
فرهنگسراهایی که از اهداف اصلی خود دور شده اند؛

غبار غربت بر سر پاتوق های فرهنگی اصفهان
7

 مصائب کشاورزی مکانیزه 
 در اصفهان

 وقتی همیشه »خواستن« مساوی با »توانستن« نیست؛
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شهردار کاشان خبر داد:

برقراری پروازها در فرودگاه 
کاشان از دی ماه امسال

تعطیلی 18 روزه لیگ برتر والیبال مردان 
باشگاه های کشور؛

سپاهان؛ صدرنشین 
بالمنازع 

 ۷۷ هزار زن سرپرست خانوار در اصفهان
 تحت حمایت سازمان های حمایتی هستند؛

سایه کمبودها بر سر 
خانواده های زن سرپرست
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 تیشه قاچاقچیان چوب
  بر ریشه جنگل های

 چهارمحال و بختیاری
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برخورد با موتورسیکلت های 
دودزا در دستور کار پلیس  

راهور اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
سال دوازدهم

قیمت: 3000 تومان

آگهی مزایده عمومی- مرحله سوم- نوبت اول

احسان کوزه گر آرانی – شهردار نیاسر  م الف:1236661

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد  مصوبه صورتجلسه شماره 6 تاریخ 1400/6/22 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش 2 دستگاه 
اتوبوس شهاب شهری سبز رنگ تیپ 2612 مدل 1385 از طریق مزایده کتبی به متقاضیان بر اساس شرایط ذیل واگذار نماید:

1- مهلت دریافت اسناد و مدارک 10 روز پس از درج نوبت اول آ گهی

2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

3- شرایط مزایده

4- سپرده شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ قیمت پایه هر دستگاه می باشــد که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به 

حساب سپرده 0102847924003 نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

5- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی 

خرید ماشین آالت نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

5

تشکیل شعب ویژه 
برای حمایت از 

 آمران به معروف 
در دادگستری 

اصفهان

کاهش چشمگیر 
روند ابتال به کرونا 

 در چهارمحال
4 و بختیاری
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حمله جنگنده های سعودی به مخازن سوخت در پایتخت یمن
جنگنده های ارتش سعودی، شامگاه یکشنبه چندین بار شهر صنعاء، پایتخت یمن را بمباران کردند و 
خسارات زیادی به دارایی های خصوصی و عمومی وارد آمد.به نوشته وبگاه الخبر الیمنی، منابع محلی 
در این باره گفتند که یک پارکینگ خودرو و یک ایستگاه توزیع نفت در محله »االعناب« هدف قرار گرفت 
و خساراتی به منازل و مغازه های اطراف وارد آمد. اهالی محل به رسانه ها گفتند که سه موشک به این 
محله برخورد کرده است.وبگاه المسیره نیز نوشــت که تاکنون ۱۶ نفر در این حمالت زخمی شده اند و 
ساکنین محله االعناب در ترس و وحشت به سر می برند.شامگاه شنبه نیز یک انبار مواد غذایی در این 

محله هدف قرار گرفت. 

 سفر »پوتین« به هند
رییس جمهوری روسیه در دومین سفر فرامرزی خود از زمان شــیوع پاندمی، وارد هند شد و به دنبال 
تقویت روابط نظامی و انرژی با این متحد دیرینه خود است.به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سفر از سوی 
والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه به هند در حالی صورت می گیرد که واشنگتن با هدف مقابله با 
اقدامات چین گفت وگوی چهارجانبه امنیتی با هند، ژاپن و استرالیا را انجام داده و این مسئله باعث نگرانی 
پکن و مسکو شده است.هند در دوران جنگ سرد به شوروی نزدیک بود؛ رابطه ای که به آن اهمیت زیادی 
می داد و دهلی نو آن را »مشارکت استراتژیک ویژه و ممتاز« می نامد.نخست وزیر هند در نشست مجازی 

سپتامبر ۲۰۲۱ با پوتین گفته بود: دوستی بین روسیه و هند امتحان خود را پس داده است. 
 

 اذعان معاون »اردوغان« به نقش اطالعاتی ترکیه
 در جنگ قره باغ

وب سایت »نوردیک مانیتور« در مقاله ای گزارش داد، معاون رییس جمهور ترکیه هفته گذشته اعالم کرد 
که سازمان اطالعات ملی ترکیه در جنگ ناگورنو-قره باغ در سال ۲۰۲۰ نقش فعالی ایفا کرد و به تغییر 
موازنه نظامی به نفع آذربایجان کمک کرد.به نقل از آرمنیا نیوز، »نوردیک مانیتور«  که یک وب سایت 
خبری و یک سایت رهگیری است و توسط »شبکه نظارت و تحقیق نوردیک« مستقر در استکهلم اداره 
می شود، روز جمعه مقاله ای منتشر کرد و گزارش داد: فواد اوکتای، معاون رییس جمهوری ترکیه این 
افشاگری را در  جریان ارائه گزارشــی در مورد فعالیت های ساالنه نهادهای دولتی که زیر نظر ریاست 
جمهوری فعالیت می کنند در کمیته برنامه ریزی و بودجه پارلمان که ۲۶ نوامبر برگزار شده بود، انجام داد.

 

»آنگ سان سوچی« به 4 سال حبس محکوم شد
به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی دولت نظامی میانمار اعالم کرد که آنگ سان سوچی، رییس برکنار شده 
حزب حاکم این کشور به دلیل تحریک اعتراضات و نقض قوانین ضد کرونا به چهار سال زندان محکوم 
شده است.او مین تون، ســخنگوی وزارت امور خارجه میانمار گفت: »سو چی بر اساس بند ۵۰۵ قانون 
به دو سال حبس و بر اساس قانون بالیای طبیعی به دو سال دیگر محکوم شد.«وی با بیان اینکه وین 
مایینت، رییس جمهور سابق این کشور نیز به همین اتهامات به چهار سال زندان محکوم شد،  بدون اشاره 

به جزییات در پایان گفت: »این افراد با اتهامات دیگری نیز مواجه خواهند شد«.
 

درخواست حزب ا... لبنان از »نجیب میقاتی«
حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت که وابسته به حزب ا... لبنان است، گفت: ما از نجیب 
میقاتی، نخست وزیر و مسئوالن ذی ربط می خواهیم موانع برگزاری جلسات دولت را بردارند تا مجددا با 
جدیت فعالیت خود را آغاز کنیم.نشست های دولت لبنان از ۱۳ اکتبر برای بررسی پرونده تحقیقات انفجار 

بندر بیروت و برکناری طارق البیطار، بازپرس پرونده به حالت تعلیق درآمد.

آغاز سفر ولیعهد  سعودی به کشورهای حاشیه خلیج فارس با محوریت ایران؛

... و دوباره »بن سلمان«!

منابــع آگاه در ریاض از آغاز ســفر دوره ای ولیعهد ســعودی به برخی 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با محوریت ایران خبر دادند.

خبرگزاری آلمان به نقل از این منابع که نام شان را فاش نکرد، نوشت:  
این سفر بر تقویت همکاری و هماهنگی بین کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس در همه زمینه ها و موضوعــات مهم منطقه تمرکز دارد و از 
مهم ترین موضوعات در دســتور کار این ســفر، مناقشه درباره پرونده 
هسته ای و موشکی ایران با همه اجزای آن و هر آن چه که به دستیابی به 

امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی کمک می کند، است.
بنا بر این گزارش، در این سفر امکان ایجاد راه حلی جامع برای بحران 
یمن بر اساس طرح ابتکار خلیج فارس و ســازوکار اجرایی آن، نتایج 
کنفرانس جامع گفت وگوی ملی یمن، قطعنامه شــماره ۲۲۱۶ شورای 
امنیت ســازمان ملل و طرح ابتکاری عربستان ســعودی برای پایان 
دادن به بحران یمن و پایان دادن به رنج انســانی مردم یمن بررســی 

خواهد شد.
به گفته این منابع، در جریان این سفر، تحوالت در عرصه عراق در سایه 
اعالم نتایج انتخابات اخیر پارلمانی، وضعیت سوریه و تحوالت فلسطین 

مورد رایزنی قرار خواهد گرفت.
یک منبع آگاه به خبرگــزاری آلمان گفت که مذاکرات بن ســلمان در 

کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس همچنین به اهمیت وحدت 
مواضع در قبال مسائل سیاسی منطقه ای و بین المللی، اتخاذ سیاست 
خوداتکایــی خلیج فارس در مواجهــه با هرگونه نوســانات در مواضع 
بین المللی در راستای آن و نیز اتخاذ مواضعی همسو و منسجم با منافع 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و  حرکت به سوی مشارکت به 
سوی افق های گسترده تر مطابق با چشم انداز ۲۰۳۰ پادشاهی سعودی 

خواهد پرداخت.
یک منبع دیگر تصریح کرد که رفع هرگونه اختالف ژئوپلیتیکی، در هر 
ســطحی و افزایش ســرعت همکاری در زمینه های مختلف از جمله 
امنیت، دفاع، اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری میان شش کشور عضو 
شــورای همکاری خلیج فــارس، بخش مهمی از مذاکــرات ولی عهد 

سعودی با مقامات این کشورها را تشکیل خواهد داد.
به نوشته »العربی الجدید«، سفر بن سلمان به این کشورها، پیش از 
چهل و دومین نشست  سران کشورهای حاشیه خلیج فارس است که 

قرار است در ۱۴ دسامبر در ریاض برگزار شود.
بنا بر این گزارش، ســفر دوره ای بن سلمان از کشــور عمان آغاز  شده و 
انتظار می رود مجموعه ای از ابتکارات مشــترک در مسقط آغاز شود، از 
جمله زمینه های عمده همکاری، سرمایه گذاری در پروژه احداث یک 

منطقه صنعتی در منطقه ویژه اقتصــادی در الدقم، همکاری در زمینه 
انرژی و ... همچنین پیش بینی می شــود در این ســفر، اولین گذرگاه 
مستقیم زمینی به نام »الربع الخالی« بین دو کشور به طول ۸۰۰ کیلومتر 

افتتاح شود.
 روز یکشنبه پیش، »تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر یک نامه مکتوب 
از »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه ســعودی در خصوص روابط میان 
دو کشــور و شــیوه های تقویت آن دریافت کرد که طی آن از وی برای 
حضور در چهل و دومین نشست سران شورای همکاری در ریاض رسما 

دعوت کرد.
سفر بن سلمان به دوحه اولین سفر وی پس از آشتی چهارکشور عربی 
با قطر در ژانویه گذشته است. چهار کشور عربی اعم از عربستان سعودی، 
مصر، بحرین و امارات در ســال ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک خود با قطر را 
به بهانه حمایت این کشور از تروریســم قطع کرده و تمامی گذرگاه های 
زمینی، هوایی و دریایی را به روی این کشــور بسته شــده بود تا اینکه 
 ژانویه گذشته قطر در نشست شــورای همکاری خلیج فارس در شهر
  العال عربســتان ســعودی شــرکت کــرد و طــی آن توافق آشــتی
 دوحه با چهار کشور مذکور پس از گذشــت نزدیک به چهار سال قطع 

روابط آن ها، امضا شد.

به گزارش ایلنا؛ نماینده تهران گفت: ما می گوییم باید 
تمام تحریم ها برداشته شــود و اگر برداشته نشود 
دیگر مذاکره معنا ندارد.اسماعیل کوثری ، درخصوص 
گرانی نرخ دالر و افت برخی شاخص ها پس از پایان 
مذاکرات درحالی که دولت گفته  بود معیشت مردم 
را به مذاکره گره نمی زنیم، بیان کرد: ببینید این ها در 
اصل یک بازی است در بورس و سایر حوزه ها، اصل 
قضیه این اســت که مذاکره ای که ما می کنیم برای 
این است که تحریم ها را برداریم وگرنه ما مذاکره را با 
موضوعات داخلی گره نمی زنیم.وی ادامه داد: قطعا 
طرف مقابل می داند، از آنجا که خالف وعده هایی که 
داده بودند و تعهداتی که داشتند، عمل کردند و ما به 
تعهدات خودمان در برجام عمل کردیم، اکنون موضع 
منطقی، موضع جمهوری اســالمی ایران است. در 

نتیجه ما می گوییم باید تمام تحریم ها برداشته شود 
و اگر برداشته نشود دیگر مذاکره معنا ندارد بنابراین 
اینکه در داخل یک ذره می برند باال و یک ذره می آورند 
پایین، این ها حباب اســت و ان شــاء ا... سیاست 
دولت این اســت که جلوی این ها گرفته شود و این 

موارد به آنجا]مذاکره[ گره نخورد.
کوثری همچنین درباره نحوه برخورد با تجمع کنندگان 
اصفهانی گفــت: نیروی انتظامی بســیار صبورانه با 
معترضین برخورد کرد، حتی به مردم مدام می گفت 
فریب دیگران را نخورند و تذکر هم می دادند. اما افراد 
دیگری هستند که می خواهند زمینه را آماده کنند و 
بگویند که نظام این کار را کرده اســت.وی ادامه داد:  
نظام و نیروهای مســلح برای برقراری امنیت صبر 
و تحمل شــان باالســت تا جایی که کسی دست به 

اسلحه نبرد، هیچ اشــکالی نمی بینند و کاری هم با 
تجمع ندارند، اما اگر کسی بخواهد بیاید و تجمعات 
آرام و حق خواهانه را به جایی برســاند که مسلحانه 
باشد، آن وقت برخورد می شود.این نماینده مجلس 
افزود: نیروی انتظامی که اسلحه ندارد، پس این ها 
از کجا می آید؟ این ها از جایی می آید که ضدانقالب 
دارد هدایت می کنــد و این ها را هم دستگیرشــان 
می کنند. این ها چیزی نیســت که خیال کنند کسی 
کاری به کارشــان ندارد، حتما به سزای اعمال شان 

خواهند رسید.

 قدردانی نماینده مجلس از برخورد »بسیار صبورانه«
 نیروی انتظامی با معترضان اصفهان

»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که قدرت های جهانی باید تهران را تحت فشار بگذارند تا غنی سازی اورانیوم خود را قبل از ازسرگیری دور دیگری از 
مذاکرات در وین متوقف کند.بنت در جلسه کابینه خود  اظهار کرد: من از هر کشوری که در وین با ایران مذاکره می کند می خواهم که موضع محکمی اتخاذ کند و به ایران 
بفهماند که نمی توانند همزمان هم غنی سازی اورانیوم انجام دهند و هم مذاکره کنند.نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: هدف ما این است که از پنجره فرصتی که بین 
دورها باز شده استفاده کنیم تا به دوستان خود در ایاالت متحده بگوییم »دقیقا زمان استفاده از ابزاری متفاوت در برابر تاخت و تاز ایران در حوزه غنی سازی است.« بنت 
در ادامه به گزافه گویی علیه ایران پرداخت و تهران را متهم کرد که رویکردی تهاجمی و قلدرمابانه برای »باج خواهی« از آمریکا به منظور برداشتن تحریم های موجود اتخاذ 
کرده تا به ادعای او بتواند از طریق پیگیری غنی سازی اورانیوم،»فعالیت های تروریستی جهانی« خود را تامین مالی کند. نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
روز پنجشــنبه هم در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ضمن متهم کردن ایران به »باج گیری اتمی« به عنوان تاکتیک جهت مذاکره در وین، خواستار توقف 
فوری مذاکرات وین و اعمال تدابیر سخت علیه ایران شد.همزمان رسانه های اسراییلی نیز گزارش دادند که »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم در ادامه تالش های رژیم 

صهیونیستی برای اخالل در روند مذاکرات وین، ۱۸ آذرماه به واشنگتن می رود تا با مقام های آمریکایی درباره ایران گفت وگو کند. 

خبر روزلفاظی »بنت« علیه ایران

وز عکس ر

دیدار  وزیرخارجه 
سوریه با 

»رییسی« 
فیصل المقداد، وزیر خارجه 
ســوریه با  رییــس جمهور 

کشورمان دیدار کرد.

روزنامه جمهوری اسالمی:

لحن تریبون داران عوض شده!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: طبیعت و اقتصاد در یک چیز، به هم شبیه هستند؛ دستورناپذیری 
و مدیریت پذیری. نمی شود به آسمان»دستور« داد ببارد و به زمین فرمان راند که بجوشد. نه، اصال 
گوش نمی کنند. اقتصاد هم چنین رویه ای دارد. نمی شود»دستور«داد که قیمت ها پایین بیاید. به 
کارخانه نمی شود فرمان داد که بیشتر از ظرفیت خود تولید کند. نه، این نشدنی است. اصال هم به 
این جناح و آن گروه کاری ندارد. دولت سابق و الحق هم نمی شناسد. نه به زبان آن نظریه پرداز پیدا 
و پنهاِن ِزَمن کار دارد و نه به قلم فرسایی روزنامه چیان... البته نگاه رسانه ای و انتشار اخبار و سبک 
سخن گفتن برخی تریبون داران عوض شده است؛ افزایش قیمت ها در دولت سابق نشان ضعف 

دولت بود و در دولت الحق، توطئه دشمنان دولت! 
 

»زاکانی« پست جدید گرفت
وزیر کشــور در حکمی شــهردار تهران را به عنوان جانشین خود در ستاد پیشــگیری، هماهنگی و 
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کالن شــهر تهران منصوب کرد. اسماعیل نجار ، رییس سازمان 
مدیریت بحران کشور درباره انتخاب جانشین وزیر کشور در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاسخ به بحران گفت: به استناد تبصره )۱( ماده )۱۰( قانون مدیریت بحران کشور و بند یک 
مصوبات نخستین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران کالن شهر 
تهران با توجه به شرایط ویژه و اهمیت کالن شــهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسالمی ایران، 
شهردار تهران به عنوان »جانشین رییس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ 

به بحران کالن شهر تهران« از سوی وزیر کشور منصوب شد.
 

انتقاد تند نماینده اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان از قالیباف:

یک بار برای همیشه تکلیف تان را با اطرافیان روشن کنید
نماینده اتحادیه جامعه اسالمی دانشــجویان خطاب به قالیباف گفت: آقای رییس! یک بار برای 
همیشه تکلیف خود را با اطرافیان تان روشــن کنید. آیا نمی خواهید به شائبه های موجود در مورد 
انتصابات خود چه در مجلس و چه در شهرداری پاسخ دهید ؟در جریان حضور قالیباف در دانشگاه 
شهید بهشتی به مناسبت روز دانشجو، سید امیر محمد حسینی ، نماینده اتحادیه جامعه اسالمی 
دانشجویان در سخنانی گفت: جناب آقای قالیباف! مردم از شما به عنوان رییس مجلسی که با شعار 
انقالبی گری پای کار آمده، انتظار ویژه ای برای از بین بردن ساختار های معیوب گذشته دارند؛ اما 

عملکرد یک سال و نیم گذشته شما، به تحقق این انتظار کمکی نکرده است. 
 

فعال اصولگرا: 

 اصول گرایی ، مجمع الجزایری است
 که هر جزیره اش یک حاکم دارد

یک فعال اصولگرا می گوید که احمدی نژاد انتخاب جریان اصول گرا بود اما خود او اصول گرا نبود و از 
پلکان اصول گرایی باال رفت برای این که اهداف خودش را دنبال کند. روحانی هم همین طور او هم 
از پلکان اصالح طلبی و اعتدال گرایی باال رفت و دو دوره ریاست جمهوری را برعهده داشت.حسین 
کنعانی مقدم ،دبیر سیاسی جبهه ایستادگی همچنین اضافه کرد: جریان اصول گرایی طیفی وسیع 
و مجمع الجزایر است و هر کدام از این جزایر یک حاکم دارند و زمانی که سران حکام کنار هم جمع 
شوند، اتحاد شکل می گیرد. این که فکر کنیم جریان اصول گرایی یک مرکزیت و شورای رهبری دارد 
که همه امور را در دست گرفته، درست نیست. اصول گرایی،مجمع الجزایری است که با پل هایی که 

میان هم زده اند، ارتباط خود را حفظ کرده اند.

کافه سیاست

مدیر حوزه های علمیه: 

 حوزه علمیه قم
 نگران افغانستان است

مدیرحوزه های علمیه با بیــان این که به عنوان 
حوزه همه نگران افغانســتان هســتیم، اذعان 
داشت: افغانســتان با این همه ذخایر و منایع 
انسانی در مظلومیت به ســر می برد و این مورد 
قبول علمای اســالم نیســت. آیت ا... علیرضا 
اعرافی در دیدار آیت ا... موحدی نجفی از علمای 
افغانستان، سوابق مبارزاتی وی در مسیر اسالم 
ناب و معارف الهی و گفتمان انقالب اسالمی را 
از افتخارات برشــمرد و در ادامه با بیان این که 
همه ما باید اهتمام به امور مســلمین و جهان 
اســالم و کشــورهای اسالمی داشــته باشیم، 
خاطرنشــان کرد: کشورهای اســالمی به این 
که بخــش عمــده ای از ذخایــر و ظرفیت ها و 
شایستگی های فراوانی را در خود دارند، جایگاه 
کشورهای اســالمی متناســب با این موضوع 
نیست.مدیر حوزه های علمیه با تاکید بر این که 
جهان اسالم از ذخیره معنوی و روحی و تمدنی 
برخوردار است، ابراز داشــت: با توطئه هایی که 
مستکبرین عالم رقم زده اند، برخی از سرزمین 
های اسالمی وضع نامناسبی دارند و همه باید 
تالش کنیم تا امت اسالم در جایگاه واقعی و برتر 
خود قرار گیرد.وی به سابقه دیدار خود با بزرگان 
و علمای افغانسان اشــاره کرد و با بیان این که 
جامعه علمایی و حوزوی افغانســتان جامعه 
ای ذی قیمت و از منزلت باالیی برخودار است، 
خاطرنشان کرد: طالب افغانستان در هر نقطه ای 
ورود کنند، می درخشند و گستره این شخصیت ها 
نشان دهنده جایگاه این کشور است.مدیر حوزه 
های علمیه، حضور جامعه شریف افغانستان در 
ایران و تحصیل دانش آموزان و دانشجویان این 
کشور در ایران را سرمایه ای ارزشمند برشمرد و 
بیان داشت: همه ما خادم طالب و روحانیون و 
جامعه علمی تمام کشــورهای اسالمی به ویژه 
طالب افغانســان هســتیم.وی صاحبان کار و 
سرمایه را از جوامع مهم و تاثیرگذار بر سرزمین 
های اسالمی دانســت و یادآور شد: تمام آحاد 
جامعه افغانســتانی مقیم ایران نه تنها سرمایه 
ای برای افغانستان، بلکه سرمایه ای بزرگ برای 

ایران و سرزمین های اسالمی هستند.

مهم ترین موضوعات در دستور کار این سفر، مناقشه 
درباره پرونده هسته ای و موشکی ایران با همه 
اجزای آن و هر آن چه که به دستیابی به امنیت و ثبات 

منطقه ای و بین المللی کمک می کند، است

بین الملل
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شهردار کاشان خبر داد:

برقراری پروازها در فرودگاه کاشان از دی ماه امسال
شهردار کاشان از فعالیت فرودگاه شهید احمدی روشن کاشان از دی ماه با برقراری پروازها پس 
از ۲۲ ماه توقف خبر داد.حسن بخشنده امنیه با اشاره به توقف ۲۲ ماهه پرواز های فرودگاه کاشان 
بزرگ ناشی از شیوع کرونا و نیز مشکالت زیرســاختی و ناوبری گفت: پرواز های فرودگاه شهید 
احمدی روشن کاشان با آمادگی شرایط و همچنین ســرمایه گذاری شهرداری کاشان به صورت 
۲ روز در هفته به مقصد مشــهد مقدس دوباره انجام می گیرد.وی ادامه داد: قرارداد از سرگیری 
پرواز های فرودگاه شهید احمدی روشن کاشان با شرکت هواپیمایی معراج و از نوع ایمن، مدرن 

و پیشرفته با هواپیمای ایرباس شده است.
به گفته وی، شرکت هواپیمایی معراج که پرواز های VIP آشیانه جمهوری اسالمی را بر عهده دارد، 
یکی از بهترین شــرکت های هواپیمایی کشور محسوب می شود.شــهردار کاشان، فرودگاه این 
شهرستان را زیرساختی فرامنطقه ای و متعلق به ۱۸ شــهر همجوار از جمله کالن شهر قم دانست 
و گفت: برقراری پرواز های فرودگاه کاشــان می تواند عالوه بر رونق اقتصادی و گردشگری برای 
خطه سیلک، موجب افزایش مسیر های پروازی به مقصد های گوناگون نظیر قشم، کیش، شیراز 

و اهواز از مبدأ فرودگاه کاشان شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی: 

چاپ پول متوقف نشده است
رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است چاپ پول متوقف نشده است. وی در صفحه شخصی 

خود در یک شبکه اجتماعی نوشت: آیا چاپ پول متوقف شده است؟ 
وی سپس در پاسخ به این سوال به سه نکته اشاره کرده و اعالم کرده است: تامین مالی دولت از 
بانک ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم هشتاد هزار میلیارد تومان در آخر آبان همان چاپ 
پول است.وی اعالم کرد: خرید ارز دولت به نرخ نیمایی توســط بانک مرکزی در رشد پایه پولی 
نمایان خواهد شد. کندی رشــد پایه پولی، بخشــی به دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع 

بانک مرکزی است.

افزایش 320 میلیار تومانی بودجه مجلس طی یک سال
یک کارشناس اقتصادی گفت: نمایندگان بودجه ۵۷۱ میلیارد تومان سال گذشته را به ۹۹۱ میلیارد 

تومان افزایش دادند، یعنی ۳۲۰ میلیارد تومان بودجه مجلس را برای یک سال افزایش دادند.
مهدی پازوکی در نشست تخصصی خبرآنالین در کالب هاوس که با موضوع »اولین بودجه دولت 
رییسی بر بستر واقعیت یا گرفتار رویا؟"« بر گزار شده بود با اشاره به عنوان اتاق گفت: با شناختی 
که بنده از سازمان برنامه و بودجه در شرایط فعلی دارم و واقعیت های اقتصاد ایران بودجه سال 
آینده بنابر اطالعاتی که تاکنون به دست ما رسیده  قطعا بر روی رویا بسته خواهد شد با این وجود 

بنده امیدوارم اینطور نباشد.

بازار خودرو، ترمز  برید
پراید با نوسان روانه بازار شد. در معامالت اخیر، قیمت پراید صفر ۱۴۰۰ مدل SE  ۱۱۱ )با افزایش 
 SE ۱۳۲ قیمت یک میلیون تومانی( به حوالی ۱۷۲میلیون تومان رسیده است. قیمت پراید صفر
مدل ۹۸ حوالی ۱۴۴ میلیون تومان ثابت ماند؛ اما بررســی نمودار قیمتی نشان می دهد که این 
خودرو طی حدود ۹روز گذشــته ۴میلیون تومان گران شده است. قیمت پراید صفر ۹۹ مدل۱۳۱ 
SE در رنج ۱۵۴ میلیون تومان خریدوفروش شد. بررسی نمودار تغییرات قیمتی نشان می دهد 

که این خودرو طی حدود یک هفته گذشته ۴میلیون تومان گران شده است.

وقتی همیشه »خواستن« مساوی با »توانستن« نیست؛

مصائب کشاورزی مکانیزه در اصفهان

معاون ســازمان جهاد کشــاورزی استان  ملینا بابایی
اصفهان گفت: هم اکنون کشــت گندم، جو، 
ارزن، ســیب زمینی و پیاز به صورت تمام خودکار است.سال هاســت که 
کشاورزان اصفهانی چشم به آسمان دارند شاید باران ببارد و مزارع و باغ های 
شان سیراب شود و امروز خشکسالی های متمادی و کمبود شدید منابع 
آبی در اصفهان بر کسی پوشیده نیست. معضلی که کشاورزی را هر روز بی 
رمق تر و ناراضی تر می کند. اما چه آب باشــد و چه کم باشد باید به سمت 
اجرای طرح های نوین و روش های جدید پیش رفت که مصرف منابع به 
ویژه آب را کمتر و بهره وری را بیشتر می کند.هدفی که مورد اقبال کشاورزان 
بسیاری قرار گرفته؛ اما شاید با مخالفت افرادی مواجه شود که به کشت و 
کار سنتی خو کرده اند و یا موانعی را که با آن برخورد کرده اند غیرقابل رفع می 
دانند. برای رسیدن به کشاورزی مکانیزه باید مشکالت کشاورزان را شنید و 
برای رفع آن گام برداشت.یکی از کشــاورزان منطقه غرب اصفهان گفت: 
مسئوالن جهاد کشاورزی درباره ضرورت شیوه های جدید کشت صحبت 
می کنند؛ اما بسیاری از کشاورزان به کشت و کار سنتی عادت کرده اند و تغییر 
این شیوه برای آنها دشوار است. کشاورز دیگری گفت: کارشناسان ترویج با 
حضور در مــزارع و باغ ها به ما آمــوزش هایی می دهند ؛اما بســیاری از 
کشاورزان با روش های جدید کشت آشنا نیستند و باید به آنها آموزش های 
جدی و حتی طوالنی مدت داده شود و تا رسیدن به هدف کارشناسان آنها را 
همراهی کنند.یکی دیگر از کشاورزان به مشکل کم آبی و خشکسالی اشاره 
کرد و گفت: مهم ترین نیاز کشت و کار آب است؛ وقتی آب نداریم چه کاری 

می توانیم انجام دهیم؟دیگر کشاورز حاضر در این گفت وگو صحبت های 
نفر قبل را اینطور ادامه داد: کشاورزان جزو گروه های ضعیف جامعه هستند، 
با این وضع کم آبی و ناتوانی ما در کشت و کار درآمدمان را هم از دست داده 
ایم و نمی توانیم برای خرید ادوات کشاورزی و کشت مکانیزه که قیمت های 
باالیی دارد، هزینه کنیم.وی به مسئوالن پیشنهاد کرد: این ادوات را به صورت 
اقساط در اختیار کشاورزان قرار دهند و عالوه بر آن با احیای قنوات روستایی 

کمی از مشکل بی آبی را برطرف کنند.

افزایش قیمت ادوات و کود، سد راه کشاورزان
رییس اتحادیه ادوات و ماشین آالت کشاورزی استان اصفهان گفت: کمبود 
آب و خشک شدن قنوات تاثیر زیادی در پیشرفت نکردن طرح کشاورزی 
مکانیزه داشته است.هوشنگ صیرفیان پور ادامه داد: به طور کلی با کمبود 
آب و مشکالت ناشی از آن در استان، کشاورزان روزهای سختی را سپری 
می کنند. کمبود آب، خشک شدن قنوات، کاهش سطح آب های زیرزمینی 
و حفر اجباری چاه به عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر برای رسیدن به آب نگرانی عمده 
کشاورزان اســت.رییس اتحادیه ادوات و ماشین آالت کشاورزی استان 
اصفهان در مورد ادوات مکانیزه توضیح داد: ادوات مکانیزه، بنزین ســوز، 
گازوییل سوز و یا برقی هســتند و در این بین، ماشین های برقی آلودگی 
کمتری ایجاد می کند.صیرفیان پور گفت: متاسفانه ادوات و ماشین آالتی 
که از خارج وارد می شود با افزایش قیمت ارز ۳۰۰ برابر شده است. افزایش 
قیمت کودهای شــیمیایی و ســموم هم نگران کننده اســت، چون اگر 

بخواهیم روند مکانیزاســیون را ادامه دهیم به طور قطع با مشکل روبه رو 
خواهیم  شد.صیرفیان اضافه کرد: بهتر است وام های مشارکتی یا کم بهره 
به کشــاورزان برای خرید ادوات مکانیزه اعطا شــود تا روند مکانیزاسیون 

کشاورزی سرعت بگیرد.

تولید پنج محصول به روش تمام خودکار
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
مکانیزه کردن کشاورزی در استان اصفهان با دقت مورد بررسی قرار گرفته و 
اکنون درحال اجراست.اصغر  رستمی   با توضیحی درباره سه مرحله اصلی 
کشاورزی یعنی کاشت، داشت و برداشت افزود: کاشت در معنای واقعی به 
زمانی گفته می شود که کشــاورز زمین را آماده بذرپاشی می کند و بعد از آن 
آبیاری اولیه را انجام می دهد.داشت از زمان اولین آبیاری تا قبل از برداشت 
محصول است که در این مرحله باید زارع کشت را مدیریت کند و با کوددهی 
به موقع محصول را به مرحله برداشت برساند؛ مرحله برداشت زمانی صورت 
می گیرد که محصول را درو می کنند. تمام این مراحل در گذشته به صورت 
سنتی و ادوات و تجهیزات، دستی بود.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: اما با پیشرفت علم و ملحق شدن 
وسایل مکانیزه به عرصه کشــاورزی، زحمت کشــاورزان کمتر شده؛ البته 
مدیریت زراعت، انسانی است ولی کارهایی همچون کوددهی، سم پاشی و 
برداشت محصوالت با ماشین آالت انجام می شود.رستمی اظهار کرد: حسن 
مکانیزه شدن کشاورزی کاهش نیاز به نیروی انسانی، زمان و هزینه هاست 
و استقبال کشاورزان را به همراه داشته است.وی یادآور شد: مکانیزه کردن 
کشاورزی یک فرآیند جدید نیست؛ در حال حاضر کشت گندم، جو، ارزن، 

سیب زمینی و پیاز کامال به صورت خودکار است.

راهکار های مقابله با کم آبی

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
درباره مشــکل کم آبی و پیامدهای آن برای کشاورزی گفت: کم بارشی در 
بیشتر مناطق کشور به خصوص استان اصفهان بسیار نگران کننده است و 
بزرگ ترین منبع آبی شــهر اصفهان که رودخانه زاینده رود بود، آبی به خود 
نمی بیند و در پی آن بسیاری از چاه ها و نهرها هم خشک شده است.رستمی 
با بیان اینکه بخشی از آب مورد نیاز کشاورزی را قنوات تامین می کردند ، 
افزود: خشکی قنوات به طور مستقیم وابسته به بارش هاست و نفوذ آب و 
تغذیه سفره های زیرزمینی می تواند قنوات را از خطر خشکیدن نجات دهد؛ 
البته با الی روبی و مرمت مشکل آبدهی برخی از آنها رفع شده است.وی با 
اشاره به رصد مشکالت آبی در کارگروه سازگاری با کم آبی گفت: این کارگروه 
تاکنون تمهیدات مختلفی برای حفظ کشاورزی اصفهان اتخاذ کرده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بیان 
کرد: به عنوان مثال کشت گلرنگ با ارزش اقتصادی خوب، کشت سوربون 
به جای ذرت علوفه ای و کشت پسته از طرح هایی بود که مورد حمایت این 
کارگروه قرار گرفت.رستمی اضافه کرد: کشت های گلخانه ای هم نیاز آبی 

بسیار کمتری دارد و اشتغال زایی خوبی را هم موجب می شود.

نماینده مردم ســمیرم در مجلــس گفت: مجلس 
برای کمک به اشــتغال و حمایت از کسب و کارهای 
خرد، حذف ضامن بانکی به عنوان مانع را در دستور 
کار دارد.اصغر ســلیمی با اشاره به اقدامات مجلس 
برای حمایت از کســب و کارهای کوچک به ویژه در 
شهرســتان ها اظهار داشــت: طرحی در مجلس با 
عنوان »تسهیل فضای کســب و کار« به منظور رفع 
قوانین و دستور العمل های دســت و پاگیر مطرح 
شده که امیدواریم شورای نگهبان این طرح مجلس 

را تصویب کند.وی ادامه داد: در این راستا با وزیر کار 
و تعاون صحبت شد که کارگاه های زودبازده حمایت 
شود، به ویژه در شهرستان ها که با رونق این کسب و 
کارها از مهاجرت به شهرهای بزرگ با وجود مشکالت 
مختلف جلوگیری می شود.نماینده مردم سمیرم در 
مجلس شورای اسالمی گفت: در شهرستان سمیرم 
نیز با بنیاد برکت و علوی برای تسهیل و ایجاد کسب و 
کار رایزنی شده، حدود ۲۰۰ نفر درخواست کار و مجوز 
داشتند که بازهم به دلیل ظرفیت باالی جوانان برای 
ایجاد کســب و کارهای خرد پیگیری ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: برای رفع مشکل ضامن در بانک ها نیز 
مجلس طرحی را در دســت بررسی دارد که بانک ها 
و افرادی که خواهان راه انــدازی کارگاه های تولیدی 

هســتند، متضرر نشوند.سلیمی با اشــاره به طرح 
جهش تولید مسکن گفت: طبق قولی که داده شده تا 
در این چهار سال حدود چهار میلیون مسکن ساخته 
شود، اولویت به مناطق محروم و روستایی و دور از 
دسترس، داده شده اســت که افراد فاقد مسکن در 
شهرستان ها می توانند در ســامانه مربوطه ثبت نام 
و روند ثبت نام خود را از طریق بنیاد مسکن پیگیری 
کنند. وی همچنین در بحث مشکالت و سختی های 
ایثارگران و جانبازان در حوزه تامین مســکن و دارو 
تصریح کرد: مجلس قوانین الزم را که مورد نیاز بنیاد 
ایثار و شهادت و دولت بوده انجام داده و تاکنون هم 
در این زمینه مشکلی وجود نداشته؛ اما تنها در اجرای 
قوانین به دلیل تحریم ها مسائلی مطرح بوده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس:

مجلس پیگیر حذف ضامن وام برای کسب و کارهای خرد است

خبر روز

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خبرداد:

 اجرای طرح توسعه جنگل 
در 17۵0 هکتار  از  اراضی اصفهان

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرای طرح توسعه و غنی سازی 
جنگل ها در ســطح ۱۷۵۰ هکتار از اراضی استان در آذر ماه خبر داد.حســینعلی نریمانی با اشاره 
به آغاز پویش مردمی»ایرانی سرسبز، 
هر ایرانی یک نهال« در استان اصفهان، 
گفت: این پــروژه ملــی روز جمعه ۱۲ 
آذر ماه با کاشــت ۵۰۰ هکتــار بذر بادام 
اســکوپاریا یا بادامک با کمک جمعیت 
کنگره ۶۰ در منطقه میانکوه روســتای 
جالل آباد شهرســتان نجف آباد شروع 
شــده اســت و در ادامه در شــهر های 
شاهین شهر، کاشان و نایین با همراهی 
سازمان های مردم نهاد و مرتع داران در 

سطح ۱۲۵۰ هکتار تا پایان ماه جاری اجرا خواهد شد.
وی، ثمره طرح توسعه جنگل به شیوه بذرکاری در استان را در ۵۰ سال گذشته خوب ارزیابی کرد و 
گفت: اکنون نزدیک به ۴۵ هزار هکتار از جنگل های دست کاشت در اصفهان بادام اسکوپاریاست 

و بذر این درخت به طور کامل و تا ارتفاع سه- چهار متر رشد می کند.
وی همچنین درباره اجرای طرح زراعت چوب در اســتان، گفت: این طرح ملی نیز از ســال های 
۱۳۸۴- ۱۳۸۵ مطرح شــد، اما در آن هنگام پس از مدتی متوقف شــد،ولی طی دو سال اخیر 
دوباره فعال شده که در این مدت ۲۰۰ هکتار در شهرستان کاشان اجرا شده و سال جاری نیز برای 

۵۰ هکتار متقاضی دارد که در مرحله عقد قرار داد است. 
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان با بیان اینکه طرح زراعت چوب 
تا تیرماه سال آینده قابل افزایش خواهد بود، گفت: این پروژه ملی شورای سیاست گذاری دارد 
که سازمان جهاد کشاورزی در استان اصفهان مســئولیت این شورا را بر عهده دارد، از این رو طبق 
تصمیم این شــورا برای حفظ منابع آب زیرزمینی و نیز امکان استفاده از آب های نامتعارف برای 
کشت های غیرمثمر، طرح زراعت چوب با پساب انجام می شــود. نریمانی با بیان اینکه پساب 
برای زراعت چوب در اراضی ملی استفاده می شود، گفت: اگر افرادی زمین زراعی دارند و متقاضی 
زراعت چوب باشند نیز می توانند تغییر کشت دهند، سیاســت این طرح استفاده از پساب برای 

کشت های غیر مثمر است.

در بررسی کارشناسان اداره کل استاندارد؛
12 واحد تولیدی متخلف در استان اصفهان معرفی شدند

 در بررسی کارشناســان اداره کل استاندارد، ۱۲ واحد تولیدی در اســتان اصفهان متخلف معرفی 
 شدند.مدیرکل اســتاندارد اســتان اصفهان در پنجمین نشست کمیسیون اســتاندارد اصفهان

  در ســال جاری گفت: باحضــور معاون دادســتان اســتان، نماینــدگان ســازمان حمایت از 
 حقوق مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان و نماینــده اتاق اصنــاف پرونده ۱۲ واحــد تولیدی

 دراستان بررسی شد.
محمود فرمانی افزود: این واحد های تولید که در زمینه صنعت طال، سیلندر گازپیک نیک، قنادی 
و تجهیزات نانوایی، توزیع باســکول، تولید بتن آماده و تولید لوازم فعال بودند پس از بررســی 
کارشناسان متخلف معرفی شدند و برای مالکان این واحد ها تذکر، اخطار، جریمه نقدی، توقف 

موقت خط تولید صادر شد.

کافه اقتصاد

فرماندار اردستان:با مسئولان

سرمایه گذاران، زمینه ساز مهاجرت معکوس به روستاهای اردستان باشند
فرماندار اردستان با دعوت از سرمایه گذاران  بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال زا در روستاهای این شهرستان گفت: تحقق این مهم زمینه ساز 
مهاجرت معکوس به روستاهای این خطه است.حمیدرضا تاملی با بیان اینکه برای توسعه روســتاها از سرمایه گذاران در روستاهای اردستان حمایت ویژه ای 
می شود، افزود: ساخت واحد تولیدی در مجاورت یک روستا می تواند الگویی برای سایر روستاهای شهرستان باشد تا کارآفرینان و سرمایه گذاران آن منطقه با 
اقدامات مشابه در ناحیه های صنعتی روستایی زمینه ساز بازگرداندن جمعیت روستاها باشند.وی خاطر نشان کرد: بر این پایه، با مساعدت و حمایت های نماینده 
مردم در مجلس شورای اسالمی، مجموعه مدیریتی اردستان از سرمایه گذاران در طرح های گردشگری، صنعتی و کشاورزی که برای رفع بیکاری و اشتغال زایی 
در روستاها تالش کنند، حمایت ویژه خواهند کرد.فرماندار اردستان با یادآوری افتتاح کارخانه  تولید لوازم بهداشتی و شوینده در روستای نهوج دهستان برزاوند 
بخش مرکزی این شهرستان در اواخر هفته گذشته، اظهار داشــت: ســاخت و بهره برداری از چنین طرح هایی زمینه را برای مهاجرت معکوس به روستاهای 
 شهرســتان فراهم می کند.وی با بیان  اینکه این واحد تولیدی در روستا از ســوی یک فرد معلول و در مدت نزدیک به ۶ ماه ساخته شده است، افزود: هدف از

 راه اندازی این کارخانه، ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از مهاجرت از سرزمین مادری بوده است.

برداشت پسته در 
ایلخچی آذربایجان 

شرقی
آذربایجان شــرقی حــدود ۳۵ صدم 
درصد از مجموع بیش از ۳۸۰ هزار هکتار 
زیر سطح کشت باغات پسته کشور را به 
خود اختصاص داده و مقام هفتم کشور 
را داراست، بیشــترین پراکنش سطح 
زیر کشــت پســته در شهرستان های 
اسکو، مرند، آذرشهر، بناب، عجب شیر 

و تبریز قرار دارند.

وز عکس ر

استاد دانشگاه:

برداشت آب از زاینده رود 
براساس آورده طبیعی آن 

مدیریت شود
اســتاد دانشــگاه شــهرکرد و رییس انجمن 
هیدرولــوژی ایران گفــت: برداشــت آب از 
رودخانه زاینده رود براساس آورده طبیعی آن 
در زمان حاضر و با نگاه کلی نگر از سرشاخه تا 
پایین دست مدیریت شود.روح ا... فتاحی، در 
نشست تخصصی با موضوع »راهکارهای بهم 
رسانی عرضه و تقاضا در حوضه آبریز زاینده رود 
« در دانشگاه اصفهان، افزود: در حوضه زاینده 
رود، بیشتر از ظرفیت آن بارگذاری شده است، 
این نگاه از ابتدا  اشــتباه بوده اما حقیقت آن 
است که اجرای طرح های بر مبنای آب هرگز به 
توسعه پایدار نمی رسد.به گفته وی، شاخص 
اجتماعی اقتصادی آب کــه مربوط به کنترل 
و برداشت منابع آب است نشــان می دهد با 
وجود ثابت ماندن مقدار آب ورودی به حوضه، 
مصرف از آن بیشتر شده است.استاد دانشگاه 
شهرکرد با بیان اینکه بارندگی ها در حوضه آبریز 
زاینده رود کاهش یافته اســت، افزود: با این 
حال سهم خشکســالی در نمود چالش های 
اکنون زاینده رود را نمی توان بیشتر از ۱۵ درصد 
دانست و ریشه این مشکل را باید در دالیل دیگر 
جست و جو کرد.وی هشــدار داد: ذخیره آب 
های سطحی نیز بر اساس شاخص های علمی 
کاهش داشته اســت، به طوری که دبی پایه 
بسیاری از رودخانه های دائمی از جمله زاینده 
رود نیز کاهش یافته و تبدیل به رودخانه فصلی 
شده است.رییس انجمن هیدرولوژی ایران، 
افزود: در حوضه آبریز زاینــده رود نیز در طول 
زمان مقدار آورد رودخانه در زمستان و تابستان 
در سرشــاخه ها طبیعی بــوده و تغییراتی که 
اکنون مشاهده می کنیم نیز بر اساس ماهیت 
رودخانه است، این که می گوییم آب کم شده 
درست نیســت بلکه برداشت از این حجم آب 
بیشتر شده است.حجم رودخانه زاینده رود به 
طور طبیعی ۸۴۵ میلیون مترمکعب در سال 
است که ۲۹۳میلیون متر مکعب برای اهداف 
توســعه از طریق تونل اول به این حجم اضافه 

شده است.

عکس: ایمنا
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معاون اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ضعف شدید مرغ ها در برابر  ویروس نیوکاسل
معاون سالمت اداره کل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیماری نیوکاسل یکی از 
مهم ترین بیماری های ویروسی در بین پرندگان است، اظهار کرد: این بیماری تقریبا همه گونه های 

پرندگان اعم از وحشی و اهلی با سنین 
مختلف را در دنیا درگیر کرده و تهدیدی 
جهانی برای تولیــدات طیور صنعتی در 
سراسر دنیا محسوب می شود.حسین 
صالحی با بیــان اینکه عامــل بیماری 
نیوکاسل، ویروسی از خانواده پارامیکس 
ویروس است، اظهار کرد: مرغ ها آسیب 
پذیرترین گــروه پرنــدگان در برابر این 
بیمــاری هســتند و اردک و بوقلمــون 
کمترین آســیب پذیری را دارند، انتقال 

بیماری نیوکاسل از طریق ترشحات دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش صورت می گیرد و آلودگی آب، 
دان، وسایل و تجهیزات مرغداری به ویروس نیوکاسل )از طریق مدفوع ( در انتقال بیماری نقش 
دارد.معاون سالمت اداره کل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری درخصوص نحوه انتشار بیماری 
نیوکاسل، توضیح داد: ارتباط مستقیم با ترشحات و به خصوص مدفوع پرندگان درگیر با بیماری، 
آب آلوده، وسایل آلوده، محیط و محوطه و لباس های آلوده افراد مرتبط با پرندگان از جمله راه های 

انتقال بیماری نیوکاسل هستند.
وی با اشاره به اینکه عالئم نیوکاسل باتوجه به نوع ویروس، میزان سالمتی، سن پرنده و گونه میزبان 
متفاوت است، افزود: ممکن است عالئم این بیماری با کسالت و بی اشتهایی خفیف شروع شود، 
معموال نشانه های تنفسی در این بیماری دیده می شود، اما ممکن است خفیف یا نامشخص باشد، 
متناسب با تمایل ویروس به بافت های خاص، نشــانه های بیماری متغیر است.وی با بیان اینکه 
بیماری نیوکاسل در جوجه های پرندگان به طور ناگهانی شروع می شود، عنوان کرد: این بیماری با 
کز کردن واضح و ضعف و ناتوانی همراه است، عوارض تنفسی مشخص شامل تنفس با دهان باز، 
سرفه، آبریزش بینی و خس خس کردن همراه بوده و ممکن است نشانه های عصبی بالفاصله بعد 
از عوارض تنفسی یا همراه آن بروز کند، این بیماری در انتها به فلجی، ضعف، ناتوانی  و مرگ منجر 
خواهد شد.صالحی با بیان اینکه مهم ترین روش پیشگیری از بیماری نیوکاسل انجام واکسیناسیون 
صحیح است، افزود: باید توجه کرد که این بیماری متاسفانه هیچ گونه درمانی ندارد، واکسیناسیون 
تنها راه مقابله با این بیماری است و جداســازی کامل هنگام بروز این بیماری، معدوم سازی  کلیه 
پرندگان مبتال و همچنین پرندگانی که در معرض ارتباط مســتقیم با این بیماری قرار داشــته اند، 
ضدعفونی کامل و دقیق محوطه های درگیر و غیر درگیر، معدوم ســازی  صحیح الشه ها، پرهیز و 
اجتناب از تماس با پرندگانی که وضعیت سالمتی مشخصی ندارند، کنترل میزان رفت و آمد افراد 
و جلوگیری از ورود افراد متفرقه به واحد مرغداری باید صورت بگیرد، به عالوه توصیه شده تمامی 
طیور موجود در مکان نگهداری هم ســن باشند.معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی چهارمحال و 
بختیاری در ادامه با بیان اینکه تعداد کل واحدهای پرورش صنعتی فعال انواع طیور در استان بالغ 
بر ۲۵۰ واحد است، گفت: این واحدها مشتمل بر واحدهای پرورش جوجه گوشتی، مرغ تخم گذار 
مادر گوشتی، تخم گذار تجاری، بوقلمون و شتر مرغ هستند و تعداد کل جوجه ریزی صورت گرفته 
در واحدهای پرورشــی صنعتی  و ثبت شده در سامانه GIS ســازمان دامپزشکی کشور از ابتدای 
سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی بوده است.وی یادآور شد: تعداد 
کل کانون بیماری های رخ داده در واحد های پرورشی صنعتی و  ثبت شده در سامانه GIS سازمان 
دامپزشکی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۴۸ کانون بوده که با عوامل مختلف بیماری زا 

منجر به تلفاتی بالغ بر ۱۶۵ هزار قطعه جوجه گوشتی شده است.

تیشه قاچاقچیان چوب بر ریشه جنگل های چهارمحال و بختیاری

جنگل های منطقه زاگرس که در ۱۱  اســتان کشور گســترده  شده اند، 
دارای ۶ میلیون هکتار مساحت هستند و ۴۰ درصد جنگل های کشور را 
تشکیل می دهند.جنگل های بلوط که بخش زیادی از پوشش جنگلی 
کشور را تشکیل می دهند در سال های اخیر با اتفاق تلخ زوال و تخریب 
روبه رو شده اند. قطع درختان، آتش ســوزی، خشکسالی و بی اهمیتی 
نسبت به نگهداشت صحیح درختان، از جمله مواردی هستند که باعث 
تخریب این جنگل های مهم شده است.امروزه با شنیدن و دیدن اخبار 
متفاوت تخریب جنگل های بلوط دالیل متفاوتی را می توان شاهد بود، 
قاچاق چوب زغال همواره یکی از دالیلی است که برای تخریب جنگل  های 
زاگرس مطرح می  شود. به گفته مسئوالن و کارشناسان حوزه منابع طبیعی 
و جنگل، این موضوع فقط به خاطر رفع نیاز معیشــتی صورت می گیرد.

رفع مشکالت اقتصادی و معیشت مردم محلی جنگل نشین موضوعی 
ساده است که می تواند به راحتی از تخریب جنگل های بلوط این استان 
جلوگیری کند. جلوگیری که هر چه زودتر باید اتفاق افتد وگرنه روز به روز 

از بین رفتن جنگل های این استان را به راحتی می توان مشاهده کرد.

 خشکســالی و عامل انســانی؛ دو دلیــل مهــم در از بین رفتن 
جنگل های بلوط لردگان

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان، ، با اشاره به از بین رفتن 
بخشی از جنگل های بلوط شهرستان لردگان به دلیل تبدیل این درختان 
به زغال و قاچاق چوب، اظهار داشت: در خصوص تجاوز و تخریبی که در 
عرصه های ملی شهرســتان لردگان صورت می گیرد دو دسته از عوامل 
دخیل هستند که سبب این امر می شوند. آیت حسنی،  در ادامه افزود: 
عوامل دخیل در این امر شامل عوامل طبیعی و عوامل غیر طبیعی است، 
عوامل طبیعی همانطور که مشخص است، خشکسالی هایی است که 
طی چندسال اخیر وجود داشــته و در تمامی زمینه ها به خصوص در 
بخش کشــاورزی، منابع طبیعی و حوزه های مرتبط متاسفانه دخیل 
بوده اســت و جنگل های بلوط لردگان نیز از این منظر متضرر شده اند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان در ادامه با تاکید بر اینکه 
اثر خشکسالی های اخیر را عالوه بر پوشش گیاهی شهرستان لردگان 
می توان به کل زاگرس تعمیم داد که متاسفانه دچار خشکسالی شده 
اند، تصریح کرد: گذشــته از عوامل طبیعی، عوامــل غیر طبیعی نیز در 
مسئله تخریب جنگل های بلوط دخیل بوده که عامل آن انسان است.

حســنی ادامه داد: انســان ها هرجایی که به طبیعت ورود پیدا کردند، 
متاسفانه آثار ناگواری از خود به جای گذاشته اند، چه در تخریب مراتع و 
چه در قطع درختان جنگل تاثیرگذار بودند، قطع درختان جنگل های بلوط 
لردگان توسط افراد ممکن اســت با انگیزه های مختلفی اعم از تامین 

سوخت، وضعیت نامطلوب معیشتی و از روی نیاز باشد.

قطع درختان بلوط اکثرا به دلیل رفع نیاز صورت می گیرد

وی با اشاره به اینکه اکثر افرادی که برای قطع درختان اقدام می کنند 
از روی نیاز خود است و افراد کمی به دلیل سودجویی این کار را انجام 
می دهند، گفت:  لــردگان و 7۰ درصد روســتا های آن در میان جنگل 
واقع شــده است، افراد این روســتا ها قطعا به ســوخت مناسب نیاز 
دارند و به همین جهت دســت به قطع درختــان می زنند.رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان، گفت: عدم وجود شــغل مناسب 
در شهرســتان لردگان نیز می تواند از دالیل قطع درختان توسط افراد 
باشد که الزم است سایر دستگاه ها جهت تامین بستر مناسب و ایجاد 
فرصت های شغلی به کمک منابع طبیعی بیایند، منابع طبیعی دستگاه 
حاکمیتی است با امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی محدود که اگر 
سایر دستگاه هایی که متولی اشــتغال و سوخت رسانی هستند کمک 
نکنند نمی تــوان از همین وضعیت موجودی که وجــود دارد، حفاظت 
کنیم.حسنی در ادامه با اشــاره بر اینکه اگر این منابع که بستر توسعه 
پایدار هستند به درستی حفظ نشــود نمی توانیم آن را به آیندگان خود 
انتقال دهیم، بیان کرد: اقدامات مطلوبی در طول سال های اخیر به این 
منظور صورت گرفته است و باعث شده تخریب و تجاوز به جنگل های 

بلوط به شدت کاهش پیدا کند اما نیاز به اقدامات و کار بیشتری در این 
زمینه است و به نوعی نیاز  به یک نوع هم افزایی و ذهنیت مشترک بین 

دستگاه های مختلف احساس می شود.

وجود حدود  یک هزار همیار طبیعت

وی اضافه کرد: اقدامات موثری از جمله ایجاد گشــت های اکیپی در 
سطح شهرستان به صورت شــبانه روزی با همکاری نیروهای خدوم 
بســیج، ســپاه و نیروی انتظامی که در کنار ما بودند و ســاماندهی 
همیاران طبیعت که چیزی حدود ۱۰۰۰ نفر همیار طبیعت وجود دارد در 
قالب تیم های متعدد در سطح شهرستان صورت گرفته است.حسنی 
بیان کرد: شهرســتان لردگان که از نظر حریق در سطح کشور بحرانی 
بوده است با کمک و همراهی مردم و همیاران طبیعت که همواره یک 
گام از ما جلوتر بوده اند، دو سالی است که آتش سوزی آنچنان شدیدی 
را نداشته است.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان یاد آور 
شد: پارسل بندی عرصه های ملی و اختصاص هر پارسل به یک مامور 
و درکنار آن همیاران طبیعت و گشت زنی های مداوم در مناطق بحرانی 

که شناسایی شده بودند، از دیگر اقدامات هستند.

شهردار شهرکرد گفت: عوارض ارزش افزوده یکی از مهم ترین منابع درآمدی شهرداری ها برای توسعه زیرساخت های شهری است. با مالیات های ارزش افزوده 
پرداختی به شهرداری شهرکرد، طی چند ماه گذشته چندین دستگاه خریداری شده که نقش بی بدیلی در عمران و آبادانی شهر در آینده خواهد داشت.جاپلقی، 
تالش کارکنان نظام مالیاتی را در تحقق درآمد های کشور قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: شــهرداری شهرکرد در امر فرهنگ سازی مالیاتی در کنار اداره کل امور 
مالیاتی استان خواهد بود.شهردار شهرکرد ادامه داد: روابط مجموعه شهرداری شهرکرد با اداره کل امور مالیاتی در دوره جدید، رابطه ای مثبت و سازنده در جهت 
خدمت بهتر به مردم و شهروندان خواهد بود.کوروش بیگدلی، مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری نیز  گفت: پارسال بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان و در هفت 

ماهه نخست امسال بالغ بر ۱۲۲ میلیارد تومان از محل درآمد های ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شده است.
وی افزود: عوارض ارزش افزوده در استان چهارمحال و بختیاری در موعد مقرر به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود.بیگدلی اضافه کرد: مؤدی مداری 
و رضایتمندی شهروندان در کنار انجام وظیفه و وصول مالیات از وظایف ذاتی نظام مالیاتی در اولویت برنامه های اداره کل امور مالیاتی استان  محسوب می شود.

خبر روزپرداخت 122 میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری ها

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
فرسایش خاک در چهارمحال 17 تن در هکتار است

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: میزان فرسایش 
خاک در استان ســاالنه ۱7 تن در هکتار اســت که هفت تن از این میزان ســاالنه تبدیل به رسوب 
می شود.علی محمد محمدی با اشاره به اینکه ساالنه ۱۶ تن در هکتار فرسایش آبی و ۳۰ تن در هکتار 
فرسایش بادی در کشور رخ می دهد، افزود: در استان چهارمحال و بختیاری فرسایش بادی وجود 
ندارد.محمدی اضافه کرد: ۱۰ تن از فرسایش خاک اســتان وارد شبکه رودخانه و سد ها نمی شود 
و فقط از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می شــود.وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح ها و اقدامات 
آبخیزداری بسته به نوع عملیات، ادامه داد: اجرای اقدامات آبخیزداری بین پنج تا ۱۰ تن در هکتار در 
سال در کاهش فرسایش خاک اثرگذار است.محمدی اظهار داشت: عملیات آبخیزداری در بیش از 
۴۰۰ هزار هکتار از مساحت استان از جمله عملیات مکانیکی شامل بند های خاکی و رسوب گیر مالتی 
و خشکه چین، اقدامات بیولوژیک شامل نهال کاری، بذرپاشــی و بذرکاری و کپه کاری و اقدامات 
بیومکانیک شامل سکوبندی و تراس بندی همراه با تقویت پوشــش گیاهی و اقدامات مدیریت 

شامل حفاظت و قرق و مراقبت و نگهداری اجرا شد.

شهرکرد؛ میزبان مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های کشور
رییس هیئت والیبال چهارمحال و بختیاری گفت: با اعالم فدراسیون، مسابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های دسته دوم کشور در رده ســنی نوجوانان و در گروه دختران با حضور ۱۰ تیم از ۲۱ آذرماه 
جاری در مجموعه ورزشی شهدای دانش آموز شهرکرد آغاز خواهد شد.کمال اکبریان افزود: فارس، 
چهارمحال و بختیاری، کردستان، قزوین، همدان، بوشهر، هرمزگان، یزد، البرز و آذربایجان شرقی 
از جمله تیم های حاضر در این دوره از رقابت ها به شــمار می روند.اکبریان بــا بیان اینکه تیم های 
شــرکت کننده تا ۱7 آذرماه برای ثبت نام و صدور کارت بازیکنان و کادر فنی و همچنین واریز مبلغ 
ورودی می توانند اقدام کنند، اضافه کرد: بر اساس آیین نامه مسابقات تزریق دو واحد واکسن و ارائه 
کارت واکسن در بدو ورود به مسابقات برای کادر فنی و بازیکنان الزامی است.وی خاطر نشان کرد: 

تیم های برتر این دوره از رقابت ها جواز حضور در جمع باشگاه های دسته یک را به دست می آورند.

توزیع 3 هزار و ۹37 تن انواع کود شیمیایی در شهرکرد
 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشــاورزی از تامین، حمل و توزیع بیش از سه هزار و ۴۰۰ تن انواع 
کود های شیمیایی ازته، فسفاته، پتاسه در شهرستان شهرکرد خبر داد.مسعود میرزایی گفت: مقدار 
توزیع شده از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
توسط کارگزاران این شرکت بین کشاورزان توزیع شد.میرزایی در پایان اظهار کرد: از این مقدار بیش 
از سه هزار و ۵۸۹ تن کود شیمیایی اوره، ۲۳۴ تن انواع فسفاته، ۱۱۴ تن انواع پتاسه در شهرستان 

توزیع شده است.

کشف دو تن و 400 کیلوگرم آرد قاچاق در بروجن
فرمانده انتظامی بروجن از کشف دو تن و ۴۰۰ کیلوگرم آرد قاچاق در شهرستان بروجن خبر داد و 
گفت: این میزان آرد از یک دستگاه خودروی نیسان، ضبط شده است. مسلم احمدی با بیان اینکه 
یک دستگاه خودروی نیسان در شهرستان بروجن توقیف شده است، اظهار کرد: ماموران کالنتری 
۱۱ شهرستان بروجن در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو  نیسان مشکوک شده و آن را توقیف 
کردند.فرمانده انتظامی بروجن ادامه داد: از این خــودرو آرد قاچاق به میزان دو تن و ۴۰۰ کیلوگرم 
ضبط شده است و در این راســتا راننده خودرو دستگیر و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع ذی صالح معرفی شد.

اخبار

کاهش چشمگیر روند ابتال 
 به کرونا در چهارمحال

 و بختیاری
رییس دانشگاه علوم پزشــکی شهرکرد با 
بیان اینکه طی دو هفته گذشــته روند ابتال 
به بیماری کرونــا در چهارمحال و بختیاری 
به صورت چشــمگیر کاهش یافته اســت، 
گفت: در حال حاضر انجام واکسیناسیون و 
رعایت پروتکل های بهداشتی، موثرترین راه 
مقابله با بیماری کروناســت.مجید شیرانی 
در تشــریح آخرین وضعیت شیوع کرونا در 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه به 
تازگی، روز بدون فوتی کرونایی در اســتان 
ثبت شــد، اظهار کرد: مجمــوع فوتی های 
ناشــی از این ویروس در استان ۱7۳۸ نفر 

است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی شهرکرد 
در خصوص آخرین وضعیت شــیوع کرونا 
در چهارمحال و بختیاری، افــزود: در حال 
حاضر به لحاظ میزان شیوع بیماری کرونا، 
وضعیــت شهرســتان های اردل، بروجن، 
بن، شــهرکرد، لردگان و کیار زرد و وضعیت 
شهرستان های ســامان، فارسان، خانمیرزا 
و  کوهرنگ آبی اســت.وی با بیــان اینکه  
طی دو هفته گذشــته روند ابتال به بیماری 
کرونــا در چهارمحال و بختیــاری به صورت 
چشمگیر کاهش یافته اســت، عنوان کرد: 
در حال حاضر انجام واکسیناسیون و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، موثرترین راه مقابله 
با بیماری کروناست.شــیرانی بــا تاکید بر 
اینکه وضعیت شــیوع بیماری کرونا بسیار 
شــکننده اســت و هرگونه واکسن هراسی 
و عــادی انــگاری موجب افزایــش موارد 
ابتال و فوتی های ناشــی از کرونا می شود، 
گفت: خطر گرفتاری در نوســانات کرونا از 
جانب کســانی که هنوز واکسیناسیون آنها 
کامل نشــده ، وجود دارد.رییس دانشــگاه 
علوم پزشکی شــهرکرد در پایان عنوان کرد: 
خوشبختانه روند شــیوع بیماری کرونا در 
استان با ثبات و رو به کاهش است و طی دو 
هفته گذشته کاهش تعداد موارد ابتال به این 

بیماری چشمگیر بوده است.

بام ایران

خبر

مفاد آراء
9/100 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
اصفهان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد.
 رديــف 1- راي شــماره 6800-1400/06/11 هيات اول آقــای محمد علی 
علی بابائی رنانی به شناسنامه شماره 300 کدملي 1290047367 صادره اصفهان 
فرزند تقی در ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 55/74 متر مربع قسمتی از 
پالک شــماره 3226 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت رمضان تقی يار رنانــی از مورد ثبت دفتر امالک 

الکترونيکی 139520302025000910 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/09/01

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/16 
م الف: 1227299 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

ابالغ
9/101 شــماره آگهی: 140009460000210030 شــماره بايگانی پرونده: 
0000932  پرونده 140009920003843924 در شــعبه 12 دادگاه خانواده 
 اصفهان تحت رسيدگی می باشد اعالم گرديده آقای مراد علی عندليبی فرزند 
سيف اله متولد 1315/10/04 با شــماره ملی 6339450814 ساکن اصفهان 
خ مســجد ســيد از تاريخ 1382/04/10 غايــب و ناپديد شــده و هيچگونه 
 خبری از نامبرده در دســت نيســت لذا بدين وســيله ضمن اعــالم مراتب از

 کليه کســانی که خبری از غايب ياد شــده دارند دعوت می شــود اطالعات 
خود را به نحو مقتضی در اختيار اين دادگاه قرار دهند تا حقی از کســی تضييع 
 نگردد. جهت ســهولت بيشــتر اطالع رسانی شــماره تلفن 09132298628 
 جهت انعــکاس اطالعــات اعالم می شــود اين آگهی  ســه نوبــت متوالی

 هر يک به فاصله يک مــاه در اجرای ماده 1023 قانــون مدنی در امور مدنی 
منتشر می گردد بديهی است چنانچه يک سال از تاريخ اولين اعالن )نشرآگهی( 
حيات غايب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد.  )آدرس: اصفهان، 
خ چهار باغ باال، خ شهيد نيکبخت، ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان، 

طبقه دوم، اتاق 216( 
م الف: 1235265  

عفت معماری مدير دفتر دادگاه حقوقی شــعبه 12 دادگاه خانواده شهرســتان 
اصفهان

 رییس مجمع نمایندگان اســتان با اشاره به بازدید 
وزیر نیرو از استان، اظهار کرد: خواستار بازدید میدانی 
وزیر نیرو، صحبت چهره به چهره ایشــان با مردم و 
شناسایی کم و کاستی ها در دل بازدید های میدانی 
بودیم که این مسئله اتفاق افتاد.»حسین بامیری« 
با بیان اینکه وزیــر نیرو با بازدید خود مشــکالت را 
مورد ارزیابی قرار داد، گفت: در بحث عدم تخصیص 
منابع مالی الزم و هم در عدم تخصیص منابع آبی که 
وجود دارد بحث و گفت وگو انجام شد و وزیر محترم 
از نزدیک شاهد این مشکالت بودند.رییس مجمع 
نمایندگان اســتان چهارمحال و بختیاری، با اشاره 
به اینکه طی این بازدید و جلســاتی کــه با مدیران 

استانی برگزار شــد تبادل نظر و صحبت های خوبی 
انجام گرفت، افزود: قول هایی داده شــد و در حال 
پیگیری و به دنبال رایزنی های بیشــتری هستیم؛ 
به زودی مشــکالت آبی اســتان حل خواهد شد و 
خبرهای خوبی در راه اســت.نماینده مردم لردگان 
و خانمیرزا در مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: نمایندگان اســتان به طور کامل از مســئله آب 
اســتان دفاع کردند، می کنند و خواهند کرد؛ از تمام 
مســئوالن مربوطه درخواست شــده به طور جدی 
آب اســتان چهارمحال و بختیاری، در جهت تامین 
آب شرب، تامین آب کشاورزی و صنعت در اولویت 
تصمیم گیری های آن ها باشد.بامیری ادامه داد: ما 

با انتقال آب مخالفتی نداشته  و در چگونگی انتقال 
آب مخالف بوده ایم و اعتراض خــود را اعالم کرده  و 
همچنان اعتراض های خود را ادامه خواهیم داد و خط 
قرمز ما مسئله آب اســت.رییس مجمع نمایندگان 
اســتان چهارمحال و بختیاری در پایان با اشــاره به 
تنش های موجود و شــایعات پیرامون انتقال آب، 
تصریح کرد: طبق قوانین و ضوابط کارها انجام خواهد 

شد،هم استان و هم کشور نیاز به آرامش دارد.

رییس مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری :

 مخالفتی با انتقال آب نداریم
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 برخورد با موتورسیکلت های دودزا 
در دستور کار پلیس  راهور اصفهان

رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: موتورسیکلت های دودزا 6 برابر 
بیشتر از خودروها آلودگی ایجاد می کنند و از طرفی گاز منوکسید کربنی که از اگزوز موتورسیکلت ها 

خارج می شود هم خطرناک است.
محمدرضا محمدی،  در خصــوص برخورد ماموران پلیس راهور با موتورســیکلت های دودزا  گفت: 
برخورد با این گونه موتورسیکلت ها در دستور کار جدی پلیس راهور است و قطعا اگر توسط ماموران 
مشاهده شوند با راکبان آنها برخورد قانونی صورت می گیرد.محمدی تصریح کرد: طی 8 ماهه سال 
جاری یک هزار و 163 دستگاه موتورسیکلت به علت تخلفات گوناگون همچون ایجاد آلودگی صوتی، 
حرکت به صورت خالف جهت، عبور از چراغ قرمز، نداشتن پالک، نداشتن گواهینامه و عدم استفاده 
راکبان از کاله ایمنی بوده و بخشی ازاین موتورسیکلت ها هم به علت دودزا بودن توقیف و به پارکینگ 
منتقل شدند.رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه طبق آیین نامه ای که 
خرداد ماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسید، شاخص سن مرز فرسودگی انواع موتورسیکلت های 
بنزینی – انژکتوری 6 سال و بنزینی – کاربراتوری 5 سال است ،گفت: این درحالی است که باید گفت 
تعداد زیادی از موتورسیکلت هایی که در سطح شهرها تردد می کنند در سن فرسودگی قرار دارند و هیچ 
اقدامی برای اسقاط و جایگزینی آنها با موتورسیکلت های جدید صورت نگرفته است.وی همچنین 
خاطر نشان کرد: طبق قانون تعداد مراجعه به معاینه فنی موتورسیکلت ها 2 مرتبه در سال یعنی هر 6 
ماه یک بار است در حالی که در استان اصفهان یک مرکز معاینه فنی برای موتورسیکلت ها وجود ندارد و 
بایستی مسئوالن شهری در این خصوص اقدام الزمی انجام دهند.محمدی تصریح کرد: عالوه بر این 
براساس همین آیین نامه تردد انواع موتورسیکلت های بنزینی که سیستم سوخت رسانی کاربراتوری 

دارند در شهرهای با اولویت آالیندگی از ابتدای سال 1401 ممنوع است.

انتخاب 25 امین برای موقوفات استان اصفهان
معاون مدیریت منابع و پشــتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهــان گفت:در اجرای ماده 5 
قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه در راستای اجرای سیاست های ابالغی رهبر 
معظم انقالب و راهبردهای این سازمان در ارتباط با تعیین امین یا هیئت امنا برای موقوفات، کارگروه 
اجرایی امور امنا و متولیات استان اصفهان تشکیل شده است.رضا خطیبی با بیان اینکه با تشکیل 
این کارگروه بلوک بندی موقوفات استان اصفهان برنامه ریزی و اجرا شده است، تصریح کرد: این امر 
با پنج هدف تحقق یافته که مهم ترین آن استفاده از ظرفیت های مردمی در اداره امور موقوفات و هم 
افزایی امنای نصب شده با ادارات اجرایی است. معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اصفهان گفت: حفظ و صیانت از عیــن، حقوق و اموال منقول و غیر منقول موقوفات ، 
ارتقای بهره وری و افزایش درآمد موقوفات در راســتای اجرای نیات امینانه واقفین خیراندیش، 
ارتقای نقش نظارتی سازمان اوقاف و امور خیریه با تفویض بخشی از امور اجرایی موقوفه به امین یا 
هیئت امنای موقوفه و احیا و آبادانی موقوفات و افزایش سطح اعتماد مردمی به سنت حسنه وقف 
از دیگر اهداف فعالیت های کارگروه بلوک بندی موقوفات در استان اصفهان است.وی با بیان اینکه 
کارگروه اجرایی امور امنا و متولیان شهرستان های استان اصفهان تشکیل و بلوک بندی موقوفات 
انجام و به کارگروه استان ارسال شده است، ادامه داد: در مجموع در استان اصفهان 40 بلوک برای 
موقوفات تعیین شده است. خطیبی با بیان اینکه تاکنون 25 امین برای موقوفات استان اصفهان 
معرفی شده اســت، تصریح کرد: همه موقوفات مربوط به حوزه های علمیه در شهرستان اصفهان 
در یک بلوک تجمیع و پس از معرفی امنای مربوطه از سوی مدیریت حوزه علمیه احکام آنها صادر 
شده است.معاون مدیریت منابع و پشتیبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون جلسات توجیهی و آموزشی به صورت حضوری و برخط برای امنای موقوفات 

استان برگزار شده است.

۷۷ هزار زن سرپرست خانوار در اصفهان تحت حمایت سازمان های حمایتی هستند؛

سایه کمبودها بر سر خانواده های زن سرپرست

زنان سرپرســت خانوار برای تامین معاش خود و خانواده با مشــکالت 
بسیاری مانند برخی تبعیض های فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت های 
شغلی، کم ســوادی یا بی ســوادی، نداشــتن درآمد پایدار و رویارویی با 
مشــکالت روحی روانی دســت و پنجه نرم می کنند. بر اساس اطالعات 
داشبورد اطالعات زنان سرپرســت خانوار در پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، 
حداقل 60 درصد زنان سرپرســت خانوار در ایران در گروه سنی باالی 50 
سال قرار می گیرند و میانگین سنی زنان سرپرست خانوار تغییر کرده و به 
55 سال رسیده است.هفت هزار و 818 نفر از زنان سرپرست خانوار دچار 
معلولیت هستند. از هر 10 زن سرپرست خانوار معلول یک نفر باالی 50 سال 
سن دارد. وضعیت سواد زنان سرپرست خانوار نیز نشان می دهد که نیمی 
از زنان سرپرست خانوار بی سواد هستند. یک سوم زنان سرپرست خانوار 
باسواد نیز تحصیالت ابتدایی دارند. شکاف بزرگی میان نرخ باسوادی زنان 
سرپرست خانوار روستایی و شهری وجود دارد.از هر دو خانوار زن سرپرست، 
یک خانوار تحت پوشش نهادهایی حمایتی است. کمیته امداد باالترین 
سهم را در حمایت از زنان سرپرست خانوار دارد و بیشترین حمایت همان 
پرداخت مستمری اســت و 44 درصد خانوار زنان سرپرست مستمری 
دریافت می کنند. در سال ۹۷ در مناطق شــهری 33.4 درصد خانوارهای 
زن سرپرســت جزو خانوار فقیر بودند.در اســتان اصفهان هم بر اساس 

آخرین سرشماری، 1۹6 هزار و 308 خانوار توسط زنان اداره می شود و طبق 
گفته های معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان 
آمار جمعیت زنان سرپرست خانوار استان در مقایسه با سرشماری سال 
۹0 رشد دو و هفت دهم درصدی داشته است.گروهی از این خانواده ها زیر 
پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند و برخی 
دیگر از کمک خیریه ها بهره مند می شوند.ولی  ا...نصر، مدیرکل بهزیستی 
استان اصفهان جمعیت زنان سرپرست خانوار زیر پوشش این سازمان را 
نزدیک به 10 هزار نفر اعالم می کند و به گفته کریم زارع؛ مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( اصفهان، 6۷ خانواده زن سرپرست نیز تحت پوشش این 
نهاد است، بنابراین روی هم رفته می توان گفت ۷۷ هزار زن سرپرست خانوار 
در اصفهان تحت حمایت سازمان های حمایتی هستند و در کنار مستمری 
ماهیانه، خدمات مهــارت افزایی و توانمندســازی اجتماعی و همچنین 
آموزش برای اشــتغال زایی به آنان ارائه می شــود.اما نگاهی به وضعیت 
زندگی خانواده هایی که زیر سایه سرپرســت زن اداره می شود گویای آن 
است که این برنامه ها، نه تنها برای شناسایی و حمایت از همه جامعه هدف 
کافی نیست بلکه کم و کاستی های برنامه و بودجه نهادهای حمایتی باعث 
می شود در عمل این خانواده ها در برابر آسیب های اجتماعی، تنها و بدون 
پشتیبان باشند.معصومه 35 ساله که صاحب دو فرزند است، در یکی از 

شهرک های حاشیه اصفهان زندگی می کند، می گوید: وقتی ازدواج کردم، 
متوجه شدم همســرم معتاد است، اما با تشــویق اطرافیان و چون باردار 
بودم سر کار رفتم، از قالی بافی تا خدمات نظافتی و حتی رانندگی سرویس 
مدرسه را امتحان کردم اما درآمد هیچ کدام کافی نبود، االن در یک سرای 
سالمندان کار می کنم ولی به سختی می توانم از پس مخارج اجاره خانه و 
تحصیل بچه ها بر بیایم، شوهرم هم بیمار است و هزینه های دارو و درمان 
هم به مخارج مان اضافه می شود.مریم 40 ساله نیز مادر سه فرزند است و 
با کار کردن در یک کارگاه کوچک خیاطی زندگی خانواده را اداره می کند، او 
می گوید: شوهرم در یک کارگاه ریختگری کار می کرد و به خاطر حادثه ای، 
از کار افتاده شــد، اوایل برای پیدا کردن شــغل به هر دری زدم اما چون از 
بچگی با خیاطی آشنایی داشتم، در خانه شروع به خیاطی کردم، یک مغازه 
کوچک اجاره کردم و سال هاســت با درآمد همین کار، خانــواده ام را اداره 
می کنم.شادی فضلی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری اصفهان نیز 
درباره ناکافی بودن حمایت های اقتصادی و اجتماعی از زنان سرپرســت 
خانوار می گوید: در برنامه ششم توســعه طبق بند )ت( ماده 80، موضوع 
زنان سرپرست خانوار، با اولویت توانمندســازی و تقسیم کار دستگاهی 
برای برنامه کاهش آسیب های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور مطرح 
شده است.وی می افزاید: هدف اصلی برای این گروه از زنان توانمندسازی 
اقتصادی با رویکرد توسعه خوداشتغالی و پیشــگیری از ورود به چرخه 
حمایتی با استفاده از ظرفیت های آموزشی دستگاه های اجرایی است، از 
آنجا که ارائه آموزش به زنان سرپرست خانوار موضوعی تخصصی بوده و باید 
عالوه بر آموزش مهارتی و فنی، جنبه های دیگری مانند موضوعات فرهنگی، 
روانی و شــخصیتی نیز مورد توجه قرار بگیرد، الزم است ارائه این خدمات 
با تکیه بر تجارب دستگاه های تخصصی حمایتی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و بهزیستی انجام شود.فضلی، یکی از نیازهای مهم این قشر را اشتغال 
معرفی کرد و می گویــد: تامین معاش و مهارت آموزی و توانمندســازی 
اجتماعی زنان سرپرست خانوار در اولویت برنامه ها بوده و بسیاری از طرح ها 
به ویژه طرح های اقتصادی و اشتغال زایی با اولویت این گروه از زنان تدوین 
شده است.وی ادامه می دهد: از جمله اقدامات انجام شده برای این قشر 
ایجاد مرکز توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. طرح توانمندسازی 
اقتصادی و مهارت آموزی را نیز در مناطق حاشیه شهر اجرا کردیم که زمینه 
ورود 280 نفر از زنان سرپرســت خانوار به بازار کار را از طریق نمایشگاه ها و 
فروش آنالین محصول فراهم کرد.مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری 
اصفهان با اشــاره به اجرای طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی 
برای بیش از 500 نفر از زنان و خانوارهای مناطق حاشــیه و آســیب پذیر 
استان، می گوید: با همکاری دســتگاه های اجرایی، خیران و سمن های 
حوزه زنان و خانواده برای 200 زن سرپرســت خانوار اشتغال زایی موقت 
انجام شد همچنین 250 سمن در بخش های آموزشی، بهداشتی، تامین و 
توزیع اقالم معیشتی به کار گرفته شدند که با کمک دستگاه های حمایتی 
 بهزیســتی، کمیته امداد و خیران در این مدت 600 نفر از زنان سرپرســت 
 خانوار بــرای معرفی  جهــت دریافت بســته های حمایتی و آموزشــی 

معرفی شدند.

با مسئولان جامعه

مدیرکل دادگستری استان اصفهان در حاشیه نشست 
مجمع رهروان امر به معروف و نیروی انتظامی که در 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
برگزار شد، بیان داشــت: همانطور که مسافران یک 
کشتی اجازه نمی دهند فردی دست به سوراخ کردن 
آن بزند چون می دانند که اگر کشتی را سوراخ کند همه 
آنها غرق می شوند ما هم که امروز در جامعه اسالمی 
ایران کنار هم زندگی می کنیــم نباید اجازه دهیم که 
عده ای با هنجارشکنی جامعه را به انحراف بکشانند.

حجت االسالم اسدا...  جعفری  افزود: در همین زمینه 

مجمع رهروان امر به معروف استان اصفهان هسته 
های آمران به معروف از نیروهای مردمی را در راستای 
تذکر لسانی به بدپوشش ها و نیز حوزه های مختلف 
دیگر و حتی در فضای مجازی سازماندهی کردند تا 
اینکه جامعه سالم و با اخالقی داشته باشیم که جای 
تقدیــر دارد. وی ادامه داد: همه در جامعه اســالمی 
مکلف هستند که به حقوق همدیگر احترام بگذارند 
و نباید کســی به خودش اجازه دهد که با رفتارش به 
ارزش ها، باورها و اعتقادات مردم توهین کند.حجت 
السالم جعفری تاکید کرد: دستگاه قضایی خودش 
را مکلف می داند تا براساس ماده 11 قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر از این افراد حمایت 
کند.وی همچنین از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی 
به پرونده کسانی که آمران به معروف را مورد توهین، 

تعرض و ضرب و شــتم قرار دهند، خبــر داد و گفت: 
با هرگونه پرخاشــگری، تعرض و تعدی به آمران به 
معروف و ناهیان از منکر برابر قانون برخورد می کنیم 
و توصیه من این است که همه مردم به صحنه بیایند 
و برای حفــظ ارزش های انقالب اســالمی و احکام 
اســالم عزیز تالش کنند و مطمئن باشند که نیروی 
انتظامی و دستگاه قضایی هم قاطعانه از آنان حمایت 
خواهند کرد.مدیرکل دادگستری استان اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت دستگیرشدگان حوادث 5 
آذر شهر اصفهان گفت: متاسفانه عده ای فرصت طلب 
از مطالبه بحق کشاورزان سوءاستفاده کرده و در این 
بستر به موج ســواری پرداختند و در زمین دشمن و 
معاندان نظام بازی کردند که حساب آنها  از  کشاورزان 

عزیز جداست .

 تشکیل شعب ویژه برای حمایت از آمران به معروف 
در دادگستری اصفهان

آیین تجلیل 
از فرماندهان 

پایگاه های بسیج 
بخش مرکزی اصفهان

در آیینی از فرماندهــان پایگاه های 
بسیج روســتا های بخش مرکزی و 
محالت قدردانی شــد. این مراســم 
با هدف اســتفاده هر چه بیشــتر از 
ظرفیت های خوب بسیج و بسیجیان 
برای رشــد و تعالی نقــاط مختلف 

شهرستان اصفهان برگزار می شود.

رییس دانشگاه آزاد استان اصفهان:

 رسالت دانشگاه آزاد، افزایش ظرفیت اشتغال زایی
 برای دانشجویان است

آزاده فرهنگمند  به مناســبت روز دانشجو ،نشســت خبری با حضور مســئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه  آزاد اســالمی و ریاست 
دانشگاه آزاد استان برگزار شــد.رییس دانشگاه آزاد استان با اشــاره به اینکه 28 واحد در استان 
اصفهان وجود دارد و حدود ۷8 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد حضور دارند گفت: حدودپنج هزار نفر 
دانشجو خارجی داریم که 35 درصد از دانشجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تحصیل 
هستند. وی اضافه کرد: طرح پویش ایجاد ظرفیت ســازی برای اشتغال دانشجویان، یک طرح 
محوری برای استان است که در این طرح رشته های تحصیلی کم مخاطب یا دارای ظرفیت شغلی 

پایین ولی پر اهمیت را برای اشتغال زایی مورد اقبال قرار می دهیم.
پیام نجفی در ادامه افزود: اعتقاد ما این اســت که تربیت نیروی متخصص کاربلد که بتواند وارد 
محیط کار شود و دغدغه کار نداشته باشــد برای کشور بسیار ضروری اســت. اگر طرح پویش را 
بتوانیم گسترش بدهیم، پژوهش دانشــگاه ها هدفمندتر خواهد شد و شرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ ها هم کاربردی تر خواهند بود به همین دلیل در حال پیگیری یک زنجیره پویش، 
پایش و رویش هستیم. با اجرای این طرح آســیب های اجتماعی کاهش می باید و با واگذاری 
مسئولیت به جوانان، پرورش استعداد های خوب و در واقع نخبه پروری ایجاد می شود. جا دارد از 
حضور صنایع بزرگ و بنگاه های اقتصادی که در این طرح کمک رسان ما هستند مثل اتاق بازرگانی 
و شهرک های صنعتی تشکر کنیم. رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان بیان داشت: عمده 
جمعیت دانشجویان خارجی از عراق، افغانستان، سوریه و بســیار محدود از لبنان و ترکیه جذب 
می شوند.در طرح پویش، ۷50 نفر به صورت قطعی ثبت نام کردند و بیش از 100 نفر در محیط های 
کاری شروع به کار کردند که روند آن ها رو به رشد است. در این بین همکاری خوبی بین اداره تعاون، 
کار ورفاه اجتماعی و تامین اجتماعی صورت گرفته اســت. رییس دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
خاطرنشان کرد: 8 واحد کارآموزی طرح پویش بدون شهریه اســت و عالوه بر مدرک تحصیلی، 
مدرکی به عنوان مدرک پویش داده می شود که سابقه فعالیت برای او به شمار بیاید، ولی هنوز جزو 

سوابق کار قانونی محسوب نمی شود.
 نجفی خاطرنشان کرد:زمانی  اصفهان را پایتخت فرهنگی اســالم نامیدند و این به واقع درست 
است. ما ظرفیت عظیمی در تفکر شــیعه داریم و بزرگانی که داشتیم و داریم کمک زیادی به رشد 

نسل جوان می کنند. 
وی در پایان در رابطه با افزایش شــهریه دانشــگاه آزاد اضافه کرد: با توجه به اینکه شــهریه ها با 
هزینه های دانشگاه مطابقت ندارد و دانشگاه یارانه پرداخت می کند، در یک سری رشته ها ما حتی 
کاهش شهریه نیز داشته ایم ولی در کل برای دانشجویان جدید الورود 20 درصد افزایش قیمت و 

برای دانشجویان در حال آموزش 10 درصد افزایش قیمت را داشته ایم.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  آزاد اسالمی نیز بیان  کرد: روز دانشجو بنا به 
صحبت مقام معظم رهبری روز ضد نیکسون  است، روز ضد استکبار و روز ضد آمریکاست.به قول 
شهید بهشتی؛ دانشجویان ما مؤذن های جامعه هستند. دانشجو به موقع اعتراض می کند و این 

زمانی است که درک درستی از هدف جمهوری اسالمی داشته باشد.
حجه االســالم والمســلمین حســن عارضی توضیح داد: وقتی انقالب اســالمی صورت گرفت 
روحانیونی مثل شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید باهنر به دانشگاه راه یافتند و به این صورت 
حضور روحانیون نظام مند شد که این خواسته مقام معظم رهبری بود و نهاد نمایندگی در دانشگاه  
شکل گرفت. وی عنوان کرد: طی سال های اخیر حضور نهاد نمایندگی از یک حضور سنتی به یک 
حضور راهبردی رسیده و توانسته مهندسی فرهنگی را شکل دهد. از 28 شهریور تاکنون که معارفه 
بنده انجام شده، 15 راهبرد کلی به دســت آورده ایم. در راهبردهای تعیین شده نهاد، دانشجویان 

برای ما در اولویت هستند و سعی شده از تمام ظرفیت های دانشگاه آزاد استفاده شود. 

وز عکس ر

خبر روزخبر

جایزه ویژه برای واکسیناتورهای 
اصفهانی ؛

واکسن بزنید، مشهد بروید 
و دوچرخه بگیرید

در شــرایطی که تــا کنون حــدود 81 درصد 
جمعیت باالی 12 ســال استان اصفهان دوز 
اول واکســن کرونا و 6۷ درصد نیز  دوز  دوم 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند، مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این نتیجه 
رسیده اند که سطح پوشش واکسیناسیون 
در این استان پایین است و به همین دلیل، 
راهکارهای جذابی را بــرای ترغیب مردم به 

تزریق واکسن در نظر گرفته اند.
آن طور که ســلطانی، مدیــر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان به رکنا می 
گویــد، از اول تا بیســتم آذر طرح »بســیج 
واکسیناســیون شهدای ســالمت« در این 
اســتان آغاز به کار کرده اســت که براساس 
آن و طبــق مصوبه شــورای اداری اســتان 
اصفهان، تمــام نهادهای دولتــی و عمومی 
این استان موظف شده اند که ضمن دعوت 
تمام کارکنان خود به تزریق واکســن کرونا، 
طرح های اقناعــی مختلفی را در جهت قانع 
کردن مردم استان اصفهان به تزریق واکسن 
اجرایی کنند.همچنین بــه گفته مدیر روابط 
عمومی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان، در 
این طرح پیش بینی شــده است که پرسنل 
بیمارستان هایی که بتوانند در طرح »بسیج 
واکسیناســیون شهدای ســالمت« موفق 
تر عمل کنند و به افراد بیشــتری نوبت اول 
واکســن کرونا را تزریق کنند، به صورت های 
مختلف تشویق خواهند شد و این تشویق از 
سوی دستگاه های مختلف انجام می شود.

مثال طبــق اظهارات ســلطانی، شــهرداری 
اصفهان در ایــن زمینه در نظر گرفته اســت 
که به پرسنل بیمارستان های موفق در طرح 
مذکور، دوچرخه اهدا کند و یکی از نهادهای 
خیریه این اســتان نیز سفر مشــهد را برای 
پرسنل مراکز واکسیناســیونی در نظر گرفته 
که از اول تا بیستم آذر بتوانند بیشترین تزریق 
نوبت اول واکســن کرونا را به افراد مختلف 

داشته باشند.

 معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص واکسیناسیون کرونا برای دانش آموزان در استان اصفهان اظهار داشت: طبق آمار کشوری 
وزارت خانه پوشش باالی ۹0 درصد را نشان می دهد که آمار بسیار خوبی تلقی می شود.آذر کیوان امیرپور در خصوص ایجاد محدودیت برای دانش آموزان واکسن نزده 
ابراز داشت: ما فعال محدودیت برای حضور در مدرسه نداریم، این رویه تا وقتی ادامه دارد که دستورالعمل جدید برای محدودیت های هوشمند از سمت وزارت ابالغ 
شود.معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح شهدای سالمت افزود: برای ایجاد پوشش حداکثری واکسیناسیون 
با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تزریق واکسن در مدارس به صورت مدرسه به مدرسه و در محل انجام می شود.وی در خصوص ابتالی چند دانش آموز به کرونا 
تصریح کرد: مدارس از ابتدای مهر به صورت تدریجی بازگشایی شده، از ابتدای مهر هنرستان ها و مدارس روستایی، از 15 آبان متوسطه دوم و از ابتدای آذر تمامی 
مدارس بازگشایی شد که در آن هر دانش آموز با کوچک ترین عالئم بیماری از حضور در مدرسه منع می شود.امیرپور ادامه داد: اگر فرد مبتال یا مشکوک در مدرسه 

حاضر و بیماری محرز شود، آن کالس به مدت دو هفته به طور کامل تعطیل و آموزش ها به صورت مجازی انجام خواهد شد.

تعطیلی کالس دانش آموزان مبتال به کرونا به مدت 2 هفته



دبیر هیئت شمشیر بازی استان اصفهان در خصوص برگزار نشدن کمپ شمشیربازی در استان، توضیحاتی را ارائه کرد.امیر مختاری گفت: اردوی مشترک بین 
تیم های فلوره ایران و عراق که قرار بود  اصفهان در تاریخ ۲۲ تا ۲۹ دی ماه برگزار کند، بنا به دستورات رسیده لغو و در تهران برگزار می شود.وی با توجه به تالش های 
رییس هیئت شمشیربازی استان اصفهان در خصوص برگزاری این کمپ، اظهار کرد: آقای رضایی، رییس هیئت شمشیر بازی تمام تالش های خود را در زمینه 
برگزاری این کمپ در اصفهان انجام دادند؛ بنابراین در آخرین دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان که در لحظات پایانی به دست مان رسید ذکر شده بود که حتما 
تمامی ورزشکاران خارجی باید در هتل اسکان پیدا کنند.دبیر هیئت شمشیر بازی استان اصفهان درباره آمادگی میزبانی استان اصفهان گفت: الزم به ذکر است 
که اصفهان آماده برگزاری این کمپ بوده، ولی در مکاتباتی که با فدراسیون شمشیر بازی ایران انجام شد میزبانی این کمپ را به تهران داده و در ورزشگاه انقالب 
برگزار شد.مختاری در خصوص باال رفتن سطح ورزشکاران و اهمیت برگزاری این گونه کمپ ها در اصفهان گفت: برگزاری بیشتر این کمپ ها در ایران و به خصوص 

در اصفهان باعث پیشرفت سطح ورزشکاران می شود.

ماجرای برگزار نشدن کمپ شمشیربازی در اصفهان چه بود؟
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غیبت ستاره رئال مادرید برابر اینتر
کریم بنزما، بهترین گلزن رئال مادرید در فصل جاری در دقیقه 16 دیدار یکشــنبه شب در مقابل 
رئال سوسیداد آســیب دیده و جای خود را به لوکا یوویچ داد.اولین معاینات پزشکی روی پای 
این مهاجم باتجربه انجام شده و نشریه مارکا مدعی شد غیبت کریم بنزما در دیدار  رئال مادرید 
در پایتخت اســپانیا مقابل اینتر قطعی خواهد بود. کریم بنزما از مصدومیت همســترینگ پای 
چپ رنج می برد و  قرار اســت مجددا MRI روی پای این بازیکن انجام می شود تا شدت درد او 

ارزیابی شود.
غیبت این بازیکن در مقابل اینتر که قطعی شده، اما کارلو آنچلوتی و رئال مادرید امیدوارند شاهد 
حضور این بازیکن در دربی حساس مادرید برابر اتلتیکومادرید در یکشنبه آینده در میدان باشند. 
رئال مادرید طی  هفته های اخیر نتایج درخشانی در اللیگا گرفته و برتری احتمالی در مقابل رقیب 

همشهری، گام بلندی برای کسب عنوان قهرمانی در فصل جاری خواهد بود.
 

 ستاره پرتغالی منچسترسیتی:

بهترین گلزن سیتی؟ فقط قهرمانی مهم است
برناردو سیلوا، ستاره پرتغالی منچسترسیتی مدعی شد فقط موفقیت تیم برایش در پایان فصل 
اهمیت دارد.برناردو سیلوا در شرایطی در هشت بازی آخر خود پنج گل به ثمر رسانده که در مجموع 

61 دیدار قبل از آن موفق به ثبت این رکورد شده بود. 
هفت گل برنــاردو در لیگ برتــر، او را به بهترین گلزن باشــگاه در این بخش تبدیــل کرد و فقط 
بازیکنانی چون محمد صالح، جیمی واردی و دیوگو ژوتا در جدول گلزنان باالی سر او قرار دارند. با 
این حال این ستاره پرتغالی اعداد و ارقام گلزنی خود را کم اهمیت توصیف کرده و مدعی شد فقط 
پیروزی های سیتی در مسابقات پیش رو برای او اهمیت دارد.برناردو سیلوا گفت: »من همیشه 
سعی می کنم وظایفی که به من سپرده شــده را به بهترین شکل ممکن انجام دهم. خوشبختانه 
در این فصل گل های زیادی به ثمر رسانده ام و در ادامه فصل نیز سعی می کنم این روند را حفظ 
کرده و باز هم برای سیتی موفق به گلزنی شوم. راســتش را بخواهید برای خودم مهم نیست که 
چه کسی دروازه حریف را باز کند. برای مثال در فصل گذشــته این ایلکای گوندوگان بود که بارها 
موفق به گلزنی می شد، این فصل این اتفاق برای من رخ داده ؛ اما در کل برای من نام گلزن تیم 
اهمیتی ندارد، مهم این است که ما اکنون در صدر جدول لیگ برتر قرار داریم، تیم در حال حاضر 
بسیار خوب بازی می کند و ما در فرم مناسبی در این مقطع قرار  گرفته ایم. باید این روند را تا آخر 
سال حفظ کنیم، زیرا در پایان این لیگ می خواهیم کسب چند عنوان قهرمانی را جشن بگیریم.«

 
وعده جدید »امباپه«: 

در تیمی بزرگ بازی خواهم کرد
کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن مدعی شــد در ادامه مسیر در تیمی بزرگ بازی 

خواهد کرد.
کیلیان امباپه تابستان سال گذشته تالش زیادی برای جدایی از پاری سن ژرمن و انتقال به رئال 
مادرید داشت، اما در نهایت مدیران باشگاه فرانسوی مجوز این انتقال را صادر نکردند. حاال کیلیان 
امباپه در مصاحبه ای در مورد احتمال جدایی از پاری ســن ژرمن و انتقال به تیمی دیگر در فصل 

آینده صحبت کرده است. 
امباپه گفت: »وقتی در کنار بازیکنانی مانند نیمار و لیونل مسی بازی می کنید، این که خودتان را 
رییس خطاب کنید، رفتاری گستاخانه است. من در شرایط خوبی هستم و تیم نیز خوب کار می 
کند. ما واقعا بــه  اینکه رییس در ترکیب تیم کدام بازیکن اســت اهمیتی نمی دهیم. هدف این 

است که هر سه نفر را در شرایط مناسب قرار داشته باشیم«.

تعطیلی 18 روزه لیگ برتر والیبال مردان باشگاه های کشور؛

سپاهان؛ صدرنشین بالمنازع 

فصل جاری رقابت های لیگ برتر والیبال    سمیه مصور
مردان باشــگاه های کشــور در شرایطی 
پس از برگزاری هفته یازدهم به دلیل حضور تیم فوالد ســیرجان در 
مســابقات جام باشــگاه های جهان به حالت تعطیل در آمد که تیم 

والیبال سپاهان اصفهان، صدرنشین بالمنارع این مسابقات است.
این دوره از رقابت های لیگ برتر والیبال  ۲ آبان سال جاری با حضور 
14 تیم کار خود را آغاز کرد.  فوالد سیرجان ایرانیان، آذر باتری ارومیه، 
شــهرداری ارومیه، راه یاب ملل مریوان، فوالد مبارکه سپاهان، مس 
رفسنجان، لبنیات هراز آمل، پاس گرگان، ســایپا، پیکان، شهرداری 
ورامین، هورسان رامسر، شهداب یزد و شــهرداری گنبد باشگاه های 
حاضر در این مسابقات بودندکه برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت 

پرداخته اند. 
طبق برنامه ریزی هــای صورت گرفته، 14 تیــم دور مقدماتی برنامه 
فشــرده ای دارندکه به  صورت رفت و برگشــت روزهای یکشــنبه و 
چهارشــنبه در چارچوب پروتکل های بهداشتی ســتاد مبارزه با کرونا 
با هم رقابت می کنند تا اســفندماه  لیگ با رونمایــی از قهرمان تمام 
شــود. اما فشــردگی بازی ها صدای همــه را درآورد، البته خیلی از 

بازیکنان و مربیان به دو بازی در هفته اعتراض ندارند، بلکه حرف سر 
فشردگی بازی هاست و فرصت کم تیم ها برای ریکاوری. مسئله ای 
که مصدومیت بازیکنان را در پــی دارد. البته همه معترضان معتقدند 
فدراسیون می توانست به جای برگزاری بازی های فشرده و تمام کردن 
لیگ برتر در اسفندماه ، رقابت ها را در سال 1401 تمام می کرد، درست 

مثل همه لیگ های اروپایی.
حضور تیم فوالد ســیرجان در رقابت های جام باشــگاه های جهان 
موجب شد تا دو هفته زودتر از پایان دور رفت این مسابقات به حالت 
تعطیلی در آید. قرار است  تیم ها 18 روزی اســتراحت کنند و بعد دو 
هفته ای بازی می کنند و دوباره 10 روز تا شــروع دور برگشــت لیگ 
تعطیل شوند تا این مسابقات در اواخر اسفند ماه با شناخت قهرمان 
به کار خود پایان دهد، اتفاقی که با واکنش های بسیاری روبه رو شده 
است.رحمان محمدی راد، سرمربی تیم والیبال سپاهان درگفت وگو با 
مهر گفت: اگر توجیه اردوهای ملی است همیشه بازیکنان لژیونر اواخر 
اردیبهشت ماه به تیم ملی ملحق می شــوند.  چرا لیگ ما نباید مانند 
سایر کشورها در همان زمان به اتمام برســد. در این صورت بازیکنان 
در کوران مسابقات حضور دارند و دیگر بدون بازی تدارکاتی وارد تیم 

ملت ها نمی شوند.
امیر غفور، بازیکن ملی پوش سپاهان  نیز  مخالف برگزاری مسابقات 
تا پایان اســفند اســت، این بازیکن هم در این رابطه گفته است: اگر 
 بازیکنــان بعد  از مســابقات وارد تیم ملی شــوند، کمک بیشــتری 
خواهد کرد. تیم ملی همیشه در برگزاری دیدار دوستانه دچار مشکل 
بوده به همین دلیل نتوانستیم بازی های اولیه در مسابقات را به خوبی 
آغاز و نتایج مد نظر را کسب کنیم چرا که از شرایط آرمانی دور بوده ایم.

اگر بتوانیم مســابقات لیگ را طوالنی مدت برگزار کنیم، بهتر اســت. 
مهم ترین مرحله لیگ، پلی آف اســت؛ جایی که تیم های قدرتمند با 
یکدیگر رقابت دارند و تماشاگران دوست دارند این بازی ها را بیشتر 

ببینند. نباید تا این اندازه در اتمام مرحله پلی آف عجله کنیم.
 پس از برگزاری هفته یازدهم، تیم فوالد سپاهان بعداز 11 هفته بازی 
، تنها تیم بدون باخت لیگ و صدرنشــین ماند. تیم هــا در تعقیب و 
گریز هم بودنــد و نزدیکی بازی ها نتایــج را غیرقابل پیش بینی می 
کرد. تیم های شــهرداری ارومیه و پیکان تهران پــس از بلندقامتان 
 سپاهان رتبه های دوم و ســوم جدول رده بندی را به خود اختصاص

 داده اند.

خبر روز

باالتر از استقالل، چسبیده به پرسپولیس 
مس رفسنجان روز یکشنبه و در هفته هشــتم بازی های لیگ برتر یک بازی خوب در استادیوم 
فوالد شــهر در برابر ذوب آهن به نمایش گذاشــت و مزد برتری خود را با 3 گل گرفت. شاید این 
نتیجه برای خیلــی ها قابل پیش بینی 
نبود و شــاید مســی ها هم تصور نمی 
کردند بــا 3 گل در برابــر ذوب آهن به 
برتری برسند ؛ اما به طور حتم ارائه بازی 
خوب در برابر ذوب آهن و هم چنین برد 
دراین بازی از ســوی مســی ها برنامه 
ریزی شــده بود و حســن اینجا بود که 
مس بعد از زدن گل اول دست از حمله 
برنداشت و بعد از زدن گل دوم به نتیجه 
به دســت آمده قانع نشــد و به فوتبال 
تهاجمی خود ادامه داد. این به زیبایی بازی و هم چنین رقم خــوردن یک نتیجه جالب در بازی 
های لیگ برتر کمک کرد.لیگ برتر به چنین بازی هایی نیازمند است؛ بازی های پر گل که لیگ را 
جذاب و تماشایی می کند. همانند دیدار گل گهر – سپاهان که 6 گل داشت. در مسابقه ای که هر 
دو تیم زیبا و تماشاگر پسند بازی کردند. شاگردان محمد ربیعی نه به بهانه این بازی بلکه پیش 
تر هم نشان دادند ماجراجویی در مسابقات را دوست دارند و این تنها به سبب ارائه بازی تهاجمی 
به دست می آید. به یاد داریم در فصل اول حضور این مربی در مس، این تیم با 67 امتیاز از 34 

مسابقه قهرمان لیگ یک شد و به لیگ برتر صعود کرد. 
این تیم در اولین فصل حضور در لیگ برتر هم 3۹ امتیاز از 30 مسابقه به دست آورد و در جایگاه 
هشتم قرار گرفت و به نظر می رسد نوبتی هم باشــد نوبت حمله به مقام کسب سهمیه حضور در 
لیگ قهرمانان آسیاســت. تیمی که در 8 هفته سپری شــده از بازی ها باالتر از استقالل قرار می 
گیرد و تیم چسبیده به پرسپولیس اســت، حتما توانمندی هایی دارد که در صورت باور می تواند 

دست به یک کار بزرگ بزند.
 

نیم نگاه اراکی ها به یک رکورد تاریخی 
تیم آلومینیوم اراک روز یکشنبه  در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر موفق شد میزبان خود تراکتور 
را با نتیجه دو بر صفر در تبریز شکست دهد.حسین پورحمیدی با بسته نگه داشتن دروازه اش در 
این دیدار، ششمین کلین شیت خود را در فصل جاری رقم زد و دیگر کلین شیت اراکی ها را عرفان 

اسفندیاری در هفته اول مقابل پدیده رقم زده بود.
رامتین سلیمان زاده، وحید محمدزاده، میالد فخرالدینی، پوریا آریاکیا به عنوان عناصر دفاعی در 
یک ســوم اول و مصطفی احمدی و محمود قائدرحمتی به عنوان عناصر دفاعی در میانه میدان 
آلومینیوم به هماهنگی قابل توجهی دســت پیدا کرده اند و همین موضوع باعث شــده تا شاکله 
دفاع اراکی ها از خط دروازه تا میانه میدان به طور منظم شــکل بگیرد.شــاگردان رسول خطیبی 
در شرایطی تنها در یک بازی دروازه خود را در این فصل باز شــده دیده اند که به عقیده این مربی 
ساختار دفاعی تیمش، دلیل اصلی کار است.اراکی ها در طول هشت بازی اخیر به گونه ای عمل 
کرده اند که تیم هایی چون پرســپولیس، فوالد و تراکتور که مهاجمان خطرناکی دارند هم موفق 
به باز کردن دروازه شان نشده اند. تک گلی که آلومینیوم دریافت کرده مربوط به پیروزی ۲-1 این 
تیم مقابل نفت مسجد سلیمان می شود.آلومینیوم با دریافت یک گل در هشت بازی نخست در 
مسیری قرار گرفته که می تواند رکوردی تاریخی را به نام خود ثبت کند؛ رکوردی که این تیم برای 
رســیدن باید کمتر از 13 گلی بخورد که به نام اســتقالل در لیگ هجدهم ثبت شد و این تیم را به 

بهترین خط دفاعی تاریخ لیگ تبدیل کرد.

مستطیل سبز

تقاضای  نساجی؛
  حق پخش را هم
 پیگیری کنید 

باشگاه نساجی با انتشــار بیانیه ای ضمن 
تشــکر از عزیزی خادم  بــه خاطر واگذاری 
تبلیغات محیطی از فدراسیون فوتبال تقاضا 
کرد موضوع حق پخش هم بــه طور جدی 
پیگیری شــود. در بیانیه باشــگاه نساجی 
این چنین آمده است: سال هاست متولیان 
فوتبال سعی در حرفه ای شــدن لیگ برتر 
به جهت عمل به معیارهای اســتانداردهای 
جهانــی دارنــد؛ امــا یکــی از بزرگ ترین 
دغدغه های باشــگاه های لیــگ برتری که 
ازقضا اغلــب دولتی نیز هســتند و از چنین 
منابعی ارتزاق می کنند، اخذ منابع درآمدی 
در حوزه های تبلیغــات محیطی و همچنین 
حق پخش تلویزیونی بوده است.به طور قطع 
در میان باشــگاه های لیگ برتری، باشگاه 
نســاجی مازندران و سه باشــگاه دیگر که 
توســط بخش خصوصی اداره می شــوند، 
نســبت به عینیت بخشــیدن این نیازها در 
اولویت به سر می برند.در ادامه بیانیه باشگاه 
نســاجی می خوانیم: در شرایطی که سطح 
حرفه ای بــودن فوتبال کشــورمان و نگاه به 
درآمدزایی پایدار برای باشگاه ها، عمال طی 
این سال ها، باشــگاه های خصوصی، کسب 
درآمدی نداشــته اند و امــروز بخش های 
ســرمایه گذاری چون شــرکت هواپیمایی 
وارش که مالکیت باشگاه نساجی مازندران 
را برعهده دارد، تنها محکوم به هزینه هستند 
و امیدی به کســب درآمد پایــدار حاصله از 
برگزاری لیگ نخواهند داشــت. بنابراین با 
حضور جناب آقای شهاب الدین عزیزی خادم 
در دوره مدیریتی جدید فدراســیون فوتبال 
و درک این نیــاز مهــم باشــگاه ها به ویژه 
باشــگاه های خصوصــی، در نخســتین 
اقدام، مســئوالن محترم فدراسیون فوتبال 
درآمدهــای حاصل از تبلیغــات محیطی را 
به باشــگاه ها واگذار کردند .هرچند نســبت 
به هزینه های جاری باشگاه ها، این درآمد، 
ناچیــز به حســاب می آید؛ امــا نویدبخش 
نگاه مشفقانه ای است که در ادامه اتفاقاتی 

هم نظیر را درپی داشته باشد.

 پس از برگزاری هفته یازدهم، تیم فوالد سپاهان بعداز 
11 هفته بازی ، تنها تیم بدون باخت لیگ و صدرنشین 
ماند. تیم ها در تعقیب و گریز هم بودند و نزدیکی 

بازی ها نتایج را غیرقابل پیش بینی می کرد

فوتبال جهان

وز عکس ر

لحظه ای که هندبال 
را به گریه انداخت

وقتی زمــان انتخــاب بهترین 
بازیکــن زمیــن دیدار ایــران و 
نروژ رســید، بازیکنان تیم ملی 
هندبال حریف نیز احساســاتی 
شــدند. فاطمه خلیلی بهفر این 
جایزه را دریافت کرده و ســپس 
اشک هایش ســرازیر شد تا هم 
تیمی های خوشحالش او را دوره 

کرده و در آغوش بگیرند.

قهرمان بازی های پارالمپیک توکیو در رشته پرتاب 
نیزه گفت: با هدف گــذاری انجام شــده به دنبال 
کسب سه ســکوی بازی های پاراآسیایی چین در 
پرتاب نیزه، دیســک و وزنه هســتم.حامد امیری 
اظهار کرد: مدت ۲ ماه اســت که تمرینات خود را به 
صورت فشــرده و بدون مربی در خرم آباد پیگیری 
می کنم و در حال آماده سازی خود برای شرکت در 
مسابقات بین المللی فزاغ امارات هستم که اواخر 
اســفند برگزار می شود.وی گفت: مســابقات بین 
المللی فزاغ امارات چون قبل از مســابقات جهانی 
پارادوومیدانی و بازی های پاراآسیایی چین برگزار 
می شود، فرصت خوبی برای ارزیابی، محک خودم 
و آشنایی با قوانین جدید داوری و یکسری تغییرات 
اعمال شده در قوانین دوومیدانی است تا در شرایط 
بهتری خود را برای مســابقات جهانی و بازی های 

پاراآســیایی چین آماده کنم.دارنــده مدال طالی 
بازی های پارالمپیک توکیو در پرتاب نیزه، پیرامون 
این پرسش که در چه رشــته هایی در فزاغ امارات 
شــرکت خواهید کرد، تصریح کرد: در فزاغ امارات 
در هر سه رشته نیزه، وزنه و دیسک شرکت خواهم 
کرد تا با کسب رنکینگ باال و ثبت رکورد خوب در هر 
سه رشته بتوانم در بازی های پاراآسیایی چین روی 
ســکو قرار بگیرم.امیری همچنین درباره وضعیت 
آسیب دیدگی بازوی دست راستش، گفت: آسیب 
دیدگی ام کامال رفع نشــده اما با تمرینات کششی 
و بدنســازی که انجام می دهم رو به بهبودی است 
و شــرایط بهتری دارم.وی در خصوص درخواست 
خود از فدراســیون جانبازان و معلوالن برای جذب 
مربی خارجی، افزود: این درخواست مورد موافقت 
فدراســیون و کمیته ملی پارالمپیــک قرار نگرفت، 

اما  دو گزینه برای مربیگری به فدراسیون پیشنهاد 
دادم که بعد از پایان بازی های پاراآســیایی جوانان 
بحرین و برگشت کاروان، تمرینات خود را زیر نظر 
مربی تخصصــی دوومیدانی به احتمــال زیاد در 
بوشهر آغاز خواهم کرد.امیری در پایان گفت: تالشم 
بر این است که ابتدا در بازی های پاراآسیایی چین 
و سپس پارالمپیک ۲0۲4 پاریس، بهترین عملکرد 

را داشته باشم.

قهرمان پارالمپیک به دنبال کسب 3 سکو در چین
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سخنگوی شورای شهر مطرح کرد:

حمایت شورای شهر از اجرای طرح »شهر بدون کارتن خواب«
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به وضعیت آلودگی 
هوا در بیستمین جلسه علنی شــورا میزبان مدیرکل محیط زیست استان بوده و سواالت جدی و 

مطالبات مردم از جانب منتخبان شهروندان مطرح شد.
علی صالحی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی مدیر کل محیط زیست استان اصفهان در 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر، ۴۷۰ صنعت آالینده در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد 

و ۸۰ درصد صنایع آالینده در هفت درصد از مساحت شهر متمرکز شده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه تنها ۱۰ درصد مساحت شهر اصفهان را فضای 
سبز تشکیل داده که به علت کمبود آب در معرض خشکی قرار گرفته است، ادامه داد: منتخبان مردم 
در شورای شهر درخواست داشتند که شهرداری و سایر دستگاه ها به وظایف قانونی خود عمل کنند تا 
بتوانیم در راستای حفظ و نگهداری ریه های شهر، حمل و نقل و ترافیک گام های بیشتری برداریم.

صالحی خاطرنشان کرد: با توجه به وعده شهردار و شورا به مردم اصفهان در خصوص تالش برای 
داشتن پاییز و زمستانی بدون کارتن خواب در سطح شهر اصفهان، به رغم اینکه تنها مدیریت شهری 
وظیفه جمع آوری کارتن خواب ها را بر عهده ندارد و سایر دستگاه ها در این باره نیز مسئول هستند، اما 
شهرداری بالتبع مسئولیت اجتماعی و وعده داده شده به مردم در یک ماه گذشته با توجه به کاهش 

دمای هوا، جمع آوری چند روزه افراد کارتن خواب و نگهداری از آنها را انجام داد.
وی افزود: در این راستا در یک عملیات جدی با تعامل ســایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، 
دانشگاه علوم پزشکی و سپاه صاحب الزمان )عج( شهرداری با بودجه ای فراتر از تعهد قانونی خود 
برای پنج ماه نگهداری بیش از ۱۵۰ کارتن خواب را از ساعت پنج صبح یکشنبه آغاز کرد و تا ساعت 
هشت صبح بیش از ۱۰۰ نفر کارتن خواب از سطح شهر جمع آوری شدند، این افراد پس از غربالگری 

به مرکز مورد نظر انتقال داده می شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

 شمارش معکوس برای راه اندازی مرکز هوشمند آموزش 
مدیریت پسماند در اصفهان 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از عزم جدی این سازمان برای اتمام مرکز 
هوشمند آموزش مدیریت پسماند و بهره برداری هر چه سریع تر از این مرکز برای آغاز دوره جدیدی 
از برنامه های آموزشــی و فرهنگی با محوریت مدیریت پســماندها خبر داد.غالمرضا ساکتی با 
اعالم این خبر، گفت: مرکز هوشمند آموزش مدیریت پســماند، محل مناسبی برای ارائه آموزش 
های تخصصی به کودکان و نوجوانان اســت و در در این نمایشگاه، مخاطبان در قالب تکنیک های 
مختلف آموزشی، اطالعات گوناگونی را دریافت خواهند کرد.وی با اشاره به تکمیل فاز عمرانی این 
پروژه، افزود: بخشی از تجهیزات الزم برای این مرکز خریداری شده و مابقی نیز در مرحله بررسی 
و خرید هستند و در کنار این، فاز تجهیز را هم به صورت موازی پیش می بریم تا بتوانیم در 22 بهمن 
ماه سال جاری مصادف با سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اســالمی ایران، این پروژه را به بهره 

برداری برسانیم.
ساکتی، آموزش و فرهنگ ســازی را یکی از اولویت های راهبردی سازمان مدیریت پسماند برای 
رسیدن به اهداف زیست محیطی دانست و تصریح کرد: به این منظور برنامه های مشخصی برای 
آموزش شــهروندی در نظر گرفته شــده که تولید محصوالت مکتوب و دیجیتال، راه اندازی مرکز 
هوشــمند آموزش، برگزاری کارگاه های تخصصی و اجرای رویدادهای شهری، از جمله این برنامه 
هاست و انتظار می رود با بهره مندی از این ظرفیت ها و مشارکت شهروندان بتوانیم در شهر، شاهد 
بروز رفتارهای صحیح در حیطه ی مدیریت پسماندها باشیم.گفتنی است؛ این مرکز در مکان موزه 

علوم و فنون اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به بهره برداری خواهد رسید.

فرهنگسراهایی که از اهداف اصلی خود دور شده اند؛

غبار غربت بر سر پاتوق های فرهنگی اصفهان

بخشــی از بار فرهنگی جامعه به دوش  نرگس طلوعی
شهرداری است و این دســتگاه در کنار 
رســالت اصلی خود باید به امور فرهنگی نیز توجه جدی داشته باشد. 
در قانون از شــهرداری ها در حوزه مدیریت شــهری به عنوان نهادی 
خدماتی و اجتماعی یاد شــده از ایــن رو توجه به تقویت و توســعه 
فرهنگسراها از اموری است که شهرداری ها باید مدنظر داشته باشند. 
فرهنگسرا یکی از زیر ســاخت های مهم فرهنگی محسوب می شوند 
که می تواند در پویایی فرهنگی جامعه در کنار احداث مراکز آموزشی 

و کتابخانه ای نقش موثری داشته باشد.
کارشناســان فرهنگی معتقدند وجود فرهنگســرا در مناطق مختلف 
شــهری یکی  از راه هــای مقابله بــا تهدیدهای فرهنگــی و هنری 
دشــمنان اســت؛ اما نه تمام فرهنگســراها بلکه فرهنگسراهایی که 
برنامه ریزانی مجرب و خالق داشته باشــند، فرهنگسراهایی که فقط 
به مناســبت های مختلف به استقبال هنرمندان، شــاعران و ادیبان 
نروند.  فرهنگســراهایی که به طور مرتب برنامه های متنوع، جذاب و 
آموزنده در زمینه های مختلف و با حفظ شــئونات اسالمی به مرحله 
اجرا درآورند تا از تعداد پاتوق بیکاران و مزاحمان خیابانی کاسته شود 
و فرهنگســراها بتوانند به رسالت و وظایف شــان که همانا شکوفایی 

نهال فرهنگی کشور است، جامه عمل بپوشانند؛ اما نگاهی به عملکرد 
فرهنگسراها در شــهر نشــان می دهد که این اماکن از اهداف اصلی 
خود دور شده اند، موضوعی که از دید اعضای شورای اسالمی شهر نیز 

دور نمانده است.
محمدرضا فالح در ایــن باره گفت: افراد مســتقر در فرهنگســراها، 
کتابخانه ها و مراکز واگذار شــده شــهرداری از نخبــگان فرهنگی و 
اجتماعی شــهر هســتند که هرکدام اگر در مراکز دولتی قرار بگیرند، 
شــاید به اندازه چند نیرو موثر باشــند، اما به دالیلی از به کارگیری در 
ادارات دولتی بازمانده اند.وی با تاکید بر اینکه نخبگان شــهری باید 
بتوانند فعالیت موثر خود را در فرهنگســرا ها و یا کتابخانه ها داشــته 
باشــند،گفت: تاکنون این مراکز به دالیل مختلف و مشکالت متعدد 
درگیر حواشــی و جزییات کم اهمیــت بوده و از موضــوع محور ی و 

پرداختن به مسائل اصلی بازمانده اند.
رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای اسالمی 
شــهر اصفهان گفت: یک نخبه فرهنگی نباید به دنبــال تعمیر کولر و 
احیای سیستم گرمایشــی یک فرهنگسرا باشــد؛ در دوره های قبل 
دیده شــده که چنین افرادی به جای تولید محتوا و فعالیت فرهنگی 
در ساختمان های شــهرداری به دنبال حق الزحمه کارکنان آن اماکن 

هســتند و این وضعیت نابســامان نخبگان فرهنگی در شــهر بسیار 
شرم آور است.وی گفت: ما با عنوان مسئول و متولیان شهری در جنگ 
فرهنگی باید از کتابخانه داران و افراد متصدی فرهنگسرا ها پشتیبانی 
کنیم، زیرا اگر چنین نشود، بی شک در این جنگ با شکست رو به رو 

خواهیم شد.
وی گفت: بعضی از مراکز و فرهنگســرا ها به دنبال این بودند تا در هر 
شرایطی و با هر شیوه ای بتوانند در آمد کارکنان خود را کسب کنند، اما 
این روش غلط است و به هیچ عنوان نباید در مراکز این نوع فعالیت ها 

ادامه پیدا کند، چون مراکز باید موضوع محور باشد.
فالح گفت: بــه دنبال واگــذاری این مراکــز قصد داریم تــا کیفیت 

فرهنگسرا ها افزایش یابد، زیرا اصل بر کیفیت این اماکن است.
فضاهای شهری می تواند زیست شهروندان را به شکل های گوناگون 
تحت تاثیر خود قرار داد، همان قدر که ممکن اســت افراد با استفاده 
از امکانات شهری فرصت پیشــرفت و تفریح داشته باشند در صورت 
نامناسب بودن این امکانات بر مشکالت شهروندان افزوده می شود و 
خود این فضاها معضلی جدید را سبب می شوند. از این رو  لزوم ارتقا 
سازی کیفیت فرهنگسراها در شهر یک ضرورت غیر قابل انکار است که 

مسئوالن شهری باید توجه ویژه ای به آن داشته باشند.

گذر فرهنگــی چهارباغ بــه مناســبت روز جهانی 
معلولین، ۱۴ و ۱۵ آذرماه میزبان نمایشگاهی از آثار 
و هنرمندی های معلولین شد.رییس اداره توسعه 
فرهنگ سالمت، با اشــاره به اقدامات انجام شده 
برای روز جهانی معلولین گفت: در نشســتی که با 
فعاالن جامعه معلولین و شهردار اصفهان برگزار شد، 
معلولین توانســتند به صورت مستقیم مشکالتی 
که در سطح شهر با آن روبه رو هســتند را به گوش 
مســئوالن برســانند.فریناز توالئیان  در خصوص 
برپایی نمایشــگاه در گذر فرهنگــی چهارباغ اظهار 

داشت: پس از نشست با مسئوالن، یک نمایشگاه 
در گذر فرهنگی چهارباغ برپا شد، تا تمامی گروه های 
معلوالن بتوانند محصوالت و توانمندی های خود را 
عرضه کنند و حتی بازار فروش داشته باشند.وی با 
اشاره به هدف ایجاد نمایشگاه افزود: هدف ایجاد 
این نمایشگاه، عرضه توانمندی های معلولین بود، 
ضمن اینکه اگر معلولین راضی بودند با کمک شهردار 
و معاونان، بتوانیم نمایشگاه های طوالنی تر و حتی 
دائمی برگزار کنیم.توالئیــان تصریح کرد: اعضای 
نمایشــگاه از برپایی این رویداد، بسیار خوشحال 
بوده و از نمایشگاه بسیار خوب اســتقبال کردند و 
همگی پیرو این موضوع بودند که بتوانند این مسیر 
را ادامه داده و توانایی های خودشان را عرضه کنند.

زهرا زهرانی، کارشناس فرهنگی و هنری افراد دارای 
معلولیت، در خصوص مکان نمایشگاه تصریح کرد: 

گذر چهارباغ، بهترین مکان برای برپایی نمایشگاه 
بود، زیرا بازخــورد مردمی زیــادی دارد و می تواند 
در تغییــر نگرش افــراد، موثر باشــد.زهرا پلویان، 
کارشــناس تربیت بدنی اداره اســتثنایی اســتان 
اصفهان نیز با اشاره به شرکت گروه های مختلف در 
نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه جامعه معلولین و 
هر هفت گروه دانش آموزان با نیاز های ویژه همچون 
اوتیسم، سندروم دان، آسیب دیده بینایی و آسیب 
دیده شنوایی آثار خود را به نمایش گذاشتند.وی در 
خصوص فعالیت دانش آموزان بــا نیازهای ویژه، 
در نمایشــگاه خاطرنشــان کرد: دانش آموزان در 
 هر ده گروه مدارس، در مقاطع متوســط حرفه ای و 
پیش حرفه ای، آثار پرورشــی و آثار دستی و هنری 
خود را در نمایشــگاه مورد بازدید عموم شهروندان 

قرار دادند.

گذر فرهنگی چهارباغ، میزبان نمایشگاه آثار و تولیدات معلولین 

افراد مستقر در فرهنگسراها، کتابخانه ها و مراکز واگذار 
شده شهرداری از نخبگان فرهنگی و اجتماعی شهر 
هستند که هرکدام اگر در مراکز دولتی قرار بگیرند، شاید 
به اندازه چند نیرو موثر باشند، اما به دالیلی از به کارگیری 

در ادارات دولتی بازمانده اند

اصفهان؛ میزبان کاروان هنری روایت حبیب
کاروان هنری روایت حبیب در دومین سالگرد شهادت سردار دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، در ۱۰ 
استان کشور به اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری می پردازد.این رویداد فرهنگی و هنری که 
به همت حوزه هنری انقالب اسالمی و با همکاری بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی 
)مکتب حاج قاسم( برگزار می شود، از ۱۱ آذرماه جاری به مدت یک ماه در ۱۰ استان مختلف اجرا خواهد 
شد.طی این رویداد فرهنگی، برنامه های متنوعی چون شب خاطره، شعرخوانی، سرود و موسیقی، 
نمایش فیلم و انیمیشن، اجرای تئاتر، نقالی و پرده خوانی، حماسه خوانی، رونمایی کتاب و برپایی 
نمایشگاه عکس و آثار تجسمی برگزار خواهد شد.یکی از ویژه برنامه هایی که در اصفهان برگزار می شود، 
شب خاطره »روایت حبیب« است که در ساعت ۱۸ روز سه شنبه، )امروز(در تاالر کوثر واقع در خیابان 
حکیم نظامی و مجموعه ورزشی 22 بهمن برگزار خواهد شد.یادآور می شود، کرمان، اصفهان، زنجان، 
کردستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، استان های میزبان 

کاروان هنری روایت حبیب خواهند بود و اختتامیه این برنامه در تهران برگزار می شود.

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان وابسته به شهرداری این کالن شهر:

 روند مرمت موزه تاریخی هنرهای معاصر اصفهان
 مطلوب است

مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان وابسته به شهرداری این کالن شهر گفت: مرمت این مکان تاریخی 
و ارزشمند که از خرداد امسال آغاز شــده بود به خوبی پیش می رود.مهدی تمیزی افزود: این موزه 
از سال ۷۳ تاکنون به طور کامل و جامع مرمت نشــده بود و با توجه به آسیب به بخش هایی از آن 
بهسازی و نوسازی الزم بود.وی ادامه داد: بر همین اســاس از خرداد امسال با همکاری سازمان 
بهسازی و نوسازی شهرداری اصفهان عملیات ترمیم و اصالح آن آغاز شد و با مساعدت شهرداری و 
تخصیص اعتبار در 2 مرحله روند مناسبی را طی می کند، قرار بود دی ماه سال جاری به بهره برداری 
برسد؛ اما  بهبود وضعیت مرمت آن به زمان بیشتری نیاز  دارد.مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان 
با بیان اینکه نشست زمین در ضلع شــمالی بنا یکی از جدی ترین آسیب ها به این اثر تاریخی  بود 
، اظهارداشت: با همکاری سازمان بهسازی و نوسازی شــهرداری قرار شده  است مرمت ها به طور 
کامل باشد و از هیچ مشکلی چشم پوشی نشــود.تمیزی اضافه کرد: قدمت موزه هنرهای معاصر 
اصفهان یا عمارت )جبه خانه( به زمان صفوی باز می گردد ؛اما بنا و معماری بخشی از آن مربوط به 
زمان ظل السلطان حاکم اصفهان است.وی با اشاره به اینکه در ایران تنها شهرهای اصفهان، کرمان و 
تهران دارای موزه هنرهای معاصر هستند، تصریح کرد: این مکان تاریخی بالغ بر سه هزار متر مربع 
وسعت دارد و از آن نه برای نگهداری آثار بلکه برای نمایش دوره ای آثار گرانقدر و ارزشمند هنرهای 
تجسمی استفاده می شود.مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان خاطرنشان کرد: از زمان آغاز عملیات 
بهسازی تاکنون برنامه ای در این مکان برگزار نشده ؛ اما در برپایی نمایشگاه های مختلف در سطح 

شهر همکاری داشتیم تا به بهترین شکل ممکن برگزار شوند.

نمایش پک، روی صحنه می رود
در آخرین روزهای پاییز ۱۴۰۰ گروه تئاتر ســتایش، نمایش »پک« را با محوریت معضل اجتماعی 
اعتیاد به کارگردانی احســان فاضلی با بازی رادنوش مقدم ، فرزاد قاسمی ، احسان شهبازی از ۱۴ 
آذر ماه ساعت ۱۹  در سالن تماشا تاالر هنر واقع در میدان الله به روی صحنه می برند . تئاتر » پک« 
داستان مردی است که با معضل اعتیاد دست وپنجه نرم می کند وروایت از هم پاشیدگی وگمشدگی 
هویت افراد در دنیای مدرن امروز که می تواند  فاجعه ای جدید بیافریند . این نمایش با همکاری 
دفتر تخصصی هنرهای نمایشی وابسته به سازمان فرهنگی ، هنری اجتماعی شهرداری اصفهان 

وتاالر هنر و آموزشگاه  فنی وحرفه ای مهر سیما تا 2۸ آذر به روی صحنه می رود .

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

عضو شورای شهر در دیدار با 
شهروندان منطقه ۸:

شورای ششم خود را از 
جنس مردم می داند

رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: شورای 
ششــم خود را از جنس مردم می داند و برای 
رفع مشــکالت آن ها راه حل هایــی را مد نظر 
دارد که به زودی عملیاتی خواهد شد.مجید 
نادر االصلــی در دیدار با شــهروندان منطقه 
هشت شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شورای 
اسالمی شهر در دوره ششم برنامه مستمر و 
منسجمی برای دیدار با اهالی مناطق مختلف 
شهر ترتیب داده است و مقرر شده که روزهای 
یکشنبه هر هفته، به فاصله یک ماه تعدادی 
از اعضای شــورای اسالمی شــهر به مناطق 
مختلف برونــد و دیداری بــا اهالی محله ها 
داشته باشند.وی افزود: در حال حاضر سعی 
داریم برنامه ای تدوین کنیم تا مدیران مناطق 
و مسئوالن با مردم دیدار داشته باشند تا برخی 
از خواســته های آنها زودتر به نتیجه برســد.

رییس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
سعی داریم آن دســته از مسائل و مشکالت 
شهروندان را که قابل رفع بوده و مشکل قانونی 
ندارد را به نتیجه برسانیم، البته اگر در مسئله ای 
با مشکالت قانونی مواجه بودیم شورای شهر 
تالش خواهد کرد تا در این راستا گام مفیدی 
را برای مردم بردارد.وی با بیان اینکه شورای 
اسالمی شــهر اصفهان به جز خدمت وظیفه 
دیگری ندارد، ادامه داد: باید از این فرصتی که 
در اختیار ما قرار گرفته استفاده کرده و بتوانیم 
به درســتی به وظایف خود عمــل و رضایت 
شهروندان را به دســت آوریم چراکه اعضای 
شورای شــهر نمایندگان مردم هستند و باید 
برای بهبود شــرایط هرچه در توان دارند را به 
نمایش بگذارند.نادراالصلی خاطرنشان کرد: 
شــهرداری منطقه هشــت اصفهان تاکنون 
اقدامات خوبی را انجــام داده، اما همچنان 
پتانســیل ارائه خدمات بهتــر را دارد؛ باید از 
ظرفیت های مناطق مختلف استفاده کرد تا به 

اهداف اصلی خود دست پیدا کنیم.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تشریح کرد:

آخرین جزییات احداث پروژه پارکینگ زیرسطحی توحید
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید شامل دو باند شرقی، غربی بوده و باند غربی این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. احمد رضایی اظهار کرد: این طرح با مشخصات فنی خاکبرداری، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فونداسیون دیوارها و سقف پارکینگ و 
اجرای رمپ، دستگاه پله ها و اجرای عایق رطوبتی، روکش آسفالت و جدول گذاری در حال اجراست.وی با بیان اینکه طول تقریبی پارکینگ توحید ۵۰۰ متر 
و با دو عرض ۱۱ متری است، افزود: ظرفیت پارکینگ توحید، پارک ۳۷۰ خودرو اســت، البته تدابیری هم برای پارک موتورسیکلت ها اندیشیده شده است.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه اکنون الین غربی پروژه در حال احداث است، ادامه داد: پس از تکمیل الین غربی، الین شرقی این محدوده 
خاکبرداری و پارکینگ به صورت کامل احداث خواهد شد.رضایی تصریح کرد: پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید و پارکینگ جلوی بیمارستان شریعتی در 
مطالعات جامع ترافیکی شهر اصفهان به عنوان اولویت های اول و دوم در منطقه پنج پیش بینی شده بود که پس از طی مراحل مطالعاتی، احداث پارکینگ 

زیر سطحی خیابان توحید مصوب و عملیات اجرای آن از ابتدای سال جاری آغاز شد.

 رونمایی از 
نماد سرو

آیین رونمایی از نماد ســرو 
ســاخته اســتاد مرتضــی 
للهــی بــا حضــور  نعمت ا
مسئوالن اســتانی و مدیران 
شهری در بوســتان شهدای 
مدافع حرم رهنان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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دوست داشتن خود چیزی است که هر روز باید آن را تمرین 
کنیم. ولی بسیاری از مردم حتی نمی دانند دوست داشتن 
خود و دلسوزی برای خود چیست. این را استیون هیکمن، 
روانشناس و مؤسس مرکز ذهن آگاهی دانشگاه کالیفرنیا 

در سن دیگو می گوید.
 »هیکمن« روانشناس و موسس مرکز ذهن آگاهی دانشگاه 
کالیفرنیا در ســن دیگو توضیح می دهد، دلسوز خود بودن 
آگاهی از رنج همراه با میل به گذر از رنج تعریف می شود. او 
می گوید: »همچنین این شفقت نسبت به خود عمل توجه 
به تالش های بســیار و سختی هاســت و این که تشخیص 
دهیم این ها بخشــی از انسان بودن اســت و بیشتر از این 

که به خودمان سخت بگیریم، با خودمان مهربان باشیم.«
دکتر کریســتین نف، دانشیار دانشــگاه تگزاس در بخش 
روان شناســی آموزشی، تعریفی از دلســوز خود بودن ارائه 
داده که بیشتر محققان از آن استفاده می کنند. او می گوید 
شفقت به خود شامل 3 عنصر است: مهربانی به خود، تجربه 
مشترک انسانی و ذهن آگاهی. به بیان دیگر اگر این 3 مورد 
را تمرین نکنید، نسبت به خودتان دلسوزی نخواهید داشت.

مهربان بودن با خود دقیقا همان اســت که از اســمش هم 
پیداست: با خودتان مهربان باشید. تجربه مشترک انسانی 

به این معناســت که متوجه باشید رنج بخشــی از تجربه 
مشترک انسانی است و ذهن آگاهی به اشراف به بخشی از 

ذهن اشاره دارد که تمام احساسات را می پذیرد.  
هیکمن می گوید دلســوز بودن نســبت به خود در واقع به 
این معناســت که با خودتان طوری رفتار کنید که با دوست 
نزدیک تــان رفتار می کنیــد. حاال چرا چنیــن چیزی برای 
ســالمت روان مهم اســت؟ هیکمن می گوید شــفقت به 
خود باعث انعطاف پذیری می شــود که به ما کمک می کند 
چالش های زندگی را تحمــل کنیم: »این کار بــه ما اجازه 
می دهــد، ســختی ها را بپذیریــم بــدون این کــه به دام 
خودانتقادی یا مقصر دانستن خود یا خجالت شویم.« این 
یکی از دالیلی است که او این کار را برای سالمت روان مهم 
می داند.درواقع محققان توصیه می کنند دلسوز بودن برای 
خود افســردگی و اضطراب را پایین می آورد. مطالعه ای که 
در مجله mindfulness منتشر شد، گزارش داد که شفقت 
به خود با پایین آمدن نشانه های افسردگی ارتباط دارد، به 
خصوص برای این که به کم شــدن مشکالتی مثل قضاوت 

خود و انزوا کمک می کند.
بر اساس گزارشــی که در مجله روان شناسی بالینی منتشر 
شده است، مدارک نشان می دهد کسانی که تمرین می کنند 

تا نسبت به خودشان شفقت داشته باشند، احتمال بیشتری 
دارد که روابطی ایجاد کنند که گرم تر و با احســاس بیشتر 
است همراه با آگاهی عاطفی بیشــتر، شفافیت و پذیرش 
بیشــتر. این گزارش اشاره می کند دلســوز بودن نسبت به 
خود همچنین با افزایش توانایی پاسخ به استرس از طریق 
منعطف بودن و آرامش بخشیدن به خود مرتبط است. یک 
نکته دیگر افرادی که به خودشان دلسوز هستند، کمتر دچار 
فکرهای پیاپی و نگرانی می شوند که می تواند به آنها کمک 

کند، از اختالالت احساسی دور بمانند.
در یک تحقیق دیگر که در مجله خود و هویت منتشــر شده 
است، پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که روزهایی که 
دختران دانشجویی که در تحقیق شــرکت کرده اند، سطح 
باالتری از دوست داشتن خود )که با ظاهرشان مرتبط بوده( 
گزارش داده اند، ســطح پایین تری از اختالالت در خوردن 
را تجربه کرده اند. شــرکت کنندگانی که بدن شان را دوست 
نداشته اند، در شــرایط تمرین دوست داشتن خود، کمتر از 

بدن شان شرمنده بوده اند.
با وجــود تمام ایــن فواید، هیکمن و ســایر کارشناســان 
می گویند تمرین دلســوز بودن برای خود می تواند سخت 

باشد.

آشپزی

املت چینی
مواد الزم: لوبیا سبز 50 گرم، جوانه گندم50 گرم، پیاز 

سبز  خرد شده  یک  عدد، فلفل چیلی قرمز  یک عدد، زنجبیل 
تازه  یک  تکه، سیر  یک حبه،تخم مرغ 4 عدد، روغن به مقدار الزم

طرز تهیه: ابتدا لوبیا سبز های خرد شده  را در داخل یک ظرف بریزید و  به آن آب جوش اضافه 
کنید. چند دقیقه صبر کنید تا لوبیا سبز ها کمی در گرما حالت نیم پز به خود بگیرند. مدت زمان چهار 
تا پنج دقیقه برای این کار کافیست. بعد روی ظرف، آب سرد ریخته و لوبیا ها را با آب سرد آبکشی کنید.
لوبیا سبز، جوانه های گندم و پیاز خردشده را به همراه کمی فلفل قرمز چیلی خرد شده داخل یک ظرف 

ریخته و با هم مخلوط کنید.اگر زنجبیل تازه دارید، حتما از زنجبیل تازه در تهیه املت چینی استفاده 
کنید. زنجبیل تازه را رنده کنید، سیر خام را هم له کنید و با یک قاشق آب داغ در ظرفی جدا با هم مخلوط 
کنید. اگر زنجبیل تازه در دسترس تان نیست می توانید از پودر زنجبیل هم استفاده کنید. تخم مرغ ها 

را با دو قاشق غذاخوری آب سرد در کاسه ای هم بزنید و به آن فلفل سیاه اضافه کنید. حاال مایه 
اصلی املت چینی شما آماده است.ماهی تابه را روی شعله گذاشته و کمی روغن بریزید.

نصف مخلوط تخم مرغ را درون ماهی تابه ریخته و صبر کنید تا کمی تخم مرغ 
خودش را گرفته و سفت شود.مخلوط تخم مرغ که پخته شد، آن را کنار 

گذاشته و با نیم دیگری از مخلوط دوباره همین روند را انجام 
دهید. این میزان مخلوط تخم مرغ برای پخت دو 

عدد املت چینی تهیه شده است.

خودتان را دوست داشته باشید

 سینا مهراد با لباس مارادونا 
در فیلم »شادروان«

 سریال جدید »سروش صحت« 
در راه شبکه خانگی

 سینا مهراد، تصویر جدیدی از خودش با لباس دیگو مارادونا در 
فیلم سینمایی »شادروان« منتشر کرد. »شادروان« فیلمی 
با بازی سینا مهراد و گالره عباسی به کارگردانی حسین نمازی 
است. تصویری تازه از سینا مهراد در این فیلم ببینید. نازنین بیاتی، 
بهرنگ علوی، رویا تیموریان، رضا رویگری و بهرام ابراهیمی نیز در این 
اثر سینمایی به ایفای نقش می پردازند.

مجموعه ای به کارگردانی سروش صحت و تهیه کنندگی محمدرضا 
تخت کشیان که پیش از این »عتیقه ها« نام داشت و با این نام، از 
سازمان سینمایی پروانه ساخت گرفته بود، به تازگی به »مگه تموم 
عمر چند تا بهاره« تغییر نام داده است. این مجموعه در آستانه پخش 
قرار گرفته و قسمت نخست آن به زودی به انتشار می رسد.صحت به مانند 
کارهای اخیرش، فیلمنامه این کار را با همکاری ایمان صفایی نوشته است.

 گروه فــوالد مبارکه با حضــور فعــال در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی 
متالــورژی )ایران متافــو( که از 14 تــا 17 آذرمــاه 1400، در محــل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران میزبان بازدیدکننــدگان و عالقه مندان به 
حوزه های مرتبط با صنعت و معدن خواهد بود، به ارائه آخرین دستاوردهای 
صنعتی خود می پردازد.نمایشگاه ایران متافو شــامل 7 بخش آهن و فوالد 
)تمام مواد اولیه فــوالدی، آلیاژهای آهنی و معدنی، فناوری های ســاخت 
فوالد، فوالدسازان، تجهیزات و ماشین آالت و …(، ریخته گری، قالب سازی، 
آهنگری و ماشــین کاری )روش هــای مختلف ریخته گری، قالب ســازی، 
آهنگری، کوره های صنعتی، دستگاه های ماشــین کاری، جوشکاری و…(، 
فلزات غیر آهنی )مانند آلومینیوم، مس و ســرب، فلزات باارزش چون طال 
و نقره، استخراج، اکتشاف و فراوری فلزات غیرآهنی و…(، معدن و صنایع 
معدنی )تمامی مواد معدنی فلزی و غیرفلــزی، تجهیزات کاربردی صنعت 
معدن، ماشــین آالت صنعتی سنگین، حفاری، اکتشــاف، استخراج و…(، 

نسوزها و ســرامیک های صنعتی )انواع نسوزهای شکل دار و بی شکل، انواع 
عایق و مواد الیافی، سرامیک های صنعتی و…(، کوره های صنعتی و عملیات 
حرارتی )انواع کوره های صنعتی، القایی، گازی، مشــعلی، عملیات حرارتی 
و…( و پروژه های صنعت و معدن )پروژه های صنعت مس، سرب، طرح های 
تکمیل و توسعه، اکتشــافی و…( اســت.تولیدکنندگان و صنعت گران در 7 
بخش ذکرشده، محصوالت خود را طی 4 روز برای شرکت کنندگان ارائه می  
دهند. معرفی توانمندی ها و محصوالت، برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان، 
شناخت رقبا و محصوالت آنان، ارتباط با تامین کنندگان مواد خام، به روزرسانی 
دانش تخصصی، فرصت جذب ســرمایه گذار و انعقــاد قراردادهای متعدد 
ازجمله فرصت هایی اســت که این نمایشگاه برای شــرکت کنندگان فراهم 
می آورد.فوالد مبارکه به همراه شــرکت های زیرمجموعــه خود در هجدمین 
نمایشگاه متالورژی تهران از 14 تا 17 آذرماه در محل نمایشگاه های بین المللی 
از ساعت ۹ تا 17 پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان داخلی و خارجی است.

احداث نیروگاه، سرمایه گذاری سنگینی را نیاز دارد و اگر بازگشت سرمایه معقولی 
به همراه داشته باشد، تمامی شرکت ها به دنبال تولید برق هستند. مدیر انرژی 
و سیاالت فوالد مبارکه در مورد اقدامات انجام شده برای تامین انرژی پایدار در 
این شرکت گفت: این شرکت از ابتدای راه اندازی، سیستم های مدیریت پایش 
انرژی را همواره مورد پیگیری قرار داده و کمیته عالی انرژی در سطح شرکت نیز 
از سال 76 تشکیل شده است تا بهینه سازی های مرتبط با انرژی را راهبری کند.

سید امیر طباطبائیان افزود: طی سال های اخیر استاندارد ملی صنایع فوالدی 
با کمک تیم انرژی فوالد مبارکه و به کمک استادان دانشگاه های مختلف کشور 
تدوین شده که تمامی شرکت های فوالدی در سطح مجموعه های خود، ملزم به 
رعایت استانداردهای آن هستند.طباطبائیان تصریح کرد: ازجمله اقداماتی که 
انجام شده، پروژه های بهینه سازی انرژی بوده که بزرگ ترین آن افزایش راندمان 
نیروگاه فوالد مبارکه است؛ به نحوی که راندمان این نیروگاه، از 30 به 36 درصد 

رسیده و در سال های آینده نیز این عدد به 42 درصد خواهد رسید.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: پروژه هایی نظیر تولید برق از 
طریق نیروگاه های سی.اچ.پی نیز در نظر گرفته شد که بر این اساس یک نیروگاه 
28 مگاواتی در فوالد سبا ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. ضمن 
اینکه به موازات آن، پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی را نیز به ثمر رسانده ایم؛ 
به نحوی که از داخل فرآیندهای فوالدســازی، این عملیات انجام می شود و در 
آینده نیز ادامه خواهد یافت.طباطبائیان در مورد چالش انرژی در کشور افزود: در 
حوزه برق، با توجه به اینکه وزارت نیرو نتوانست به موقع دیماندی را که بر اساس 
قراردادهایی که تولیدکنندگان با این وزارتخانه داشته اند، تامین کند، بنا شد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو(، به کمک شــرکت های معدنی، به موضوع تامین برق ورود کنند و به 
کمک وزارت نیرو بیایند؛ به نحوی که تولیدکنندگان بخشی از برق موردنیاز خود 
را تامین کنند.به گفته وی، فوالد مبارکه در سال ۹0 نیز برای احداث یک نیروگاه 
هزارمگاواتی اقدام کرده و قراردادی را نیز منعقد کرده بود؛ اما در همان سال، وزارت 
نیرو اعالم کرد که فوالد مبارکه به هر میزان برقی که نیاز داشته باشد، این وزارتخانه 
آن را تامین خواهد کرد؛ بر همین اساس بود که احداث نیروگاه عملیاتی نشد و 
فرصت از دست رفت.مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه افزود: هم اکنون مجددا 
وزارت صمت بر اساس تفاهم نامه ای که هفته های قبل با وزارت نیرو منعقد کرده، 
این تعهد را ایجاد کرده که 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر یا حرارتی با مشارکت 
شرکت های فوالدی و معدنی احداث کند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام 
شده است.وی تصریح کرد: فوالد مبارکه در حال انتخاب پیمانکار است؛ ضمن 
اینکه اسناد مناقصه نیز تهیه شــده و مجوزهای باقی مانده نیز اخذ خواهد شد. 
موافقت نامه اصولی نیز ارائه شده اســت؛ اما نیازمند اخذ مجوزهای احداث و 
زیست محیطی است که این کار باید به کمک وزارت نیرو و سایر ارگان هایی که در 
این قضیه درگیرند، به سرانجام برسد.طباطبائیان ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن 
است که اگر ما این نیروگاه را احداث کنیم، نیاز انرژی شرکت فوالد مبارکه در حد 
قابل توجهی یعنی حدود ۹0 درصد تامین خواهد شد؛ به خصوص اینکه می توان از 
تکنولوژی های روز دنیا با احداث نیروگاه های راندمان باال در این پروژه ها استفاده 
کرد.وی گفت: هم اکنون نیروگاه هایی هستند که در دنیا راندمان باالی 60 درصد 
هم دارند؛ درحالی که متوسط راندمان نیروگاه های کشور 47 درصد است، بنابراین 
اگر بتوانیم از تکنولوژی های روز دنیا برای احداث نیروگاه استفاده کنیم، مصرف 

سوخت نیز بهینه می شود و اثرات آن روی شبکه سراسری نمایان خواهد شد.

یک پژوهشگر و اسطوره شناس در نخستین نشست »شیوه ما مردمان« 
با موضوع اسطوره و فرهنگ عامه به تشریح منشأ واژه اسطوره پرداخت.

موزه عصارخانه شاهی وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان قصد دارد به عنوان دفتر تخصصی مطالعات فرهنگ 
عامه، در سلسله نشســت هایی با عنوان »شــیوه ما مردمان« به بررسی 

ارتباط متقابل فرهنگ عامه و گستره های اجتماعی بپردازد.
نشست نخست با حضور الهام ســعادت، دانش آموخته دکتری ادبیات 
حماسی، پژوهشگر و اسطوره شــناس به موضوع اسطوره و فرهنگ عامه 

اختصاص داشت.
سعادت در این نشســت با بیان اینکه تعاریف مختلفی از اسطوره وجود 
دارد، اظهار داشــت: با دانستن ریشه و ســیر تاریخی هر واژه می توان به 
ژرف ساختی که در آن معنا پنهان است، دست یافت. اسطوره معادل کلمه 
»myth« است که میســالوژی یا میتالوژی یا اسطوره و اسطوره شناسی 

از آن ریشه گرفته است. 
وی افزود: در لغت نامه های فارسی آمده که واژه اسطوره، ریشه عربی دارد 
و در لغت نامه های عربی اسطار برابر جمع سطر و جمع الجمع آن، اسطوره 
است. اســطوره به معنای سخن ناراســت و جمع الجمعی است که مفرد 
ندارد؛ مانند کلمه ابابیل. کلمه اسطوره از ریشه یونانی گرفته شده و ریشه 
آن کلمه هیستوری یا همان تاریخ است. هیستور به معنای نظارت کردن، 

دیدن، ناظر و شهود است.
این پژوهشگر و اسطوره شناس ادامه داد: »میتوس« هم یک کلمه یونانی 
و به معنای لب و دهن بــوده و دو حرف آخر آن منصــوب به لب و دهان 
است و دقیقا مقابل »لوگوس« قرار می گیرد. »لوگوس« سخنی است که 
درون آن منطق وجود دارد و زمانی که آن سخن را در ذهن مان می گذاریم 
با معادالتی که در ذهن مان اســت، مقابله کرده و متوجه می شــویم همه 
استدالل ها منطقی و درست اســت ولی میتوس این طور نیست. در واقع 
میتوس، استدالل منطقی درون روایتی دارد و این طور نیست که بخواهیم 
اتفاقات، شــخصیت ها و فضاهایی که در اســطوره وجود دارد را با منطق 

بیرون مقایسه کنیم.
ســعادت تاکید کرد: در زبان پهلوی و اوســتایی، واژه  »میت« به معنی 
سخن و فعل »اوخته« به معنی ســوخته وجود دارد که ترکیب آنها یعنی 
»میتوخته« به معنی ســخن از دست رفته اســت. پژوهشگران پیشنهاد 
می کنند این واژه به جای کلمه اســطوره در متون مورد استفاده قرار گیرد 

چون می تواند مفاهیم درون داستان های میتوس را بهتر انتقال دهد.
وی ادامه داد: افرادی مانند فروید و سپس یونگ و سایر دنبال کنندگان 
مکتب آنها، اســطوره را روایت هایی از ضمیر ناخودآگاه انسان می دانند و 
روان جمعی انسان ها باعث شــکل گیری چنین داستان ها و روایت هایی 

می شود.
این پژوهشــگر و اسطوره شــناس اضافه کرد: در واقع آنها معتقد بودند 
این روایت ها به کهن الگوهایی که در ذهن بشــر است مربوط می شوند و 
انسان ها با گفتن این داستان ها و روایت ها، محتوای ذهن ناخودآگاه خود 

را بیرون می ریزند. با توجه به این موارد به این نتیجه می رسیم که حواس 
منشأ میتوس و فهم یا روان ناخودآگاه، منشأ و مبنای اسطوره است. اگر 
طبیعت را منشأ اساطیر در نظر بگیریم بنابراین اسطوره نیز از حواس نشأت 
می گیرد. اگر فهم را منشأ اساطیر در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم 
که چون بشر از برخی اتفاقات و آفریده های پیرامون خود سر در نمی آورده 
برای آنها داســتانی در نظر می گرفته و استدالل هایی برای آن می آورده تا 
با استدالالت عقلی آن را ثابت کند؛ بنابراین منشــأ میتوسی اسطوره نیز 
درست است. حال اگر روان را منشأ اسطوره بدانیم، اثر و کارکرد آن بر جمع 

و جامعه خواهد بود.
سعادت در ادامه به تعریف واژه فولکلور پرداخت و تصریح کرد: فولکلور از 
دو کلمه فولک به معنی جمع، گروه و قبیله و لور به معنی دانستن و دانشی 
که آموزش داده می شود، ساخته شده است. یکی از دیدگاه های سنتی و 
کالسیک به فولکور، دیدگاه مادی شــامل لباس ها، غذاها و وسایل خانه 
اســت. همچنین فولکلور رفتاری به عزاداری ها، آداب و رسوم و آیین ها 
اشاره دارد و فولکلور گفتاری نیز به تشکیالت گفتاری و کلماتی که استفاده 
می کنیم مربوط می شود. ادبیات شــفاهی جزو فولکلور رفتاری است و 
جایی که اسطوره با فولکلور با هم تالقی دارند، مربوط به فولکلور گفتاری 
اســت. وی بیان کرد: پس از جنگ جهانی دوم دیدگاه جدیدی نســبت 
به فولکلور ارائه شــد که چهار روش دارد؛ اولین روش ملی اســت، یعنی 
میان ملت ها مرزکشی کنیم و تمام مواردی که از سایر ملت ها به ملت ما 
نفوذ کرده را بیرون بریزیم و زمانی که کامال از ناخالصی ها پاک شدیم به 
شناخت فولکلور بپردازیم. روش دوم جهانی است، یعنی به دلیل به هم 
ریختن مرزها و مهاجرت انســان ها، باید ببینیم آداب و رســوم و رفتارها 
چیســت و با فولکلور به صورت تطبیقی و ســاختارگرایانه رفتار کنیم تا به 
شناختی از سیر انسان در تاریخ برسیم. روش سوم انسان شناسانه است 
که می گوید باید تمام چیزهایی که به یک انسان فارغ از جنسیت مربوط 
می شود را بسنجیم و روش چهارم که از دل دیدگاه انسان شناسانه زاییده 
می شــود، می گوید برخی آداب دلیل طبیعی و عقالنی ندارد اما انسان ها 
به دلیل باورهای خود آنها را انجام می دهند. پس باید ببینیم مولفه هایی 
که با عقل و طبیعت انسانی جور درنمی آیند چطور توانسته اند از نسلی به 

نسل دیگر منتقل شوند.
این دانش آموخته دکتری ادبیات حماســی خاطرنشــان کــرد: برخی 
پژوهشــگران طی 50 ســال اخیــر با ســه دیــدگاه انسان شناســانه، 
اسطوره شناسانه و تاریخی-جغرافیایی به فولکور پرداخته اند. در دیدگاه 
اسطوره شناسانه کامال درباره تالقی اســطوره و فولکلور سخن گفته شده 

است. 
به گفته ســعادت، در این دیدگاه فولکلور به چند قسمت تقسیم می  شود 
که شــامل افســانه پریان، روایت  های قهرمانانه یا حماسه و روایت های 
اسطوره ای است. در روایت های اسطوره ای خدایان و نامیرایان کارهایی را 
انجام می دهند که انسان های معمولی و میرایان از آنها تقلید می کنند و بر 

اساس این رفتارها، یک فولکلور شکل می گیرد.

در هجدهمین نمایشگاه ایران متافو انجام می شود:

ارائه آخرین دستاوردهای صنعتی گروه فوالد مبارکه

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

افزایش راندمان نیروگاه فوالد مباركه با اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی

در نخستین نشست » شیوه ما مردمان « مطرح شد؛

اسطوره، روایت هایی از ضمیر ناخودآگاه انسان
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