 
و تنها مهارت عکاسی را به دست آورده ایم بدون اینکه با تمام وجوه فرهنگی آن 
آشنا شویم که موجب این ضررهای تاریخی می شود. وی با بیان اینکه بسیاری 
از عکس های دوران انقالب و دفاع مقدس را به دلیل نداشــتن شناسنامه از 
دست داده ایم، خاطرنشان کرد: آرشــیوهای بزرگی از این عکس ها در حال 
نابودی بود. جالب است که در ســال های اخیر کتاب های انگشت شماری با 
اســتفاده از این عکس ها و اسناد به چاپ رســیده و دچار فقر آرشیو عکس 
هستیم. این دانش آموخته و مدرس عکاسی با تمجید از مصاحبه شفاهی 
با کارشناسان و دســت اندرکاران صنعت و هنر عکاسی در اصفهان در مستند 
ظهور و ثبوت گفت: تولید این مستند ۵۰ دقیقه ای تنها یکی از نتایج انجام این 
گفت وگوهاست اما این مطالعات به یادگار باقی می ماند.وی ادامه داد: برای 
ایجاد یک موزه عکس باید به کانســپت آن و اتاق فکری که قرار است موزه را 
بسازد بســیار اهمیت دهیم. باید بدانیم موزه عکس قرار است بر اساس چه 
رویکردی ساخته شود، چه بخش هایی داشته باشد و نیرویی که آن را می سازد 
از آموزش کافی برخوردار اســت یا نه؟ رییس هیئت مدیره انجمن عکاسان 
ایران با بیان اینکه نباید عکس های قدیمی را مانند آنچه در کاخ موزه گلستان 
انجام می شود اصالح رنگ کنیم چون مواجهه تاریخی با آن اثر از بین می رود، 
تاکید کرد باید اســناد تاریخی را جمع آوری، نگهداری و برای پژوهشــگران 
دسترســی پذیر کنیم.  رحیمیان با بیان اینکه برای شکل گیری موزه عکس 
اصفهان ابتدا اتاق فکر آن باید شکل بگیرد، افزود: همچنین چون شهرهایی 
در ایران در معرض خطر زلزله هستند باید موزه های منطقه ای و ناحیه ای هم 
ایجاد کنیم تا تمام ذخایر ما در یک روز به وســیله زلزله یا هر تخریب دیگری 
نابود نشود.وی با بیان اینکه متاسفانه دستاوردهای عکاسی ایران طی ۵۰ سال 
اخیر در حال از بین رفتن است، تاکید کرد: باید برای حفظ این گنجینه برای 
آیندگان تالش کنیم، چون با نداشتن آرشیو و موزه عکس، برآوردی از وضعیت 
موجود عکاسی ایران برای مســیر آینده هم نداریم. در ادامه مستند ظهور و 
ثبوت به  تهیه کنندگی دفتر تخصصی سینمای سازمان فرهنگی ،اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان و حامد قصری به نمایش در آمد. در این مستند با 
چهره هایی همچون فخرالدین فخرالدینی، امان ا... طریقی، رضانور بختیار، اکبر 
امامی، پریسا دمندان، مرتضی بخردی، اشرف سادات مقصودی، مصطفی و 
محمدعلی شیردره، مجید کورنگ بهشتی، عبدا... هاشمی نسب، اصغر شیرازی 

گفت وگو صورت گرفته است.

فقر آرشیو در عکاسی ایران و اصفهان

یمنا
س: ا

عک
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ترکیه به خاطر بسیاری از مشهورترین مناظر خود مانند ایاصوفیه 
یا افسوس، شناخته شده است. با این حال، چیزهای زیادی برای 
دیدن وجود دارد که چندان شناخته شده نیست. از شهرهای پنهان 
باستانی گرفته تا شگفتی های طبیعی، ما برخی از مناظر جایگزین 

را انتخاب کرده ایم که باید در ترکیه ببینید.
آفرودیسیا: آفرودیسیا که در ســال 2017 به فهرست میراث 
جهانی یونسکو اضافه شد، یک شهر کوچک یونان باستان بود که 
هنوز برای بازدیدکنندگان نسبتا ناشناخته است. این مکان به نام 
آفرودیت نیز مشهور است. الهه عشق، در نزدیکی روستای گیر واقع 

شده است.
شیرینس: روستای کوچک شیرینس حدود یک ساعت از ازمیر 
فاصله دارد و یک مــکان کامال خیره کننده با خانه های ســنگی 
قدیمی است که با مناظر طبیعی هماهنگ هستند. این روستا که 
قبال یونانی هــا در آن زندگــی می کردند، همــه خیابان هایش 
سنگ فرش، درهای چوبی اش پرآذین و طبیعتش باشکوه است.

حسنکیف: شهر تاریخی حســنکیف به دلیل پروژه سدسازی 
آینده به زودی در زیر آب فرو می رود بنابراین قبل از ناپدید شدن 
کامل، دیدن آن ضروری است. غارهای باستانی و همچنین پل 

تاریخی و مساجد، همه استثنایی هستند.
دریاچه اگیردیر: مقصدی در مســیر معروف 500 کیلومتری 
سنت پل، دریاچه اگیردیر یک استراحتگاه تابستانی عالی است 

که تنها همراهان شــما، کوه هایی خواهند بود که مشــرف به آب 
هستند. وقتی در این منطقه هســتید، حتما خرابه های یونانی-

رومی Sagalassos و Antioch )Pisidia( را بررسی کنید.
آنی: بقایای شهر باستانی آنی که کامال در دره ای خیره کننده از 
دره های عمیق و تپه های برجسته رها شده، یک کشف شگفت انگیز 
است. اینجا زمانی پایتخت پادشاهی ارمنی باگراتید بود و کلیساها 
و ارگ های فرسوده اش همچنان بازدیدکنندگان را مسحور خود 

می کند.
دریاچه وان: دریاچه وان بزرگ ترین دریاچه ترکیه محسوب 
می شود و بیشتر به خاطر جزیره آکدامار معروف است، جایی که 
کلیسای جامع صلیب مقدس قرن دهم هنوز مشرف به دریاچه 

سودای شور است.
ترمســوس: یکی از زیباترین مکان های باســتانی در ترکیه،  
ترمسوس است که با تئاتر بزرگ و همچنین منظره رشته کوه واقعا 
بازدیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا این سایت در ارتفاع 

بیش از 1000 متری قرار دارد.
المپوس: چیزهای زیادی در مورد المپوس برای گفتن وجود 
دارد، به ویژه اینکه در انتهای یک ساحل نســبتا زیبا قرار دارد که 
توسط کوه های پوشیده از کاج احاطه شده است. پس از یک روز 
استراحت در ساحل، وارد این شهر باستانی شوید تا به خرابه های 

تاریخی لیکیا بنگرید.

کاخ اســحاق پاشــا: یکی دیگر از مناظر خیره کننده در میانه 
ناکجاآباد، کاخ اسحاق پاشاست که به وســعتی وسیع و عمدتا 
خالی از سکنه نگاه می کند. این سازه که بین سال های 1685 تا 
1784 ساخته شد، نمونه ای کامال نادر از سازه های کاخ گونه ترکیه 

به شمار می رود.
کیزکالسی: کیزکالسی که در جزیره ای کوچک در سواحل استان 
مرسین واقع شده ، منظره ای خیره کننده است که گمان می رود در 
زمان امپراتوری بیزانس ســاخته شده است. این قلعه که به طور 
گسترده توسط پادشاهی کیلیکی ارمنستان بازسازی شد، در سال 

1471 به تصرف عثمانی ها درآمد.
بالیکلیگول، اورفا: این دریاچــه کوچک پر از ماهی کپور مکان 
مقدسی است و همچنین به دلیل ساختار چشمگیر مسجد حلیل 
الرحمن در کنار آن بسیار زیباست. افسانه ها حاکی از آن است که 
در اینجا بود که آتش، جایی که ابراهیم قرار بود وارد آتش شود، به 

دریاچه ای پر از ماهی تبدیل شد.
شهر زیرزمینی اوزکوناک: کاپادوکیا به خاطر شهرهای زیرزمینی 
کایماکلی و درینکویو مشهور اســت، با این حال شهر زیرزمینی 
اوزکوناک ویژگــی ای دارد که آن را کامال از دو شــهر دیگر متمایز 
می کند. این سایت که در ســال 1۹72 توسط یک کشاورز کشف 
شد، دارای یک سیستم ارتباطی است که به ساکنان اجازه می دهد 

با طبقات باال یا پایین آن ها صحبت کنند.

آشپزی

سوپ بلغور گندم
 مواد الزم: بلغور گندم یک دوم پیمانه، عدس یک 

دوم پیمانه، عصاره گوشت یا مرغ یک عدد، پیاز یک عدد، رب 
گوجه فرنگی یک و نیم قاشق غذاخوری، کره50 گرم، سیب زمینی یک 
عدد، جعفری2 قاشق غذا خوری، نمک ، فلفل سیاه و قرمز به مقدار الزم

طرز تهیه: شما می توانید بلغور گندم را با بلغور جو یا بلغور جو دوسر جایگزین کنید 
یا ترکیبی از همه بلغورها را برای سوپ تان استفاده کنید تا مقوی تر باشد.پیاز را نگینی 

خرد کنید و با کمی کره تفت دید تا سبک و طالیی شود.رب را به همراه فلفل سیاه اضافه 
کرده و تفت دهید.عدس و بلغور گندم را که از شب قبل خیس کرده اید، آبکش کرده و به 
تابه بیفزایید و کمی تفت دهید.سیب زمینی مکعبی خرد شده را اضافه کنید و هم بزنید.

عصاره مرغ یا گوشت را با کمی آب ولرم باز کنید و به مواد بیفزایید و شعله را زیاد 
کنید تا به جوش بیاید سپس حرارت را کم کنید و صبر کنید سوپ جا بیفتد.
زمانی که پخت حبوبات کامل شد جعفری و نمک را اضافه کنید .در صورت 
تمایل می توانید کمی فلفل قرمز هم به اضافه کرده و بعد از 10 دقیقه سوپ 

را از روی حرارت بردارید.سوپ بلغور یکی از غذاهای آبکی و مقوی 
محسوب می شود ، شما می توانید از سایر سیزیجات مثل قارچ 

، نخود یا هویج هم در این سوپ استفاده کنید. به جای 
استفاده از عصاره آماده، از آب قلم یا آب مرغ 

برای تهیه غذا استفاده کنید.

مکان هایی که باید قبل از ترک ترکیه ببینید

»مرد بازنده« به زودی کلید می خورد درخشش »دختر خوب« در ناپولی ایتالیا
»مرد بازنده« فیلم تازه محمدحسین مهدویان پروانه ساخت گرفت. 
سرانجام و با صدور پروانه ساخت فیلم تازه محمدحسین مهدویان، 
فیلم برداری آن به زودی آغاز می شود.شورای پروانه ساخت با 
صدور پروانه ساخت این فیلم به تهیه کنندگی مشترک امیر بنان و 
کامران حجازی و نویسندگی مشترک  حسین  حسنی، ابراهیم امینی 
ومحمد حسین  مهدویان موافقت کرد.پیش بینی می شود با شروع 
فیلم برداری، فیلم تازه مهدویان برای نمایش در جشنواره فجر آماده شود.

»دختر خوب« به کارگردانی راحله کرمی، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره 
حقوق بشر ناپولی ایتالیا را از آن خود کرد. فیلم کوتاه »دخترخوب«، با 
نویسندگی و کارگردانی راحله کرمی و تهیه کنندگی مانی قندی و بازی 
شقایق فریادشیران، بهزاد خلج و مبینا آزادی برنده جایزه ویژه هیئت 
داوران جشنواره حقوق بشر ناپولی ایتالیا شد.در خالصه داستان این 
فیلم کوتاه آمده دختری که می خواهد آبروی خانواده اش رو حفظ کند، 
مجبور به سکوت می شود.

چاپخانه: نشر فرهنگ   آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

هفته بسیج اســت و روابط عمومی فوالد مبارکه  حدیث زاهدی
اصفهان برنامه ای ترتیــب داده تا برخی مدیران 
این شرکت دیداری از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری داشته باشند. فرصتی 
اســت تا با جانبازان قطع نخاعی دیدار داشته باشــیم. جانبازان؛ همان ها که 
سالکانی هستند که از کاروان شهادت جا مانده اند و خداوند چنین مقرر  داشته 
است که مرغ روح شان چند صباحی دیگر در قفس تن و در حصار خاک باقی 
بماند. وجود این سفیران  نور و روشنایی در میان ما، که وجودشان بوی بهشت 
و رحمت و رنگ عشق و شهادت دارد، غنیمتی بزرگ و  از رحمت های الهی است 
و حاال همراهی با فوالدی ها ایــن فرصت را فراهم کرده تا بــا این بزرگمردان  

جامانده از قافله شهادت دیداری تازه کنیم. 
در این دیدار،  معاون ســرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر روابط عمومی 
و فرمانده بسیج حوزه مقاومت بسیج شــهید موحدیان و چند تن از مدیران، 
رؤســا و کارکنان بخش های مختلف این شــرکت به نمایندگی از خیل پرشمار 
کارکنان فوالدمبارکه حضور دارند و معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران هم آنها را همراهی می کند. 
آسایشگاه جانبازان در باغی بزرگ  با درختانی سربه فلک کشیده قرار دارد که 
اگر زاینده رود جاری بود، نهری از آن می گذشت  و افسوس که دیدار دوباره با 

زاینده رود جاری، فعال شبیه رویا شده است. 
 با علم به اینکه گوهرانی نایاب در این مکان نفس می کشــند، وارد آسایشگاه 
می شویم. از بوی تند بیمارستان و مواد ضدعفونی خبری نیست. سالنی بزرگ، 
ساده و گرم که اگر ویلچرها، تخت ها و دســتگاه های بیمارستانی در آن نبود، 

احساس نمی شد که درآسایشگاه هستی.
معاون و مدیر روابط عمومی بنیاد جانبازان به همراه مدیرآسایشگاه به پیشواز 

مدیران فوالد مبارکه  می آیند و برنامه رسما آغاز می شود. 
نخســت به ســوی »رضا جانثاری« جانباز قطع نخاعی که حتی به ســختی 
صحبت می کند، می رویم. با زحمت تمام توان خــود را جمع کرده و می گوید: 
امام )ره( می گوید: »عالم محضر خداست. امید که این جمله همواره در ذهن 

مان باشد.« 
پس از آن به سراغ »مختاری« جانبازی که 38 سال است در این آسایشگاه به 
سر می برد، می رویم. جانبازی که به گفته شاه نوروزی، معاون بنیاد جانبازان در 
کارهای فرهنگی و برگزاری خیمه امام حسین)ع( در محرم زبانزد است و نگاه 
خاصی به فرزندان شهیدان به خصوص فرزندان شهید فاطمیون و مدافع حرم 
افاغنه داشته و مرتب به دیدار و یاری آن ها می رود.وی از مسئولین می خواهد 

تا گوش به فرمان رهبری باشند  نه از ایشان عقب بیفتند  و نه جلو.
»حسین جابری« یکی دیگر از جانبازانی است که سر کالم با او را باز می کنیم. 
در سال 65، در عملیات کربالی 5 قطع نخاع از ناحیه گردن شده است. جابری 
می گوید: »رسالت شــما در قبال انقالب این اســت که در هر حال و هر لحظه 
شهدا را در نظر بگیرید و در هر مقام و پستی که هستید کارتان را به نحو احسن 

انجام دهید.«
 با خود فکــر می کنم که اگر برخی مســئولین مــا فقط به ایــن رهنمود عمل 

می کردند آیا ما این همه مشکالت در کشور داشتیم؟
به سمت دیگری ازآسایشــگاه می رویم که »سید اکبر حســینی طباطبایی« 
در آنجاست. اوکه در عملیات خیبر در ســال 62 ترکش به سرش اثابت کرده، 
می گوید: »امام صادق فرمودند، برای دعوت کردن مردم به سوی حق به غیر از 
زبان تان، با اعمال و کردارتان، مردم را به سوی حق دعوت کنید زیرا اثر آن بیشتر 

است.« و چه غریب است این جمله با حال و هوای این روزهای ما.
»ولی ا... اکبری« در منطقه کردســتان و مریوان، رزمنــده بوده و از این آب و 
خاک دفاع کرده است. او متواضعانه و با لحن تشکرآمیزی خطاب به مدیران 
فوالد مبارکه می گوید: »شما تولید کنندگان در چنین شرایط سختی بار اقتصاد 
جامعه را به دوش می کشید و سنگر صنعت را حفظ کرده اید و موجب شکست 

حربه های دشمنان می شوید و همین باعث دلخوشی ماست.«

مهدی ابراهیمی، مسئول فرهنگی آسایشگاه که خود از جانبازان نخاعی است 
هم در هفته بسیج ما را به  شعری که خود سروده بود، مهمان می کند: »عاشقان 

رفتند و ما جا مانده ایم / بی نصیب از جمله تنها مانده ایم.«
کمی آن ســوتر، در برابر خود جانبازی را می بینم که وزرشکار است و می گوید 
عضو تیم ملی است. »علی رنجبر« که در کردســتان جانبازقطع نخاعی شده، 
توانســته هم در میدان جنگ و هم در میادین ملی - ورزشی، ادای دین کند و 
پرچم ایران را با سرافرازی برافراشته نگاه دارد. او با حالتی طنزآلود و با لهجه 
شیرین اصفهانی می گوید: »خوب بمونید و ســعی کنید کمی بهتر بشید، اگر 
بدی دارید کمی بدی را کم کنید تا دنیا گلســتون بشــه« و بعد ادامه می دهد: 

»هوای مردم را داشته باشید، مردم خوب و صبور و قانعی داریم.«
محمد علی امینی در ســال 63 در عملیات بدر از ناحیه نخاع قســمت گردن 

مجروع شده، او دعا می کند که در هر پست و رسته و سمتی که هستیم موفق 
باشیم و می گوید تا می توانید به کشور و ملت خدمت کنید و تنها درخواست او 

از مسئولین، مطالبه آب است.
در ادامه با جانبازی قطع نخاعی دیدار می کنیم که نویسنده کتاب »چشم هایی 
که نوشته اند«، معرفی می شــود. نکته جالب توجه این است که او این کتاب 
را با چشم هایش نوشــته است. »کاظم ســلیمیان« توانســته بود به وسیله 
اپلیکیشنی خاص با حرکت چشــم کتاب خود را به رشته تحریر در آورد.  مدیر 
روابط عمومی فوالد 1000 نســخه از این کتاب اســتثنایی را برای کارکنان این 

شرکت سفارش می دهد.

فرمانده حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه: حاال نوبت ماست
گپ و گفت بــا شــهیدان زنده شــهرمان که تمام می شــود، هنــگام خروج 
ازآسایشگاه فرصتی پیش می آید تا با سرهنگ پاسدار حبیب اکبری، فرمانده 

حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه اصفهان گفت و گویی داشته باشیم. 
سرهنگ اکبری می گوید: هرســاله در هفته بسیج، این حوزه به اتفاق شورای 
حوزه بسیج و فرماندهان پایگاه های بسیج به آسایشگاه جانبازان مطهری آمده 
و از توصیه های این مقربین خدا اســتفاده می کردند ولی متاســفانه  به علت 
ویروس کرونا و حفظ سالمت جانبازان، دوســال از این نعمت بی بهره بودیم 
واین توفیق از ما سلب شده بود که به لطف خدا این مهم امسال محقق و قوت 

قلبی برای ادامه راه شد. 
اکبری با بیان اینکه باید از صحبت های این بزرگان درس گرفت و رهنمودهای 
آنان را چراغ راه خــود قراردهیم تا نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران را به 
سرمقصد منظور برســانیم، تاکید می کند: باید در راســتای بیانات رهبرعظیم 
الشــأن انقالب که در خصوص گام پنجم انقالب، خودسازی، جامعه پردازی و 

تمدن سازی فرموده اند، بتوانیم قدم های محکم و استواری برداریم. 
وی  در ادامه می افزاید: به توصیه این مجاهــدان، باید گوش به فرمان والیت 
فقیه باشــیم و در دفاع از والیت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ممارست و 

تالش کنیم.
فرمانده حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به روحیه جهادی 
و انقالبی جانبازان هشــت ســال دفاع مقدس، تصریح  می کند: درسی که از 
جانبازان آموختیم این است که وظیفه هیچ وقت از ما ساقط نمی شود و در هر 

لحظه باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.
وی ادامه می دهد: زمانی آن ها از انقالب و آرمان های اســالمی دفاع کردند و 
اکنون ما با صنعت و تالش مضاعف  خود در خط مقدم جنگ اقتصادی جنگیده 

و راه امام خمینی )ره( را ادامه خواهیم داد.
اکبری در پایان خاطر نشــان می کند: باید فرهنگ ایثار، شــهادت، مقاومت 
و ایستادگی را به نســل جوان انتقال داد و این وظیفه بســیج است که چنین 
فرهنگی را به نســل جوانی که در حوزه صنعت فوالد در حال خدمت هســتند، 
انتقال دهد ودر شرایط کنونی جامعه وظیفه بســیج و صنعت، خدمت رسانی 

به مردم است. 

گشت نیم روزه با فوالدی ها در آسایشگاه جانبازان شهید مطهری اصفهان؛

حاال نوبت صنعت است

روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان به مناسبت هفته بسیج، برنامه دیدار فوالدی ها از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری را 
ترتیب داد. این برنامه در نیم روز پنجشنبه برگزار شد و جمعی از مدیران این شرکت هم در برنامه حضور داشتند
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