
بار های فلفلی که برگشت خورد و زیان هنگفت اصفهان از ناهماهنگی و ناآگاهی مسئوالن مربوطه؛

وقتی خواب بودیم!
3

 بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری اصفهان
 شهردار اصفهان مطرح کرد: 

7

سازمان صمت اصفهان:

اجرا نکردن مصوبات ستاد 
 رفع موانع تولید، پیگیرد 

قانونی دارد

مصاف ذوب آهن- هوادار؛

طلسم ناکامی های 
سبزپوشان شکسته 

می شود؟

فرماندار سامان مطرح کرد:

 بادام؛ 
 به نام باغداران سامانی
به کام تاجران هندی

3

4

7

جمع آوری ۲۹۱ خودروی 
فرسوده در اصفهان

5

ماجرای ابتالی ۲۰۰ دانش آموز 
کاشانی به کرونا چیست؟

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه ۲4 آذر  ۱4۰۰ 
 ۱۰  جمادی االول  ۱443 

 ۱۵ دسامبر  ۲۰۲۱
 شماره 34۲۰

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3۰۰۰ تومان

خلوت ترین 
روز های 

بیمارستان را در 
 دوران کرونایی 
سپری می کنیم
4

رفع چالش های 
زیست 

محیطی با 
کمک ابزارهای 

فناوری

یمنا
س: ا

عک

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 18 آذر   1400 
 04  جمادی االول  1443 

 09 دسامبر  2021
 شماره 3415

8 صفحه
سال دوازدهم

8قیمت: 3000 تومان

ساماندهی 
متکدیان در 
اصفهان در 
حال انجام 

5است

از ثمرات 
فوالد مبارکه 
برای منطقه 
و کشورغافل 

نشویم

پنجشنبه 18 آذر  1400 / 04 جمادی االول 
1443 / 09 دسامبر  2021 / شماره 3415

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 21162 
مورخ 1400/9/15       نوبت چاپ اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان  م الف:1236884

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

)ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال )بر اساس 

فهرست بها سال 1400(

نوبت 
مناقصه

1
ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
نجف آباد، خمینی شــهر، تیران و کرون 

)3 مورد(
اول2413/000/0008/245/047/997 ماه2000004038000029

2
ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
 بن رود، نائیــن، جرقویه علیــا، جلگه 

)4 مورد(
اول3355/000/0007/094/380/027 ماه 2000004038000030

3

ســرویس بهداشــتی مدارس مناطق 
فالورجــان، زرین شــهر، فوالدشــهر، 
پیربکران، باغبهادران، دهاقان )6 مورد( 

اول2616/000/00012/317/536/268 ماه 2000004038000031

4
سرویس بهداشتی مدارس نواحی دو، 

سه، چهار، پنج، شش )پنج مورد(
اول2653/000/00013/057/636/059 ماه 2000004038000032

5
 تکمیــل مدرســه حقــی خوانســار 

)بنت الهی سابق( 
اول3308/000/0006/149/224/428 ماه 2000004038000033

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 1400/9/17 لغایت مورخ 1400/09/21 

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/2 

ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز شنبه مورخ 1400/10/4 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سر جمع ) شــماره 96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه سر جمع به شماره 

97/446861 مورخ 97/8/22 و اصالحیه بخشنامه سر جمع به شماره 1400/344656 مورخ 1400/7/24 ( می باشد.

نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان ) تلفن تماس: 32222889(
4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 

الف( سپرده )واریز به شبای شماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی  ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 

مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد. 

اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان

نوبت دوم

 رییس کمیتــه صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی در هجدهمین 
نمایشگاه متافو از غرفه فوالد مبارکه بازدید و از نزدیک با مدیران این شرکت 
گفت وگو کرد. عزت ا... اکبری تاالرپشــتی، فوالد مبارکه را افتخار کشــور 
دانست و گفت: این شرکت نگین صنعت کشور است و تمامی فعاالن حوزه 

معدن حامی صنایع و تولید هستند.
رییس کمیســون صنایع و معادن مجلس گفت: حواشی سیاسی به حوزه 
صنعت آسیب می زند و ما بدون ورود به این حواشی از صنایع کشور از جمله 
فوالد مبارکه حمایت صد در صدی داریم.وی از دولت و مجلس خواست از 
تولید و صنعت حمایت کنند و ادامه داد: اقتصاد کشــور برخواسته از صنعت 
است، دولتمردان نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که به صنعت آسیب وارد شود 
حتی اگر دولت در آن صنعت سهامدار باشــد.اکبری تاالرپشتی تاکید کرد: 

 دولت نباید در امور تولید دخالت و تصدی گری کنــد، دولت باید تنها نقش 
حمایتی و نظارتی داشــته باشــد و اجازه دهد بخش خصوصی به تنهایی 
مدیریت کند. رییس کمیســون صنایع و معادن مجلس معتقد است تمام 
مشــکالت در زنجیره صنعت ناشی از دخالت دولت اســت و به عبارتی هر 
کجا پای دولت در میان باشــد مشکل ایجاد می شــود. ما در مجلس تمام 
تالش خود را انجام می دهیم تا جایی که امکان دارد دخالت دولت را کاهش 
دهیم.وی با بیان اینکه باید صنایعی مانند فوالد مبارکه تکثیر  شوند، گفت: 
باید صنایع در بازارهای جهانی حضوری پررنگ داشته باشند حتی اگر مواد 
اولیه را از خارج وارد کنیم.اکبری تاالرپشتی با اشاره به قدمت تاسیس فوالد 
مبارکه  اظهار کرد: کســانی که این شرکت را تاســیس کرده اند افکار بزرگی 

داشته اند و توانسته اند شرکت را به این نقطه برسانند. 

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بازدید از غرفه فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه افتخار کشور است

اصفهانی ها فردا نماز باران می خوانند. دیروز خبر رســید که آیت ا... ناصری، استاد اخالق و عرفان حوزه 
علمیه اصفهان گفته اند که دوست داشتند در نماز باران شرکت کنند؛ اما شرایط جسمی شان اجازه 

نمی دهد، با این حال همراه با مردم و از خانه در اقامه این نماز شــرکت می کنند. آیت ا... ناصری گفتند: 
»عده ای از آقایان نزد من آمدند و برای نماز باران دعوت کردنــد، الحمدلله رب العالمین نماز اقامه 

می شــود و به امید خداوند متعال مورد عنایت امام زمان)عج( نیز قرار می گیرد و به دنبال آن 
جمعیتی از مومنین و عالقه مندان به والیت هم خوشحال می شوند. این حقیر سراپا تقصیر 

نیز به محض اطالع از ساعت اقامه نماز باران، این نماز را اقامه می کنم. الزم به ذکر است که 
بنده قدرت زیادی نداشته، نمی توانم راه بروم و اگر شرایط مهیا بود در اقامه جمعی  نماز 

باران شرکت می کردم. بنابراین در زمان اقامه نماز به صورت فردی وضو گرفته و نماز 
خود را نشسته می خوانم، همچنین شرکت در دعای مردم هم دارم. فراموش نشود 
که درب خانه امام زمان)عج( یابن الحســن بگویید و این امر هرگز فراموش نشود. 

خداوند را قسم می دهم به حضرت محمد و آل محمد)ص( که آبروی اهل علم حفظ شود.«
پس از توصیه آیــت ا... ناصری به اقامه این نماز، اعالم شــد که فردا در اصفهان نماز باران خوانده می شــود. 
نماز باران اصفهانی ها قرار است در ساعت 10 صبح روز جمعه در گلستان شــهدای اصفهان به امامت آیت ا... 
سید ابوالحسن مهدوی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان اقامه شود و در این 
راستا دفتر آیت ا... مهدوی و ســتاد نماز باران در اطالعیه هایی جداگانه از مردم دعوت به حضور در 
این مراسم کرده اند. پیش از این و در ســال 96 هم در پی خشکسالی ها و مشکالت کشاورزان 
اصفهانی، چندباری نماز طلب باران به منظور نزول رحمت الهی در اصفهان به امامت آیت ا... 
مهدوی اقامه شــد.در آداب خواندن نماز باران آمده که باید در مکانی پاک خوانده شود و 
چه مکانی پاک تر از »گلستان شهدا«ی این شهر که پاک ترین و مخلص ترین مردان مرد 
روزگارمان در آن آرمیده اند و حتما نگاه شان و دعای شان بدرقه استغاثه مردم این شهِر 

خسته از مصائب است. 

 فردا 10 صبح در  گلستان شهدا
 نماز طلب باران در جوار شهیدان خوانده می شود؛

ساعت استسقاء 

پایان موج پنجم کرونا در اصفهان؛
آرامش قبل از طوفان

با وعده دادن مسئوالن، مردم خانه دار نمی شوند
سراب وعده های نو !

در حال حاضر نزدیک  به 900 هزار تا یک میلیون نفر هنوز دوز اول واکسن کرونا را تزریق نکرده اند و این اتفاق نگران کننده 
است و باعث می شود ویروس کرونا بین این افراد چرخیده و آنها را مبتال کرده و موجب مرگ ومیر شود. 81.5۷ درصد 

نوبت نخست و 6۷.61 درصد نوبت دوم جمعیت باالی 12 سال تا 15 آذر ماه امسال واکسینه شده اند.

با یک گشت و گذار ساده در سایت های فروش خانه و زمین مثل »دیوار« و »شیپور« یا سرزدن به امالکی ها متوجه 
خواهید شد که دیگر آپارتمان کمتر از یک میلیارد تومان در اصفهان وجود ندارد. تا سه سال پیش آپارتمان در اصفهان 

با 200 میلیون تومان هم خرید و فروش می شد؛ اما حاال این قیمت ها چیزی شبیه به رویا شده است.
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شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات رفت و روب سطح شهر دولت آباد به مدت یکسال 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز  پنجشنبه مورخ 1400/10/2 
گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 1400/10/4 

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد – بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی
تلفن: 031-45822010 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی مناقصه عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آبادم الف:1237896

نوبت اول

رونمایی از سردیس 
 شهید قاسم سلیمانی

 در گلستان شهدا

والدت حضرت زینب كبرى )    س( و روز رپســتار را تبریــک می گوییم

نوبت دوم

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شــماره 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 آگهی 
2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

3- شرایط مزایده
4- سپرده شــرکت در مزایده 5 درصد مبلغ قیمت پایه هر دســتگاه 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.

آگهی مزایده عمومی
مرحله سوم- نوبت دوم

احسان کوزه گر آرانی – شهردار نیاسر م الف:۱۲434۹۲

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

03۱_36۲84۱67_8

5

روند صادرات فلفل دلمه ای تا اواخر آبان طبق روال ادامه داشت تا اینکه بار های ایرانی پشــت مرز های روسیه باقی ماند و یکی پس از دیگری برگشت خورد و این برای 
استان هایی نظیر اصفهان، سمنان، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده فلفل دلمه ای هستند؛ یعنی زیان میلیاردی.
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واکنش پنتاگون به توان موشکی ایران
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره برخی گزارش ها که در آن ها 
ادعا شده ایران در حال آماده سازی برای یک پرتاب ماهواره ای است، به پیشرفت برنامه موشکی ایران اذعان 
کرد.به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت دفاع آمریکا، جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک کنفرانس 
خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی گزارش ها حاکی از آن هستند که ایران در حال آماده سازی 
برای یک پرتاب موشکی است و آیا پنتاگون نظری در این باره دارد یا نه و آیا این موشک قرار است یک موشک 
بالستیک قاره پیما)ICBM( باشد یا صرفا یک پرتاب ماهواره ای خواهد بود، گفت: گزارش ها در این راه را 
دیده ام. قصد ندارم درباره ارزیابی های اطالعاتی صحبت کنم. فقط می گویم ما واقفیم که برنامه موشکی 
بالستیک ایران طی چند سال اخیر پیشرفت کرده است.  کربی این توانمندی ایران را تهدیدی برای منافع 

کشورش و منافع امنیتی شرکای شان در منطقه خواند و گفت: ما آن را به دقت رصد خواهیم کرد. 
 

شرط عربستان برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
اعالم شد

نماینده عربستان در سازمان ملل اعالم کرد، در صورتی که طرح صلح عربستان برای حل مسئله فلسطین 
پذیرفته شود ریاض آماده عادی سازی روابط با اسراییل است.به نقل از روسیا الیوم، »عبدا... المعلمی« 
نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد، آمادگی این کشــور برای عادی سازی روابط با 
اسراییل را به شرط اجرای طرح صلح پیشنهادی ریاض در سال ۲۰۰۲ توسط تل آویو، اعالم کرد. المعلمی 
در بیانیه ای به وب سایت »عرب نیوز« سعودی گفت: موضع رســمی عربستان این است که در صورت 
اجرای مفاد طرح صلح ارائه شده توسط عربستان سعودی در سال ۲۰۰۲، ما آماده هستیم روابط خود را 
با اسراییل عادی کنیم.این طرح خواستار پایان دادن به اشغال تمامی سرزمین های عربی اشغال شده 
توسط اسراییل در سال ۱۹۶۷،ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، انتخاب بیت المقدس شرقی به عنوان 
پایتخت آن و اعطای حق تعیین سرنوشت به فلسطینیان است. وی افزود: زمانی که این اتفاق بیفتد، 
نه تنها عربستان بلکه کل جهان اسالم و ۵۷ عضو سازمان همکاری اسالمی، پیرو ما خواستار به رسمیت 

شناختن و ایجاد رابطه با اسراییل خواهند بود.
 

»محمود عباس« گالیه رژیم صهیونیستی را پیش آمریکا برد
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین، در دیدار با یک مقام آمریکایی، از اقدامات رژیم صهیونیستی گالیه 
کرد و خواهان توقف این اقدامات شــد.به نقل از روزنامه مصری »االهرام«، »محمود عباس« رییس 
تشکیالت خودگردان فلسطین در دیدار »ویکتور نوالند« دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی در 
شهر »رام ا...« در کرانه باختری رود اردن بر »لزوم توقف اقدامات یکجانبه« رژیم اسراییل تاکید کرد و 
آن را تضعیف کننده راهکار به اصطالح »دو دولت« خواند.عباس در عین حال بر ادامه راه شکست خورده 
مذاکره با رژیم صهیونیستی پافشاری کرد و خواهان »اجرای توافق نامه های امضا شده« بین تشکیالت 
خودگردان و این رژیم شد تا به گفته وی، »یک فرآیند سیاسی واقعی مطابق قطعنامه ها و مصوبات بین 
المللی آغاز شود.«برپایه این گزارش، رییس تشکیالت خودگردان فلسطین در پایان این دیدار همچنین 
بر »اهمیت ادامه تالش برای تقویت روابط دوجانبه با آمریکا و برچیدن موانع پیش روی آن« تاکید کرد.

 

نخست وزیر پاکستان: 

بار اشتباهات آمریکا در افغانستان به دوش پاکستان افتاد
نخست وزیر پاکستان با اشاره به اشتباهات آمریکا در افغانستان گفت: ایاالت متحده در خالل حضور و جنگ 
در افغانستان اشتباهات زیادی مرتکب شد، اما پاکستان مجبور شد بار ســنگین این وضعیت را به دوش 
بکشد.»عمران خان« با اشاره به اشتباه آمریکا در افغانستان اظهار کرد: ایاالت متحده در خالل حضور و جنگ 
در افغانستان اشتباهات زیادی مرتکب شد، اما پاکستان مجبور شد بار سنگین این وضعیت را به دوش بکشد. 

خبر روز

رییس ستاد کل نیرو های مسلح: 

دیدار هایی با مقامات عربستان 
داشته ایم و سوءتفاهم ها تا 
حدودی برطرف شده است

رییس ستاد کل نیرو های مسلح با اشاره به 
سیاست تنش زدایی در سطح منطقه گفت: 
در بخش مســائل منطقه ای، ما دیدار هایی 
با مقامات کشــور های امارات و عربســتان 
داشــته ایم و تا حدودی ســوءتفاهم ها نیز 
برطرف شده است؛ همچنین روابط خوبی با 
قطر و کویت داریم. البته با کشور بحرین هنوز 
ارتباط چندانی برقرار نشده که کشور عمان قطعا 
در این زمینه هم می تواند نقش آفرینی کند. 
معاون عملیات و برنامه ریزی ستاد نیرو های 
مســلح عمان با رییس ســتاد کل نیرو های 
مسلح جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو 
کرد. سرتیپ ســتاد »عبدالعزیز بن عبدا... 
المنذری« معاون عملیات و برنامه ریزی ستاد 
نیرو های مسلح سلطنت عمان در رأس هیئت 
نظامی با سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری، 
رییس ســتاد کل نیرو های مســلح دیدار و 
گفت وگو کرد. به نوشته خبرگزاری صداوسیما؛ 
این دیدار در راســتای گســترش و توســعه 
مناســبات و همکاری نظامــی و بین المللی 
صورت گرفت.ارتقای روابط آموزشی و نظامی، 
مقابله با تروریســم و برقراری امنیت منطقه 
بدون دخالت بیگانــگان از جمله محور های 
این دیدار بود. سرلشکر محمد باقری در این 
دیدار گفت: سیاست دولت و نظام جمهوری 
اسالمی ایران توسعه همه جانبه روابط با کشور 
عمان اســت که این سیاســتی تغییرناپذیر 
محسوب می شود.کشور عمان در همه اتفاقات 
منطقه ای و در ارتباطــات و تعامالت، تاکنون 
نقش مناسبی در میانجی گری و آرام سازی 
شــرایط در هماهنگی با جمهوری اســالمی 
ایفا کرده که این روند قابل قدردانی اســت.

رییس ســتاد کل نیرو های مسلح گفت: در 
حوزه امنیت دریایی، دریای عمان، تنگه هرمز، 
دریای عربی و همچنین مسئله یمن و سایر 
اتفاقات منطقه ای هماهنگی های خوبی بین 
دو کشور ایران و عمان برقرار است که باید روز 

به روز توسعه یابد. 

مشکالت سیاست خارجی آمریکا در دوران »بایدن« حادتر شده است؛

از برجام تا »ترامپ«
ریاست جمهوری بایدن هنوز در روز های اولیه خود قلمداد می شود، اما زود 
نیست که به مسائلی در سیاست خارجی دولت او اشاره کنیم که مترقی ها را 
ناامید کرده و یا حتی از دست بایدن عصبانی هستند؛ چرا که تغییر و تحولی 

در سیاست خارجی ایجاد نکرده است.
به گزارش فرارو به نقل از فیر آبزرور، به نظر می رسد سیاست خارجی دولت 
بایدن در باتالق میلیتاریستی )نظامی گری( دو دهه اخیر گرفتار شده و با 
وعده انتخاباتی او برای تقویت مجدد دیپلماســی به عنوان ابزار اصلی در 
سیاســت خارجی امریکا فاصله زیادی دارد. از این نظر، بایدن راه اوباما و 
ترامپ را دنبال می کند که هر دو وعده رویکرد های تازه در سیاست خارجی 
را داده بودند، اما در بیشتر موارد جنگ های بی پایان بیشتری را ارائه کردند.

اوباما در پایان دوره دوم ریاست جمهوری اش دو دستاورد دیپلماتیک مهم 
داشت؛ نخست امضای توافق هســته ای با ایران در سال ۲۰۱۵ میالدی و 
دوم عادی سازی رابطه با کوبا در سال ۲۰۱۴ میالدی. در نتیجه، مترقی های 
آمریکایی که به بایدن رای دادند دالیلی برای امیدواری داشتند که تجربه 
او به عنوان معاون اوباما باعث می شود وی به سرعت دستاورد های رییس 
جمهوری سابق )اوباما( را در رابطه با ایران و کوبا که مبنایی برای دیپلماسی 
گسترده وعده داده شده بود، احیا کند.در عوض، به نظر می رسد دولت بایدن 
پشت دیوار های خصومتی که ترامپ بین آمریکا و همسایگان اش ایجاد 
کرده باقی مانده و جنگ سرد مجددی را علیه چین و روسیه از سر گرفته و 
تحریم ها را علیه کوبا، ایران ونزوئال و سوریه و ده ها کشور در سراسر جهان 
تثبیت کرده است. هنوز خبری درباره کاهش بودجه نظامی کماکان در حال 
رشد آمریکا نیســت.در ادامه می توان به چند مورد از سیاستگذاری های 

اشتباه و یا ناامید کننده بایدن در عرصه سیاست خارجی پرداخت.
۱-ناکامی در پیوستن مجدد به برجام

ناکامی بایدن در پیوستن فوری به برجام آن گونه که »برنی سندرز« قول 
داده بود در صورت رییس جمهور شــدن اش انجام می دهد باعث شــده 
تا بحرانــی دیپلماتیک برای بایدن ایجاد شــود در حالی کــه او با تعهد به 
دیپلماسی در انتخابات پیروز شــد.خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و 
کارزار فشار حداکثری او علیه ایران به طور گســترده از سوی دموکرات ها 
و متحدان آمریکا محکوم شد. با این وجود، بایدن اکنون همان سیاست 
ترامپ را ادامه داده و برای مماشات با تندرو های آمریکایی همیشه مخالف 
برجام از پذیرش خواســته های تازه ایران خودداری ورزیده است. دولت 

بایدن، اما باید فورا و بدون پیش شرط وارد معامله با ایران شود.
۲-راه اندازی کارزار بمباران

همانند ترامپ، بایــدن نیز به حمله نظامی و بمبــاران علیه مواضع ایران و 
نیرو های مورد حمایت آن کشور در عراق و سوریه پرداخته است، نیرو هایی 
که نقش مهمی در جنگ علیه داعش داشــتند. حمالت هوایی آمریکا در 
سوریه که توسط اعضای حزب بایدن یعنی دموکرات ها غیر قانونی قلمداد 
شده ، توسط دولت او ادامه یافته اند. این در حالی است که دموکرات ها خود 
درصدد لغو مجوز سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ میالدی درباره استفاده از نیروی 
نظامی توسط رؤسای جمهوری آمریکا بوده اند، قانونی که رؤسای جمهور 

طی ۲۰ سال اخیر از آن سوء استفاده کرده بودند.

۳-خودداری از پاسخگو کردن »محمد بن سلمان«
فعاالن حقوق بشــر از این که بایدن گزارش اطالعاتی درباره قتل هولناک 
»جمال خاشقجی« ستون نویس واشنگتن پست را منتشر کرد از او قدردانی 
کردند. این گزارش تایید می کرد که »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان 
سعودی با به قتل رســاندن روزنامه نگار سعودی موافق بوده است. با این 
وجود، زمانی که نوبت به پاســخگو کردن او می رسد، بایدن ساکت است.

حداقل کاری که دولت بایدن می توانســت انجام دهد وضع تحریم علیه 
»محمد بن سلمان« و مســدود کردن دارایی های او و ممنوعیت سفر بود 
که در قبال افراد سطح پایین تر درگیر در قتل اعمال شد. در عوض، همانند 
ترامپ، بایدن نیز با دیکتاتور سعودی و ولیعهد شیطانی آن ازدواج کرده و 

روابط حسنه ای دارد.
۴-به رسمیت شناختن »خوان گوایدو« به عنوان رییس جمهوری ونزوئال

دولت بایدن زمانی که تصمیم گرفت »خوان گوایدو« را به عنوان »رییس 
جمهوری موقت« ونزوئال به رســمیت بشناســد مذاکره با دولت مادورو 
را رد کرد و به نظر می رســد که مخالفان میانه رو که در انتخابات شــرکت 
می کنند را بدون حمایــت قرار داده و فرصت را بــرای ایجاد رویکردی تازه 
در قبال ونزوئال از دســت داد.هم چنین، دولت او گفت که عجله برای لغو 
تحریم های دوره ترامپ ندارد. این در حالی است که گزارشگر ویژه سازمان 
ملل متحد در گزارش خود به تاثیر ویرانگــر تحریم بر کل جمعیت ونزوئال 

اشاره کرده بود. فقدان گفت وگو با همه بازیگران سیاسی در ونزوئال خطر 
تثبیت سیاست تغییر رژیم و جنگ اقتصادی را برای سال های آینده مشابه 
 سیاست شکســت خورده آمریکا در قبال کوبا در ۶۰ ســال اخیر به همراه 

خواهد داشت.
۵-پیروی از ترامپ در مورد کوبا به جای الگوبرداری از اوباما

در مورد کوبا ،دولت ترامپ تمام پیشــرفت هایی که در دوره اوباما به سوی 
عادی سازی رابطه صورت گرفته بود را لغو کرد. ترامپ تحریم علیه صنعت 
گردشــگری و انرژی کوبا را اعمال کرد و ارسال کمک برای مقابله با شیوع 
کرونا به کوبا را مسدود کرد و حواله های ارســالی به اعضای خانواده های 
کوبایی را محدود ساخته و بار دیگر آن کشور را در فهرست دولت های حامی 
تروریســم قرار داد و در ماموریت های پزشــکی بین المللی کوبا که منبع 
درآمد اصلی برای آن کشور بودند، اختالل ایجاد کرد.این انتظار وجود داشت 
که بایدن فورا سیاست تقابل جویانه ترامپ در قبال کوبا را تغییر دهد. با این 
وجود، ظاهرا بایدن برای منافع سیاسی داخلی خود به حرف های تبعیدیان 
کوبایی در فلوریدا گوش می کند و این موضوع نسبت به اتخاذ یک سیاست 
انسانی در قبال کوبا برایش ارجحیت دارد.بایدن به جای آن باید همکاری با 
دولت کوبا را آغاز کند و اجازه بازگشت دیپلمات ها به سفارتخانه های مربوطه 
خود را بدهد و شرایط سفر میان شهروندان دو کشــور را تسهیل کرده و با 

سیستم بهداشتی کوبا در مقابله با کرونا همکاری کند.

سفیر ایران در انگلیس در گفت وگو با بی بی سی:

 به طرف های غربی اعتماد نداریم
سفیر ایران در انگلیس در واکنش به اظهارات غیرســازنده کشورهای اروپایی عضو برجام درباره 
طوالنی شدن روند مذاکرات وین تصریح کرد که جمهوری اسالمی ایران به طرف های غربی اعتماد 
ندارد و آن ها باید با رفع تحریم ها جدیت خود را ثابت کنند.محسن بهاروند با بیان این مطلب افزود 
که اگر در مذاکرات وین حاضر بود، به طرف های غربی می گفت »اگر نگران زمان هستید، شروع 
به برداشتن تحریم ها کنید. حداقل به ما نشان دهید که جدی هستید، ما به شما اعتماد نداریم«.

دور تازه مذاکرات وین با هدف رفع تحریم ها از پنجشنبه گذشــته با برگزاری نشست کمیسیون 
مشترک برجام آغاز شده است. تروئیکای اروپایی که تابع نظرات ایاالت متحده به عنوان ناقض 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است با مقصرنمایی ایران در مذاکرات تالش می کند تا روند 
گفت وگوها را به سود سیاست های کاخ ســفید منحرف کند.دیپلمات های ارشد انگلیس، آلمان 
و فرانســه پس از دیدار با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به وین سفر کرده است،  با صدور 
بیانیه ای مشترک، نقش مخرب ایاالت متحده در بروز مشــکالت کنونی اجرای برجام را نادیده 

گرفته و ادعا کردند که ایران مانع پیشرفت در مذاکرات احیای مفاد این توافق است.
 

حمله روزنامه اصولگرا به رییس دولت اصالحات
روزنامه جوان نوشــت: رییس دولت اصالحات در آخرین دیدار با اعضای ارشــد جبهه اصالحات به 
آن ها توصیه کرده است با سکوالرها گفت وگو کرده و آن ها را جذب کنند!خاتمی در این باره می گوید: 
»من معتقدم با کسانی که در جمهوریت وجه مشترک داریم با حسن نیت واقعی- نه به پشتیبانی از 
بیگانه یا تحت تاثیر بیگانه یا کسانی که عوام فریبانه می آیند و می گویند نمایندگی مردم را داریم، اما 
می گویند می خواهیم »جمهوری سکوالر ایجاد کنیم« - گفت وگو کنیم چراکه بخشی از جامعه می گوید 
ما جمهوری را قبول داریم، اما روی جمهوری »اسالمی« حرف داریم. ما هم می گوییم روی سکوالر 
بودن جمهوری حرف داریم. می توانیم باهم گفت وگو کنیم.«همکاری اصالح طلبان با گروهک ها در 
قضایای مهمی، چون فتنه ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸ و اغتشاشات خوزستان و اصفهان بی دلیل نیست. از 
سال ها قبل یک دیالکتیک عمیق میان خط امامی های سابق و لیبرال های ضدامام )ره( پدید آمده 
که رگه های پنهانی آن آشکار شده است. بیان آشکار خاتمی در همکاری چپ ها و سکوالرهای نقاب 
دروغین پیروی از خط امام )ره( را کنار زده و تصوری روشن از نمای نزدیک در وضعیت اصالح طلبی 
را نمایش می دهد.می دانیم که سیاست امام)ره(، سیاست ورزی توحیدی بوده و هیچ نسبتی میان 
اندیشه های ناب امام )ره( و مبانی سکوالریســم وجود ندارد. تا پیش از این اصالح طلبان با حضور 
در مناسک سیاسی از سوی نظام به رسمیت شناخته شده اند، حتی پس از غائله فتنه سال ۸۸ این 
رسمیت یافتگی امتداد داشته، اما سوال این است افرادی که به طرح براندازی با توسل به »جمهوری« 
در مقابل »جمهوری اسالمی« رسیده اند تا چه حد می توانند با بنیان های معرفتی و فکری بنیانگذار 

انقالب همراهی داشته باشند و تابلوی خط امامی بودن را در دست بگیرند؟ 
 

 واکنش رییس سازمان انرژی اتمی به ادعای غنی سازی
 ۹۰ درصد در ایران

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران خارج از چارچوب ها اقدامی نکرده و اتهامات موجود در 
خصوص غنی سازی ۹۰ درصد کذب است. محمد اسالمی در مصاحبه اختصاصی با صدا و سیما 
در خصوص حاشیه سازی برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای و ادعای غنی سازی ۹۰ درصد در 
ایران افزود: این مورد کذب است و این اتهامات نخ نما شده ای است که به ویژه دشمنان و جریان 
صهیونیستی این ها را به کشور ما نسبت می دهند.وی ادامه داد: ایران با ضابطه آژانس کار می کند 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر کلیه فرآیند های ما مطابق قوانین و مقررات نظارت دارد و به 

هیچ وجه ما خارج از چارچوب اقدامی نکرده ایم و صورت نخواهیم داد.

کافه سیاست

بین الملل

وز عکس ر

 بازدید سرلشکر باقری از
 باغ موزه دفاع مقدس

سرلشــکر محمدباقــری، رییس ســتاد کل 
نیرو های مسلح به همراه تعدادی از فرماندهان 
ارشد نیروهای مسلح و فرماندهان ارشد استان 
فارس با حضــور در اداره کل حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس فارس ضمن بازدید 
از مرکز فرهنگی موزه دفاع مقدس و نمایشگاه 
دائمی دفاع مقــدس این مرکــز، در جریان 
آخرین اقدامات صورت گرفته در مرکز فرهنگی 

موزه دفاع مقدس استان فارس قرار گرفت.

ایرنا نوشت: سه کشور اروپایی عضو برجام در پنجمین 
روز از مذاکرات وین، پس از دیدار با نماینده آمریکا در 
بیانیه ای مشترک، نقش مخرب ایاالت متحده در بروز 
مشــکالت کنونی اجرای برجام را نادیده گرفته و ادعا 
کردند که ایران مانع پیشرفت در مذاکرات احیای مفاد 
این توافق است.دیپلمات های ارشد انگلیس، فرانسه 
و آلمان در این بیانیه که یک نسخه آن از طرف وزارت 
امور خارجه انگلیس در اختیار ایرنا قرار گرفت ،مدعی 
شدند که پس از آغاز دور جدید مذاکرات، »ما ساعت 
ها تعامل داشــته ایم و همه هیئت ها به ایران فشار 
آورده اند که منطقی باشــد. اما تاکنون هنوز نتوانسته 
ایم به مذاکرات واقعی برسیم. ما در برخورد با مواضع 
جدید ایران که با برجام فراتر از آن مغایر است، زمان 

گران بهایی را از دست می دهیم.«
این اظهــارات درحالی مطرح می شــود که میخائیل 

اولیانوف، مذاکره کننده ارشد روسیه تقریبا هم زمان با 
صدور این بیانیه در توئیتر نوشت که هرچند بسیاری از 
مسائل باقی مانده ، اما مذاکره کنندگان سخت تالش 
می کنند تا اختالفات را کاهش دهند.سه کشور اروپایی 
بدون اشاره به اینکه ایاالت متحده مقصر اصلی وضع 
موجود است و به رغم ژست های خیرخواهانه همچنان 
قطعنامه ۲۲۳۱ ســازمان ملل متحد درباره برجام را 
نقض می کند، مدعی شــدند که طرح کلی یک توافق 
جامع و منصفانه که تمام تحریم های مرتبط با برجام 
را حذف می کند، در حالی که به نگرانی های ما درباره 
عدم اشــاعه می پردازد، از تابستان گذشته به وضوح 

قابل مشاهده بوده است.
آن ها بر همین اساس رفتار ایران را ناامید کننده خوانده 
و با تکرار ادعای از دست رفتن زمان مدعی شدند: بدون 
پیشرفت ســریع و با توجه به پیشرفت سریع برنامه 

هسته ای ایران، برجام خیلی زود به پوسته ای خالی 
تبدیل خواهد شــد.در همین حال علی باقری کنی، 
مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در واکنش 
به این بیانیه در توئیتی نوشت:بعضی بازیگران به جای 
دیپلماسی واقعی به عادت مقصرنمایی خود پافشاری 
می کنند. ما سریعا پیشنهادهای مان را ارائه کردیم و به 
نحوی سازنده و منعطف تالش کردیم تا اختالفات کم 
شود. وی تصریح کرد: دیپلماسی، خیابانی دو طرفه 
است. اگر اراده ای برای جبران خطای مقصر باشد، راه 

برای توافق خوب سریع هموار می شود.

بیانیه تروئیکای اروپا علیه ایران

دبیر کل سازمان ملل متحد:

 ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهره مند شود
دبیر کل سازمان ملل متحد در دوازدهمین و جدیدترین گزارش خود از روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با استقبال از مذاکرات وین میان ایران و گروه ۱+۴ بر ضرورت 
رفع تحریم های هسته ای یکجانبه آمریکا علیه ایران و بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تاکید کرد.آنتونیو گوترش،دوازدهمین گزارش خود از اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت را هفته گذشته به این شورا ارائه داد تا در نشست اخیر مورد بررسی قرار گیرد.دبیرکل سازمان ملل در این گزارش با اشاره به دشواری های سال های اخیر در 
موضوع برجام، همچنان از برجام به عنوان بهترین گزینه برای حل و فصل موضوع هسته ای ایران و دیپلماسی چندجانبه یاد کرده است. گوترش در گزارش خود از فعالیت 
های دیپلماتیک در قالب گفت و گوهای انجام شده در ماه آوریل تا ژوئن گذشته و همچنین نشست های اخیر کمیسیون مشترک برای بازگشت همه طرف ها به تعهدات 
خود، وفق برجام استقبال و درخواست همکاری نزدیک و موثر میان طرف های موضوع را ارائه کرده است. دبیرکل سازمان ملل در عین حال بر ضرورت تسریع این فعالیت 
ها و اجتناب از تاخیر در فرآیند مذاکرات اشاره داشته است.گوترش، مشابه گزارش های اخیر خود بر ضرورت رفع تحریم های هسته ای یکجانبه آمریکا علیه ایران و بهره 
مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام تاکید می کند و به طور خاص اظهار می دارد که رفع تحریم های مرتبط با حوزه نفتی ایران، فرآیند احیای برجام را تسهیل خواهد کرد.

چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ / ۱۰ جمادی االول ۱۴۴۳ / ۱۵ دسامبر ۲۰۲۱ / شماره ۳۴۲۰

عکس: تسنیم
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سازمان صمت اصفهان:

 اجرا نکردن مصوبات ستاد رفع موانع تولید، پیگیرد 
قانونی دارد

معاون امور صنایع ســازمان صمت اســتان اصفهان گفت: در صورتی که مصوبات بخش بانکی و 
غیربانکی ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید اســتان، عامدانه پیگیری و اجرایی نشود، متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
شاهین آذری، در ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید اســتان هشدار داد: اگر مصوبه بخش بانکی 
ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید استان اجرایی نشــود آن را پیگیری و علت آن را در کمیسیون 
خبرگان بانکی بررســی خواهیم کرد و در صورتی که به عمد از این مصوبه سرپیچی صورت گرفته 
باشد، متخلفان به کمیته انضباطی بانک ها ارجاع می شوند تا با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد.

وی بیان داشــت: اگر مصوبات بخش غیربانکی نیز به عمد از سوی دســتگاه اجرایی عملیاتی 
نشود، مراتب به دادستان گزارش و موضوع از طریق کارگروه اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.

معاون امور صنایع سازمان صمت اصفهان با اشاره به وجود ۹ هزار و ۶۰۰  واحد صنعتی در استان 
گفت: بیش از ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی اســتان فعال است که اگر مسئوالن اجرایی با ستاد 
تسهیالت همراهی کنند بسیاری از مشکالت آنها رفع می شود و شاهد بازگشت واحدهای صنعتی 

راکد به خط تولید خواهیم بود.
آذری اظهار داشت: در ســتاد تسهیالت و رفع موانع تولید، مشــکالت صنایع در ۲ بخش بانکی و 
غیربانکی بررسی می شود که در بخش بانکی شاهد همراهی خوب بانک های دولتی مثل صنعت 

و معدن، کشاورزی و ملی هستیم و بانک های خصولتی هم همکاری خوبی دارند.
 

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

 زمین های کشاورزی بخش مرکزی اصفهان به قیمت 
کالن خرید و فروش می شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: زمین های کشــاورزی بخش مرکزی شهرستان 
اصفهان بدون هویت است و با یک کاغذ قولنامه ای، به قیمت کالن خرید و فروش می شود.

مهرداد مرادمند در اجالس رییسان شوراهای شهر و روستای شهرستان اصفهان با اشاره به طرح 
هادی روستاها و محدوده و اراضی کشــاورزی شهرســتان اصفهان افزود: زمین های هکتاری 
کشــاورزی، هر روز بیش از پیش خرد و تفکیک می شود و هویت روســتایی به مرور در حال از 

دست رفتن است.
وی  تصریح کرد: اگر قرار است تغییر کاربری در زمین های کشاورزی رخ دهد باید با حفظ هویت 
و اسناد آنها و درنظرگرفتن منافع افراد و مالکان زمین باشــد و این در حالی است که بیشتر این 
اراضی با یک سند قدیمی و با کاربری های مختلف، به صورت قولنامه ای خرید و فروش می شود. 
مرادمند خاطرنشان کرد:  بسیاری از کشاورزان در شــرایط نبود آب کوشیده اند خود را با شرایط 
موجود سازگار کنند. وی ظهار داشــت: ظرفیت بخش کشاورزی و انواع آن بسیار وسیع و الگوی 
کشت و زیرساخت های آن بســیار مهم اســت و در این زمینه اصفهان به عنوان نخستین استان 

توانسته است الگوی کشت خود را تغییر دهد.
مرادمند گفت: برای کشت مناسب، فاکتورهای ســال پرآب و نیز بارش عادی ،۲۰ درصد کاهش 

بارندگی، هدایت ذخیره آب و عدم رهاسازی آب باید در نظر گرفته شود.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با اشاره به اصالح الگوی کشــت و مناسب بودن زمین 
های کشاورزی اصفهان برای کشت پسته و زعفران گفت: ما درخواست داریم تا عرضه محصوالت 
کشــاورزی با همکای شــهرداری اصفهان بــرای عرضه مســتقیم محصوالت بــه منظور حذف 
واسطه های سودجو همراه باشد.وی تاکید کرد: تنها راه نجات بخش کشاورزی، احیای زاینده رود 

و برنامه سازگار کشاورزی با  میزان آب رها شده است.

بار های فلفلی که برگشت خورد و زیان هنگفت اصفهان از ناهماهنگی و ناآگاهی مسئوالن مربوطه؛

وقتی خواب بودیم!

بار های صادراتی فلفل دلمه ای به مقصد  معصومه اکبری
روسیه به دلیل تغییر قوانین یکی پس از 
دیگری به کشــورمان بازگردانده شد.کشــت و کار صیفی و سبزی در 
گلخانه های کشورمان در سال های اخیر رونق زیادی گرفته و با یافتن 
بازار های هدف پای این محصوالت به آن سوی مرز ها هم رسیده است.

یکی از تولیدات گلخانه ای شاخص ما فلفل دلمه ای است که بیشتر آن 
به بازار منطقه اوراسیا و به خصوص روسیه صادر می شود.روند صادرات 
تا اواخر آبــان طبق روال ادامه داشــت تا اینکه بار های ایرانی پشــت 
مرز های روســیه باقی ماند و یکی پس از دیگری برگشت خورد و این 
برای استان هایی نظیر اصفهان، سمنان، مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد 
که از تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده فلفل دلمه ای هستند یعنی 

زیان میلیاردی؛ اما ماجرا چیست؟

   گلخانه داران ناراضی از ضرر های مالی برگشت بار
میثاق امین، یک گلخانه دار اصفهانی اظهار کرد: هــر هکتار گلخانه با 
۱۰ میلیارد تومان هزینه احداث می شــود و برای محصولی مثل فلفل 
دلمه ای هم از مرحله تولید تا برداشت به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان 
هزینه شــده که یکی از عوامل آن گرانی بذر نهاده هاســت.وی گفت: 
وقتی وضع صادرات خوب بود محصول مــان را کیلویی ۲۰ هزار تومان 
می فروختیم، اما االن ناچاریم برای جلوگیری از فاسد شدن محصول 
برگشت خورده، آن را به قیمت ۴ تا ۵ هزار تومان به بازار داخلی عرضه 

کنیم و متضرر شویم.امین ادامه داد: با اتفاقی که درباره صادرات فلفل 
به روسیه رخ داده بار های ما برگشت خورده و این بیکاری ۲۰۰ نیروی 
مجموعه گلخانه و بسته بندی را سبب می شود.حسین احسانی ،تولید 
کننده و صادر کننده فلفل دلمه ای رنگی هم گفت: ما در طول ســال به 
روسیه فلفل دلمه ای صادر می کردیم و عمده بار هم از استان اصفهان 
بود، اما کانتینر های فلفل در مرز داغســتان معطل ماند و پس از آن بار 
بازگردانده شد.وی گفت: آنطور که متوجه شــده ایم قوانین مربوط به 
سالمت و میزان سموم مصرفی در روســیه تغییر کرده، اما این تغییر 
به اطالع گلخانه داران ایرانی نرســیده و به همین دلیل زیان زیادی به 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد شده است.احسانی، تعداد شاغالن 
صنعت تولید و صادرات فلفل در استان اصفهان را ۳۰۰ هزار و در کشور 
حدود یک میلیون نفر اعالم کرد و گفت: روزانه دســت کم ۴۰ تن فلفل 
رنگی بارگیری می کردیم که با برگشت بار طی روز های اخیر حداقل ۱۲ 

میلیارد تومان فقط به مجموعه ما ضرر مالی تحمیل شده است.

ضرورت اطالع رسانی به روز قوانین صادراتی دیگر کشور ها
رییس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی ایران نیز گفت: روســیه 
فلفل وارداتی از ایران را با ادعای نداشتن گواهینامه باقی مانده سموم 
کشاورزی، مرجوع کرده است.رضا نورانی ادامه داد: البته این موضوع 
را روس هــا اواخر بهار به ماه اطالع رســانی و تاکید کــرده بودند از ماه 
دهم میالدی قوانین جدید اجرا می شود، اما موضوع به تولیدکنندگان 

و صادرکننــدگان اطالع داده نشــد.رییس اتحادیــه ملی محصوالت 
کشــاورزی ایران گفت: قوانین کشور ها و اســتاندارد های استفاده از 
سموم کشاورزی به منظور حفظ ســالمت افراد مرتب تغییر می کند و 
الزم است متولیان امر اطالعات کافی از تغییر قوانین کشور ها در حوزه 
واردات و صادرات داشته باشند و این قوانین را به موقع به تولید کنندگان 
و صادرکنندگان اطالع رســانی کنند.نورانی گفت: به نظر می رسد برای 
گذر از مشکالت پیش آمده، برگشــت نخوردن محصوالت صادراتی و 
حتی مصرف داخلی باید کنترل کیفیتی تولیــدات خود را ارتقا دهیم.

وی گفت: به عنوان مثال وزارت کشاورزی عمان اعالم کرده از اول سال 
۲۰۲۲ صدور گواهی قرنطینه محصوالتی که از ایران صادر می شود باید 
به تایید ســفارت عمان یا یکی از کشــور های حوزه خلیج فارس برسد 
که از همین االن این موضوع باید مد نظر ما باشد.رییس اتحادیه ملی 
محصوالت کشــاورزی ایران گفت: صادرات غیرنفتی برای ما ارزشمند 
شده و بنابراین برای حفظ و افزایش ارزآوری در این بخش حتی شاید 

الزم باشد وزارتخانه ای مستقل تاسیس شود.

تغییر شیوه نامه های مرتبط با سالمت محصول در روسیه
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی گفت: کشــور های مختلف 
شــیوه نامه هایی را برای واردات محصوالت کشاورزی ازجمله سبزی 
و صیفی تدویــن و اعمــال می کنند.محمدمهدی برومنــدی اظهار 
کرد: بررســی ها نشــان می دهد محصوالت صادراتی ایران به لحاظ 
اســتفاده از ســموم دفع آفات و موارد دیگر کامال ســالم و مطابق با 
استاندارد های قاره اروپا و ســایر کشورهاست، اما روسیه در ماه های 
اخیر استاندارد های خود را در این زمینه تغییر داده است.معاون امور 
باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی گفت: در روسیه عالوه بر سازمان حفظ 
نباتات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم بر محصوالت وارداتی 
به این کشور نظارت می کند که این ســازمان در مکاتباتی با مسئوالن 
کشــورمان اعالم کرده بود چند ســم دفع آفات کــه در گلخانه های 
ایران مصرف می شــود، در روسیه ثبت نشده اســت.برومندی گفت: 
روس ها خواســته بودند که در جلســات فنی این موارد بررسی شود 
و باتوجه به اینکه ۹۵ درصد محصول صادراتی ســبزی و صیفی ایران 
به منطقه اوراســیا به ویژه روسیه صادر می شــود الزم بود که ما شیوه 
نامه های مدنظر را رعایت می کردیم.در عین حال کاظم جاللی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در مسکو گفت: خرداد امسال یکی از نهاد های 
نظارتی روســیه اخطار هایی را به ما داده بود کــه آن را به ایران منتقل 
کردیم.کانتینر های ســرگردان در مرز، فلفل با کیفیتی که پالسیده باز 
می گردد و زیانی که بعد یک دوره ۹ ماه کشت و کار به گلخانه دار وارد 
می شــود همه نتیجه بی توجهی در اطالع رسانی به موقع به محصول 
است. تولیدکننده و صادرکننده امروزی به خوبی می داند اگر بخواهد 
محصولش را به دست مشتری خارجی برســاند، باید استاندارد های 
مورد نظر او را رعایت کند، اما به نظر می رسد مدیر ما یا نخواسته اطالع 
رسانی و از ضرر جلوگیری کند یا گمان کرده قوانین را می توان به راحتی 

نادیده گرفت یا دور زد.

خبر روز

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

اراضی کشاورزی هویت دار شوند
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: اراضی کشاورزی هویت دار نیست و بیشتر آنها با 
یک نشست و برخاست و کاغذ فروخته می شود.مهرداد مرادمند در نخستین اجالس رؤسای شورا های 
اسالمی شهر و روستا های شهرستان اصفهان که با موضوع اشــتغال، گردشگری و صنعت کشاورزی 
برگزار شد، ادامه داد: کشاورزی در استان، سال گذشته و امسال  وضعیت خوبی نداشته و عمده مسائل 
و مشکالت مربوط به عدم تامین آب و خشــک ماندن زمین هاست، اگرچه مردم هم بیکار ننشسته و 
سعی کرده اند خود را با این شرایط سازگار کنند.وی با بیان اینکه ظرفیت های بخش کشاورزی بسیار 
گسترده است، گفت: تاکنون به موضوع الگوی کشت بسیار پرداخته شده، اما برداشت اشتباهی از تغییر 
الگوی کشــت وجود دارد که به هر میزان آب کم شد، نوع کشــت را تغییر دهیم، درحالی که باید از قبل 
زیرساخت های الزم فراهم شود و الگوی کشت تغییر کند.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان 
اینکه اصفهان نخستین استانی است که الگوی کشت خود را تدوین کرده است، گفت: نیاز آبی محصوالت 
حتی یک نوع محصول مثل گندم متفاوت است، بر این اساس مطالعاتی انجام داده ایم و حتی اعداد و 
ارقام دقیق داریم که چه محصولی با چه میزان مصرف آب در هر منطقه می توان کشت کرد.وی از تعریف 
چهار سناریوی مختلف برای الگوی کشت در استان خبر داد و گفت: سال زراعی با بارندگی نرمال، کاهش 
۲۰ درصدی بارندگی، کاهش ۵۰ درصدی بارش ها و زمانی که آب در پایین دست رها نشده، چهار سناریوی 
تعریف شده برای الگوی کشت است. این الگو در اختیار اساتید دانشگاه قرار داده شده تا به جمع بندی 
نهایی برسیم، البته قطعا نقد هایی به آن وارد است، اما باید مبنایی داشته باشیم که در هر شرایط چه باید 
بکنیم.مرادمند با بیان اینکه برخی اراضی کشاورزی در داخل حریم شهر ها و روستا ها قرار دارد و تبدیل به 
تهدید شده است، گفت: هر اقدامی در اراضی کشاورزی نیاز به استعالم دارد و این موضوع در روستا ها و 
شهر ها وجود دارد.وی با بیان اینکه درحال حاضر اراضی کشاورزی هویت دار نیست، گفت: معموال اراضی 
کشاورزی با یک نشست و برخاست و کاغذ فروخته می شود، درحالی که تهیه کاداستر اراضی کشاورزی 
و هویت دار کردن آن ها با سند را انجام نداده ایم که این دالیل متعددی دارد، اما یکی از دالیل این است 

که قانون را سخت گیرانه کرده ایم، آن هم بدون اینکه از مردم نظر بخواهیم.
 

معاون اقتصادی استانداری مطرح کرد:

نرخ بیکاری شهرستان اصفهان باالتر از میانگین کشور
معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: نرخ بیکاری در شهرستان اصفهان ۱۳.۴ درصد اعالم شده که 
از متوسط کشوری بیشتر است.امیررضا نقش در نشست رؤسای شوراهای اسالمی شهر و روستاهای 
شهرستان اصفهان اظهار کرد: جان کالم بیانیه گام دوم انقالب امید به آینده است، ما تحت هیچ شرایط 
در انقالب نباید نسبت به آینده ناامید شویم و باید همیشه امید به آینده دیده شود.وی گفت: آن چیز 
که بد را بدتر می کند ناامیدی است، باید امیدوارانه عمل کنیم، مجموعه معاونت اقتصادی استانداری 
اصفهان زمینه های قانونی خیلی خوبی دارد و بحث تسهیل مشاغل خانگی و روستایی از این طریق 
پیگیری می شود.معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: روســتاها می توانند در توسعه پایدار 
تاثیرگذار باشند، رویکرد جامع مشارکت و همکاری عمومی در امور اقتصادی و توسعه ای باید مدنظر 
باشد. نظارت و پیگیری در اجرای طرح های سرمایه گذاری روستایی پیگیری می شود.وی با بیان اینکه 
باید به سمت کسب و کارهای نوین و تفکر محور برویم و این امر باید توسعه یابد، گفت: نرخ بیکاری 
شهرستان اصفهان ۱۳.۴ درصد است که بدون احتساب کشاورزی است که رقم بسیار باالیی شمرده 
می شود این در حالی است که متوسط کشوری ۱۲ درصد و برخی شهرستان ها بیکاری شش درصد را 
دارند.نقش گفت: باید به امر صنایع تبدیلی توجه شود، همچنین گلخانه به طور جدی پیگیری می شود 
زیرا شهرک های گلخانه ای در اشتغال منطقه تاثیرگذار است و توجه ویژه به آن می تواند اقتصاد منطقه 
را تحت تاثیر قرار دهد.وی با تاکید بر نقش مهم مناطق ویژه گردشگری گفت: منطقه ویژه اقتصادی 
در شرق مغفول مانده است، باید با حفظ توجه به عدم ایجاد آالیندگی، کارخانه هایی در شرق اصفهان 

ایجاد شود که به اقتصاد استان کمک کند.

با مسئولان

رییس اتاق اصناف اصفهان:کافه اقتصاد

۹0 درصد اصناف حداقل یک دوز واکسن کرونا را زده اند
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: مطابق آخرین آمار حدود ۹۰ درصد اصناف اصفهان حداقل یک دوز واکسن کرونا را تزریق کردند.رسول جهانگیری درباره آخرین 
وضعیت واکسیناسیون اصناف و دستورالعمل برخورد با افرادی که در این صنف برابر دریافت واکسن مقاومت می کنند، گفت: خوشبختانه مردم رغبتی خوبی برای 
دریافت واکسن کرونا نشان داده اند و باالی ۹۰ درصد اصناف اصفهان واکسن تزریق کرده اند.وی گفت: تعدادی از صنوفی که واکسن نزده اند در طرح هوشمندی 
که پیاده می شود، ارائه خدمات به آن ها محدود خواهد شد و طبیعتا آن افراد نیز ناچار به دریافت واکسن می شوند.رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به افرادی 
که به هر دلیل از تزریق واکسن فرار می کنند، گفت: برخورد ها با این افراد ابتدا ارشادی، سپس ابالغی و در نهایت تنبیهی است و در مرحله نهایی حتما واحد صنفی 
پلمب خواهد شد.وی گفت: در حال حاضر میانگین استانی تزریق واکسن کرونا حدود ۸۰ درصد اســت، اما مطابق آخرین آمار حدود ۹۰ درصد اصناف اصفهان 
واکسن کرونا حداقل یک دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند.محسن فرهادی، معاون وزارت بهداشت چند روز پیش با اشاره به اجرای »طرح هوشمند کرونا«، 
اعالم کرد که در هر کدام از واحد های صنفی، کسانی که دو دوز واکسن را نزده باشند و شیوه نامه ها را رعایت نکنند تا ۳۰ روز مشمول تعطیلی و پلمب خواهند شد.

نایب رییس اول اتحادیه فروشندگان و 
تعمیرکاران لوازم خانگی استان مطرح کرد:

کیفیت مناسب لوازم خانگی 
ایرانی به علت فضای رقابتی

نایــب رییــس اول اتحادیه فروشــندگان و 
تعمیرکاران لوازم خانگی اســتان اصفهان، در 
ارتباط با قیمت لوازم خانگــی گفت: با در نظر 
گرفتن حداقل قیمت های یک یخچال و فریزر 
ایرانی با قیمت ۱۸ میلیون تومــان، اجاق گاز 
بدون فر بیــن ۲ تا ۳ میلیون تومــان و با فر ۸ 
میلیون تومان، لباسشویی با قیمت ۸ میلیون 
تومان و تلویزیون ایرانی بــا قیمت ۷ میلیون 
تومان، می توان گفت حداقل قیمت وســایل 
ضروری برای شروع زندگی برای زوج جوان در 
حدود ۳۶ میلیون تومان است.حسین عباسی 
عبدلی  با اشــاره به وضعیت تولید محصوالت 
لوازم خانگی داخلی اظهــار کرد: کیفیت لوازم 
خانگی ایرانی در مقایســه با قبل خیلی بهتر 
شــده اســت، چون کارخانه های تولیدکننده 
ایرانی اجازه یافتنــد قیمت محصوالت خود را 
افزایش دهند تا برای آن هــا صرفه اقتصادی 
داشته باشد، به همین دلیل و نیز به دلیل رقابتی 
که بین محصوالت داخلی برای تصاحب بازار 
وجود دارد، کیفیت محصوالت را افزایش دادند.

عباسی عبدلی در ارتباط با نظر مصرف کنندگان 
داخلی نســبت به اجناس ایرانی گفت: خیلی 
از برند هــای ایرانــی بــرای مصرف کنندگان 
قابل قبول اســت؛ چون با وجود اینکه قیمت 
محصوالت را افزایــش داده اند، اما کاال های با 
کیفیتی تولید می کنند؛ ما بــا توجه به این که 
اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان هستیم، 
می بینیم که مردم از کاال های ســاخت داخل 
کمتر ناراضی هستند.نایب رییس اول اتحادیه 
فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی استان 
اصفهان گفت: ما متوجه می شویم چه برندی، 
خرابی بیشــتری دارد و مردم بیشتر ناراضی 
هستند، خدمات خوبی ندارند، چون مردم مدام 
به اتحادیه مراجعه می کنند و از برند هایی که به 
آن ها خدمات نداده اند شــکایت می کنند.وی 
گفت: خیلی از کارخانه های داخلی قبال به ما 
می گفتند ما قطعه نداریم که بخواهیم خدمات 
ارائه دهیم؛ اما االن از نظر قطعه مشکلی ندارند 

و فروش خوبی هم دارند. 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفت: تفاهم نامه اجرای مســئولیت های اجتماعی 
صنایع و واحدهای معدنی بزرگ استان اصفهان امضا 
شده و در حال اجراست.ایرج موفق اظهار کرد:سازمان 
صنعت معدن و تجارت متولی میــزان تولید کاال در 
استان است، اما به طور قطع در کنار این تولیدات در نظر 
گرفتن مسئولیت های اجتماعی از طریق واحد های 
تولیدی صنعتی و معدنی در مناطق مختلف از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.وی با بیان اینکه وزارت صنعت 

معدن و تجــارت با تاکیدات رهبر معظــم انقالب، به 
دنبال ایجاد مثلث اقتصادی و فرهنگی در کشور است، 
گفت: کارگزاران حاکمیت یک ضلع مثلث اقتصادی و 
فرهنگی، ضلع دیگر این مثلث نمایندگان مجلس و 
ضلع سوم آن را سرمایه گذاران تشکیل می دهند و ائمه 
جمعه هم به عنوان ناظران این مثلث توسعه اقتصادی 
و فرهنگی هستند.رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت: واحد های بزرگ تولیدی 
و صنعتی، مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی خود را 
در منطقه به گونه ای انجام می دهند که موجب توسعه 
و آبادانی و رفع مســائل اجتماعی و فرهنگی شــود. 
وی افزود: احداث جاده ها توسط مدیران واحد های 
صنعتی و کارآفرینان بخش خصوصی، ایجاد مدارس، 
مساجد، کتابخانه ها و ایجاد منابع آب برای مناطقی که 

از این منابع محروم بودند از جمله این اقدامات است.
موفق با بیان اینکه مسئولیت های اجتماعی تعهد واحد 
صنعتی را در مقابل حفظ منابع طبیعی و محیط زیست 
و تعهد آن واحد نسبت به کارکنان خود را نشان می دهد 
گفت: بازدید هایی در این زمینه انجام شــده است که 
واحد های تولیدی و صنعتی استان در کنار فعالیت های 
اصلی خود، توانستند که مسئولیت های اجتماعی را به 
خوبی انجام دهند.وی با بیان اینکه واحد های تولیدی 
و صنعتی باید عالوه بر مســئولیت واقعی تولید کاال، 
به مســئولیت های اجتماعی هم توجه جدی داشته 
باشــند گفت: تعهد واحد صنعتی برای تامین کاالی 
استاندارد و سالم و اشتغال زایی و آبادانی در منطقه، 
جزو مســئولیت های اجتماعی واحد های صنعتی و 

تولیدی می شود.

رییس سازمان صمت استان خبرداد:

اجرای تفاهم نامه مسئولیت های اجتماعی صنایع در اصفهان

عکس: میزان

ساعات کاری 
سخت زیر زمین

تصاویری از معدنچیانی که یکی 
از ســخت ترین کار های دنیا را 
انجام می دهند و سخت تالش 
می کنند تا زغال سنگ سختی را 

از زیر زمین بیرون بیاورند.

عکس روز
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شهرستان سامان یکی از قطب های اصلی تولید بادام مامایی در کشور 
محسوب می شــود، این نوع محصول طرفداران بسیاری در کشورهای 
اروپایی و آسیایی از جمله هند دارد، تاجران هندی عمده ترین مشتری 
بادام مامایی تولیدی در شهرســتان سامان هســتند و سود میلیاردی 
حاصل از فروش بادام به جای اینکه اقتصــاد چهارمحال و بختیاری را 
مقاوم و اشتغال زایی کند، در جیب تاجران خارجی می رود.بادام مامایی، 
ربیع، سفید، شاهرود، ســنگی و محلی از مهم ترین ارقام تولیدی بادام 
در چهارمحال و بختیاری هســتند که بادام مامایی با بیش از ۵۰ درصد 
بیشترین میزان بادام تولیدی استان را به خود اختصاص می دهد. بحث 
فرآوری، برندسازی، بسته بندی و صادرات این محصول پرسود همواره 
نقل محافل بســیاری بوده، اما تاکنون ضعف های ایــن حوزه برطرف 
نشده است.بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از راه های جلوگیری از 
خام فروشی محصوالت تولیدی در حوزه کشاورزی محسوب می شود که 
تاکنون مورد توجه جدی مسئوالن امر قرار نگرفته ، کلنگ احداث شهرک 
تخصصی بادام در شهرستان سامان بر زمین زده شد تا گامی در راستای 
کاهش مشکالت تولیدکنندگان، برندسازی و پیگیری بحث برندسازی 
این محصول صادراتی و پرطرفدار باشد.چهارمحال و بختیاری، رتبه باالیی 
در بحث بیکاری در کشور دارد، اگر ظرفیت های بالفعل در این استان تبدیل 
به ظرفیت بالقوه شود، می توان در راستای اشتغال و افزایش تولید گام 
برداشت، کشاورزان یکی از پایه های تولید در کشور محسوب می شوند، اما 
در نهایت زحمت کشاورزان با دست اندازی دالالن بر باد می رود و سودی 
که باید عاید کشــاورز شــود، بدون هیچ زحمتی به جیب دالل می رود.

اختالف قیمت فاحش بادام خریداری شده از کشاورزان توسط دالالن و 
تاجران با قیمت به فروش رسیده این محصول در بازارهای خارجی نمود 
عینی اجحاف در حق کشاورزان و تولیدکنندگان است. صنایع تبدیلی و 
تکمیلی قوی موجب شــده تا عمده محصول تولیدی برای فرآوری به 
خارج از استان منتقل شود.قطعا نقش مراکز علمی و تحقیقاتی در حل 
چالش های حوزه کشاورزی مانند ســرمازدگی، کنترل آفات، افزایش 
تولید و کیفیت محصول بســیار تاثیرگذار اســت، می توان با استفاده از 

ظرفیت نهادهای علمی و تحقیقاتی این چالش ها را حل کرد.

تاجــران بــادام ســامان را بــه ریــال خریــداری و بــا دالر
 به فروش می رسانند

فرماندار سامان در خصوص ظرفیت تولید بادام در این شهرستان، اظهار 
کرد: ۶۴ کیلومتر از رودخانه زاینده رود از وســط شهرســتان سامان عبور 

می کند و ۲۲ روستا و دو شهر در حاشیه این رودخانه قرار دارد.کمال اکبریان  
افزود: شهرستان سامان قطب اصلی تولید برخی محصوالت باغی مانند 
بادام، گردو و تعدادی از میوه ها مانند هلو و بادام است، بادام مامایی تولیدی 
در این شهرستان باالترین میزان کیفیت را در بین محصوالت تولیدی در 
جهان دارد، خانواده های هندی بیشــترین مصرف کننــده بادام مامایی 
تولیدی هستند.اکبریان با بیان اینکه ســطح تقریبی باغات شهرستان 
سامان حدود ۱۸ هزار هکتار است و ۵۰ درصد سطح باغات در این شهرستان 
را باغات بادام تشکیل می دهد، عنوان کرد: قالب نوع بادام تولیدی در این 
شهرستان از نوع مامایی است، باتوجه به ضعف صنایع تبدیلی و تکمیلی 
ســایر باغداران نیز اقدام به حذف درختان هلو و ... کرده اند و کشت بادام 
مامایی افزایش داشته است.فرماندار سامان با تاکید بر اینکه تولید بادام 
صرفه اقتصادی باالتری نسبت به سایر محصوالت باغی برای کشاورزان 
دارد، گفت: در محصوالتی مانند هلو زمان مصرف و نگهداری آن کم است 
و اگر در فرصت کوتاه به فروش نرســد و به ســردخانه منتقل نشود این 
محصول از بین می رود، در حالی که گردو و بادام خشکبار است و مدت زمان 
طوالنی تری می توان از آن نگهداری کرد.وی با اشاره به کلنگ زنی شهرک 

تخصصی بادام در شهرســتان ســامان، توضیح داد: بروکراسی سنگین 
اداری در اخذ مجوزات این شهرک وجود داشت، خوشبختانه این شهرک 
در چند ماه گذشته کلنگ زنی شد و تا چند هفته آینده واگذاری اراضی در 
این شهرک به واجدین شرایط آغاز می شــود.اکبریان کرد: سود حاصل 
از فروش بادام از چهارمحال و بختیاری خارج می شــود، در حالی که اگر 
گردش مالی حاصل از فر وش بادام در این استان سرمایه گذاری می شد، 
می توانست تاثیرات مثبتی در توسعه  استان و اشتغالزایی داشته باشد.

فرماندار ســامان با بیان اینکه یکی از اهداف راه اندازی شهرک تخصصی 
بادام در این شهرســتان برندسازی محصول بادام اســت، تصریح کرد: 
تاجران هندی بادام این شهرستان را به ریال خریداری و با دالر به فروش 
می رسانند، تاجران هندی بیشتر از مردم این استان سامان را می شناسند.

وی در پایان سرمازدگی باغات بادام را یکی از معضالت و مشکالت در تولید 
این محصول عنوان و بیان کرد: ساالنه سرمازدگی هزاران میلیارد خسارت به 
کشاورزان این شهرستان وارد می کند، سرمازدگی سال گذشته شرایط بدی 
را در تولید ایجاد کرد، به نظر می رسد باید مراکز علمی و تحقیقاتی  به صورت 

علمی به این مسئله ورود پیدا کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 خلوت ترین روز های بیمارستان را در دوران کرونایی 
سپری می کنیم

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: طی دو هفته گذشته روند ابتال به بیماری کرونا 
در اســتان چهارمحال و بختیاری به صورت چشــمگیر کاهش یافته است.مجید شیرانی افزود: 
در حال حاضر انجام واکسیناسیون و رعایت دســتورالعمل های بهداشتی موثرترین راه مقابله با 
بیماری کروناست.شیرانی اضافه کرد: کاهش رعایت دســتورالعمل های بهداشتی، شروع موج 
ششم بیماری کرونا و تهدید جدی سالمت و جان خود و عزیزمان را در پی خواهد داشت. وی ادامه 
داد: وضعیت شیوع بیماری کرونا بسیار شکننده است و هرگونه واکسن هراسی و عادی انگاری 
موجب افزایش موارد ابتال و فوتی های ناشــی از کرونا می شود.شیرانی گفت: خطر گرفتاری در 
نوسانات کرونا از جانب کسانی که هنوز واکسیناســیون آن ها کامل نشده، وجود دارد.وی افزود: 
تقریبا طی یک سال گذشته، خلوت ترین روز های بیمارستان را به علت مراجعه بیماران کرونایی 
سپری می کنیم. شــیرانی اضافه کرد: با توجه به روند واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی از ســوی مردم، شــاهد تداوم روند نزولی شیوع بیماری هســتیم و موجب شده تا با 

موج های جدید کرونا مواجه نشویم.
 

توسعه کشت گیاهان دارویی، گامی در جهت رونق اشتغال
مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد در حاشــیه بازدید از طرح هارونی گفت: کارشناسان در این بازدید 
امکان کشــت گیاهان دارویی باریجه، آنغوزه و کرفس را در ســایت هارونی بررسی کردند.فرهاد 
رفیعی افزود: سایت هارونی به مساحت ۱۰۰ هکتار است که پارسال ۵۰ هکتار آن به منظور توسعه 
باغات دیم در اراضی شیب دار گودبرداری شد.رفیعی کشــت، فرآوری و عرضه گیاهان دارویی را 
یکی از ظرفیت های شهرستان شهرکرد در جهت اشتغال زایی، کارآفرینی و رونق اقتصادی برشمرد 
و گفت: گیاهان دارویی با توجه به ظرفیت های خاص خود می توانند موجب تامین امنیت غذایی، 
ایجاد منبع ذخایر ژنتیکی و درآمدزایی برای کشــور شــوند. وی، گل محمدی، موسیر، زعفران و 
سیاهدانه را از عمده گیاهان دارویی کشت شده در شهرستان عنوان کرد و افزود: شهرکرد منطقه ای 
مستعد در جهت کشت و توسعه گیاهان دارویی به شمار می رود که با توجه به تداوم خشکسالی ها 
و از طرفی نیاز آبی کــم این گیاهان، راهی موثر در جهت اصالح الگوی کشــت و بهره وری مصرف 

آب شهرستان است.
 

شناسایی ۶10 تخلف در حوزه آرد و نان در چهارمحال 
معاون نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری، از شناسایی ۶۱۰ تخلف در حوزه آرد و نان این استان در سال ۱۴۰۰ خبر داد 
و گفت: با تشدید نظارت ها، تخلفات کشف شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۰ درصد رشد 
داشته است.غالمرضا قائدامینی افزود: مقرر شــد قیمت نان در ۱۰ استان هم تراز احصا و پس از 
بررسی های الزم از سوی یک تیم کاری تصمیم گیری شــود.قائدامینی در خصوص نظارت ها بر 
واحد های نانوایی استان اضافه کرد: امســال ۱۰ هزار و ۳۷۸ مورد بازرسی از نانوایی های استان 
انجام شــد که در مقایسه با دوره مشابه پارســال ۱۵ درصد رشــد یافت.وی با اشاره به رشد ۵۷ 
درصدی پرونده های تخلف تشکیل شده ادامه داد: در بازرسی های انجام شده ۵۴۱ پرونده تخلف 
به ارزش سه میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.قائدامینی، 
از کسر سهمیه ۴۲ واحد صنفی نانوایی در استان خبر داد و گفت: کسر سهمیه به سبب بی توجهی 
به کیفیت نان طبخ شده بوده که بر اساس آن ۲۶ کیسه در ماه از سهمیه این نانوایی های متخلف 

کسر شده است.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
9/134 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  3473 14006030200700 مورخ  06 / 08 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقــای ناصرقدیری قهدریجانی فرزند رمضانعلی بشــماره شناســنامه 
296 وکدملی 1111037868 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 64/ 285 مترمربع پالک 837 فرعی از 386 اصلی واقع در قهدریجان  
خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای سیدمحمد هاشــمی محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند . بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  09 / 09 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  24 /  09/ 1400   
م الف: 1231126 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان 
مفاد آراء

9/135 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیات هــاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 7571 - 1400/06/21 هیات چهارم خانم صدیقه اکبری به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 1289906610 صادره فرزند محمد حسین نسبت به 
18 حبه مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168/80 متر مربع پالک 
شــماره 70 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواســطه از جعفر رضایی برزانی فرزند غالمعلی طبق سند 31145 

مورخ 1322/4/22 دفترخانه یک اصفهان 
ردیف 2- راي شــماره 7573 - 1400/06/21 هیات چهارم خانم آزیتا طلوعی 
دهنوی به شناسنامه شماره 344 کدملي 1288965605 صادره فرزند رحمتعلی 
نسبت به 27 حبه مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168/80 متر 
مربع پالک شماره 70 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از جعفر رضایی برزانی فرزند غالمعلی طبق سند 

31145 مورخ 1322/4/22 دفترخانه یک اصفهان 
ردیف 3- راي شماره 7574 - 1400/06/21 هیات چهارم خانم زهرا مظاهری 
به شناسنامه شماره 18985 کدملي 1229247580 صادره فرزند حاجی اسماعیل 
نسبت به 27 حبه مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 168/80 متر 
مربع پالک شماره 70 فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از جعفر رضایی برزانی فرزند غالمعلی طبق سند 

31145 مورخ 1322/4/22 دفترخانه یک اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/09

م الف: 1241517  شــهریاري رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
9/136 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 2679 مورخ 1400/08/30 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت 
آقای امیر صفائیان به شناسنامه شماره 86 کدملی 1170428495 صادره فرزند 
محمد بر 56 حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 257/77 
متر مربع پالک شماره 35 فرعی از 2719 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی وبالواسطه از طرف خانم ها 
ناهید طباطبایی و پری دخت اســالمیان و آقای محمود مؤذنی )مالکان رسمی( 
خریداری شده اســت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آ گهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/09

م الف: 1241806  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/137 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  3552 14006030200700 مــورخ  13 / 08 / 1400  
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبــت ملــک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقــای عبداله خــدادادی پاوائی فرزند 
عباســعلی بشــماره شناســنامه  18  وکدملــی  1111737533 صــادره از 
 فالورجان درششــدانگ یک باب ســاختمان تجاری مســکونی به مســاحت

 38 / 77 مترمربع پالک 497 اصلی واقع در پاوا خریداری مع الواســطه ازمالک 
رسمی آقای نعمت اله فخری فخرآبادی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/09

م الف: 1240882  محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

مفاد آراء
9/138 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4111 14006030200700  و 140060302007004112 
مورخ  01 /  09 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
 فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقــای محمداکبری فرزند

 فضل اله بشــماره شناســنامه 10 وکدملی 1111885702 صادره از فالورجان 
وفاطمه مــرادی فرتخونی فرزند خســرو به شــماره شناســنامه 19 وکد ملی 
1111614431 صادره از فالورجان هرکدام درســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 66 / 312 مترمربع پالک 533 اصلی واقع در فرتخون  
خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای حســن محمدی فرزند میرزا احمد 
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/09

م الف: 1241822   محمد علی ناظمی اشــنی رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان 

تحدید حدود اختصاصی
9/139 شماره نامه : 140085602024011153-1400/09/21 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 140060302024001852 مورخ 1400/06/25 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 167/94 متر مربع تحت شــماره فرعی 4921 از اصلی 
4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 61 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان در مالکیت آقای  مهرداد شــهریاری فرزند خدامراد مستقر گردید و 
پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1400/10/18 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به 
این اداره، ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1241134 

شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/140 بموجب تقاضای وارده شماره 4033072 مورخ 1400/09/11 به استناد 
دو برگ استشهادیه مصدق پیوســت که امضا شهود رسما گواهی گردیده فاطمه 
قیصری مدعی است دو ، سوم سهم مشاع از چهارده سهم ششدانگ یکباب خانه 
شــماره 878 واقع در چاله انبار بخش یک کاشــان بانضمام هشت مشترک بین 
مورد ثبت و دکان 877 و با حق یک میزاب به هشــت مشترک مرقوم و تصدیق 
دو میزاب از بام دکان 877 به هشت مشــترک ، در صفحه 179 دفتر 183 ذیل 
 شماره 49710 به نام فاطمه قیصری ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 004147 
سری الف سال 89 صادر و تسلیم شده است که به علت جابجایی تقاضای صدور 
سند المثنی را نموده اند که طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون 

ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد و اگر  ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد.   م  الف: 1241871 

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

9/141 خانم رضوان راجی علی پورفرزند عباس به اســتناد 2 برگ استشهادیه 
محلی که هویت وامضاء شهود رسماگواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی 167 / 424 واقع درفالورجان دارفشــان بخش 9 ثبت 
اصفهان به شماره سریال 667346 د 91 که در صفحه 516دفتر امالک جلد  320 
ذیل ثبت شماره 43525  به نام نامبرده ثبت وسندمالکیت صادر وتسلیم گردیده 
است وسپس مفقود شــده اســت . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف و یا 
وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سندمالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد. ودر 
صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون 
ارائه اصل ســند مالکیت المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد . تاریخ انتشار : 24 / 09 / 1400 م الف: 1241055  محمد ناظمی 

اشنی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان    

آگهی تغییرات شرکت موژان آرایه ارم سهامی خاص به 
شماره ثبت 5084 و شناسه ملی 14010203671

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/08/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد: 
خرید، فروش، صادرات، واردات، توزیع و تولید و بسته بندی داروهای 
گیاهی و شیمیایی، فراورده های ســنتی و طبیعی، مکمل های تغذیه، 
تولید وتوزیع وبســته بندی محصوالت ولوازم آرایشــی وبهداشــتی 
وتجهیزات پزشکی ، پروتئینی و دارویی، فرآورده های بیوتکنولوژی، 
داروهای نوترکیب، بسته بندی گیاهان خشک و دمنوش های گیاهی، 
انعقاد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی، شــرکت در مناقصات و 
مزایدات خصوصی و دولتی، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی 
و ریالی از بانک های و موسسات دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت ، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج 
از کشور )به جز موارد فرهنگی و مد لباس( ثبت موضوع به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای 
الزم از مراجع ذیصالح. مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی نجف آباد به 
واحد ثبتی اصفهان به نشــانی اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله شــاهزید ، کوچه صاحب الزمان 
41 ، کوچه شهید قاسمی 29]24[ ، پالک 54 ، طبقه همکف کدپستی 
8157659117 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1241267(

فرماندار سامان مطرح کرد:

بادام؛ به نام باغداران سامانی به کام تاجران هندی
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تزریق ۶ میلیون و ۸00 هزار دوز واکسن کرونا در اصفهان
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفــت: از ابتدای آغــاز واکسیناســیون کرونا در 
شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۳۵۶ دوز 
واکسن کرونا در اصفهان توزیع شــده اســت. پژمان عقدک اظهار کرد: از این تعداد واکسن سه 
میلیون و ۵۸۸ هزار و ۶۳۳ نفر دوز اول، ســه میلیون و ۲۴۵ هزار و ۵۶۶ نفر دوز دوم و ۱۸۷ هزار 
و ۱۵۷ نفر دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه تاکنون ۸۲ درصد از جمعیت اســتان اصفهان دوز اول و ۶۸ درصد دوز دوم واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند، گفت: باید توجه داشت که هنوز حدود ۹۰۰ هزار نفر در استان اصفهان در 

برابر کرونا واکسینه نشده اند.
وی با اشاره به آمار واکسیناسیون اخیر در شهرســتان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: ۲۱ هزار و ۱۳۹ دوز واکسن کرونا در این بازه زمانی تزریق شده است که هشت هزار 
و ۶۶ نفر دوز اول، هفت هزار و ۳۲۰ نفر دوز دوم و۱۰ هزار و ۵۲۳ نفر دوز ســوم را دریافت کرده اند.

عقدک گفت: در حال حاضر ۴۰ مرکز تجمیعی واکسیناســیون کرونا و ۷۲ مرکز غیر تجمیعی در 
اصفهان نسبت به واکسیناسیون شهروندان اقدام می کنند.

 

رفع چالش های زیست محیطی با کمک ابزارهای فناوری
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در خصوص اهمیت پرداختن به چالش های زیست 
محیطی اســتان اصفهان و اســتفاده از فناوری برای کمک به رفع آن، گفت: دو چالش اساسی 
و مهم از جمله وجود گرد و غبار در استان و وجود خشــکی که باعث ایجاد گرد و غبار می شود، در 

استان اصفهان وجود دارد که باید به آن پرداخته شود تا مشکالت مربوط به آن نیز از بین برود.
جعفر قیصری با اشــاره به وجــود معضل آلودگی هــوا و حائز اهمیــت بــودن آن، اظهار کرد: 
برای حل معضــل آلودگــی هــوا در اصفهــان می تــوان از ظرفیت هــا و توانمنــدی ابزار های 
شــرکت های فنــاور اســتفاده کــرد و ســالمت محیــط زیســت اســتان اصفهــان را بهبود 
 بخشــید، البته بایــد در ایــن زمینه اقدامــات اساســی انجام و در حــل این معضــل فعاالنه

 عمل شود.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: فناوری نقش کلیدی در حل معضل آلودگی هوا 
دارد؛ شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مشکلی در تامین نیاز های فناوری برای رفع چالش های 
زیست محیطی اســتان ندارد و فناورانی در شهرک مستقر هســتند که می توانند این هدف را به 
مرحله اجرا برسانند و یا حتی توانایی اینکه شــرکت های فناور در زمینه رفع چالش های زیست 
محیطی را تشــکیل دهیم نیز وجود دارد، اما قانون گذار باید به نحوی عمل کند تا منابعی که باعث 

آلودگی هوا و به وجود آمدن شرایط موجود شده است را ملزم به استفاده از این فناوری ها کند.
 

مهار آتش سوزی در کارگاه طالسازی میدان نقش جهان 
اصفهان

با تالش نیرو های آتش نشان،حریق کارگاه طالسازی در میدان نقش جهان مهار و از گستردگی به 
اطراف جلوگیری شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
در پی اعالم حادثه آتش سوزی کارگاه طالســازی در طبقه دوم سرای حاج کریم در میدان نقش 
جهان در ساعت ۱۴ و ۴۶ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان، نیرو های آتش نشان از ایستگاه های ۱۷، ۵، ۱۴ و ۹ به محل حادثه اعزام شدند.

فرهاد کاوه آهنگران افزود : به دلیل سخت گذر بودن محور بازار اصفهان از خودرو های سبک اطفای 
حریق برای خاموش کردن آتش استفاده شد.وی گفت: در کارگاه طالسازی حدود هشت کپسول 
سیلندر گاز و چندین کپسول اکسیژن وجود داشت و درصورتی که این آتش به موقع مهار نمی شد 

با توجه به بافت تاریخی و فرسوده بودن این بازار مشکالت زیادی به وجود می آمد.

 بهره مندی 90 درصد جمعیت اصفهان از خدمات بیمه های درمانی پایه؛

خدماتی که رضایت بخش نیست

بیمه های حوزه سالمت و درمان، در ۲ شــاخه بیمه های  پایه و  تکمیلی  
عرضه می شــود و بنابر آمار؛ حدود ۹۰ درصد جمعیــت اصفهان به نوعی 
از خدمــات بیمه های درمانی پایه  اســتفاده می کنند.تعــداد زیادی از 
بیمه شدگان اصفهانی از نحوه ارائه خدمات بیمه های درمانی پایه  توسط ۲ 
بیمه گر بزرگ سالمت کشور گالیه مند هستند؛ این نارضایتی طیف وسیعی 
از مطالبات از شلوغی درمانگاه ها  و نوبت گیری دشوار در مراکز دولتی تا 
نبود پوشش بسیاری از خدمات مهم پزشــکی برای بیمه شدگان، بیمه 
سالمت همگانی  و بیمه روستاییان و عشایر را دربر می گیرد.از سوی دیگر 
بیمارستان ها، پزشکان و کادر درمان از زمان، مقدار و نحوه پرداخت سهم 
شرکت های بیمه گر برای خدمات پزشکی ناراضی هستند ولی با این وجود 
باید گفت که  نزدیک به ۲ سال گذشته قسمت زیادی از هزینه های مقابله 
با کووید ۱۹ در کشور از منابع ۲ سازمان بیمه گر سالمت کشور هزینه شده 
است.دو بیمه گر بزرگ سالمت کشور یعنی سازمان های تامین اجتماعی و  
بیمه سالمت در مجموع بیش از  چهار میلیون و ۹۶۰ هزار اصفهانی را تحت 
پوشش خود دارند و خدمات بیمه های درمانی پایه را در اختیار بیمه شدگان 
قرار می دهند.اگرچه ضریب نفوذ این ۲ سازمان بیمه گر متولی درمان در 
استان اصفهان از میانگین کشوری باالتر است؛ اما هدف مطلوب در حوزه 

درمان، پوشش کل جامعه هدف است که هنوز محقق نشده است. در این 
پیوند مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: افزون بر ۳ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت استان، بیمه شده سازمان تامین اجتماعی 
هستند و سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سازمان بیمه گر 
سالمت در سطح کشور و استان نقش پررنگی در مدیریت ریـسک درمان 
دارد.علی اعتصام پور افزود: عالوه  بر بیمه شدگان تامین اجتماعی بومی، 
این سازمان در اصفهان به تعداد زیادی مراجعه کنندگان  سایر استان ها نیز 
خدمات رسانی می کند.   مدیرکل بیمه سالمت اصفهان نیز در این خصوص 
گفت: ۲۷ درصد از جمعیت کل اســتان به تعداد یک میلیون و ۴۴۰ هزار 
بیمه شده، تحت پوشش اداره کل بیمه سالمت اصفهان هستند.حسین 
بانک افزود: این تعداد بیمه شده در پنج صندوق بیمه درمانی بانام های 
بیمه ایرانیان ، کارکنان دولت، بیمه سالمت همگانی و بیمه روستاییان و 
عشایر، از خدمات سه هزار و ۶۰۰ مرکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد 
بیمه سالمت استان اصفهان استفاده می کنند.وی افزود: این مراکز شامل 
مطب پزشکان، داروخانه ها، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاهی تشخیص 
طبی، درمانگاه ها و بیمارستان ها و کلینیک های ویژه هستند.بانک تصریح 
کرد: تا آذر امسال در اســتان اصفهان نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر بیمه شده 

صندوق بیمه سالمت همگانی هســتند که تنها از خدمات مراکز درمانی 
دولتی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان  استفاده می کنند.وی 
ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با اجرای طرح پزشک خانواده برای 
بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت همگانی، مردم بتوانند از خدمات مطب 
پزشکان عمومی، داخلی، عفونی و اطفال به عنوان پزشک خانواده استفاده 
کنند.مدیرکل بیمه سالمت اصفهان اظهار داشت: ۲.۵ درصد از مجموع کل 
مراجعه ها به مراکز درمانی طرف قرارداد با ســازمان بیمه سالمت استان 
به بخش بستری اختصاص  دارد که ۶۰ درصد هزینه های درمانی را بیمه 

سالمت پرداخت می کند.

همه گیری کرونا نقش بیمه های درمانی پایه را پررنگ کرد
نزدیک به ۲ سال از همه گیری کرونا می گذرد و نهادهای مختلفی ازجمله ۲ 
سازمان بزرگ بیمه گر سالمت کشور نقش پررنگی در بحران کرونا داشتند 
و این ۲ سازمان در صف مقدم درمان و تامین مالی هزینه های درمان این 
بیماری قرار داشتند. مدیر درمان بیمه تامین اجتماعی استان اصفهان در 
این خصوص گفت: در نزدیک به ۲ سال گذشته کلیه درمانگاه های تامین 
اجتماعی استان اصفهان شامل ۲۷ درمانگاه، اقدامات حفاظتی و مراقبتی 
و پیشگیرانه و نیز فرآیندهای غربالگری بیماران مشکوک به ابتال به کرونا 
را انجام دادند و اکنون نیز این خدمات را انجام می دهند.وی ادامه داد: از 
ابتدای شهریور ۹۹ نیز بیمارستان های دکتر علی شریعتی اصفهان که دیگر 
بیمارستان ها ملکی این سازمان است، جایگزین بیمارستان دکتر غرضی 
به عنوان مرکز ارجاع  بیماران کرونایی تعیین شــد.وی خاطرنشان کرد: از 
اواخر فروردین امسال نیز با شروع موج چهارم کرونا، دوباره بیمارستان دکتر 
غرضی به عنوان مرکز ارجاع کرونا تعریف شد و در موج پنجم کرونا نیز عمده  
ظرفیت بیمارستان های دکتر شــریعتی و دکتر غرضی به بیماران کرونایی 
اختصاص یافت.مدیــر درمان تامین اجتماعی اصفهان اظهار داشــت: از 
ابتدای امسال نیز بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا)س( نجف آباد نیز برای 
پوشش بیماران آسیب دیدگان جسمی )ترومایی(  غرب استان تعیین شد.

چالش های پیش روی بیمه های درمانی پایه
عضو کمیته درمان ســازمان تامین اجتماعی اصفهــان گفت: افزایش 
سن جمعیت استان اصفهان و افزایش بیمه شدگان در سال های اخیر، 
ضرورت گسترش خدمات ۲ بیمه گر سالمت در این استان را محسوس 
کرده است. زهره سلیمانی افزود: صنعت بیمه در حوزه درمان و سالمت 
تنها نمی تواند با دریافت حق بیمه بقای خود را تضمین کند و حق بیمه های 
دریافتی توسط این صنعت باید برای ســرمایه گذاری و ایجاد درآمد در 
بازارهای پولی و مالی استفاده شود.وی یادآور شد: در اغلب کشورهای 
دنیا صنعت بیمه درآمد اندکی از محل عملیات بیمه گری سالمت خود 
به دست می آورد و تنهـا با سرمایه گذاری درآمد حاصل از عملیات بیمه 
گری خود می تواند درآمدی موثر ایجاد کند؛ در کشور ما نیز سازمان های 
بیمه گر باید بیش  از پیش نسبت به سرمایه گذاری های اصولی وسود آور 
متمرکز شوند. وی افزود: پرداخت مطالبات تامین اجتماعی توسط دولت 

می تواند چالش های پیش روی این سازمان را کاهش دهد.

خبر خوان جامعه

اهدای 2۶ سری 
جهیزیه به نوعروسان 

خمینی شهری
۲۶ سری جهیزیه به نوعروسان کمیته 
امداد خمینی شهر اهدا شد.هر سری 
جهیزیه شامل ۵ قلم کاالی اساسی 
شــامل یخچال، ماشین لباسشویی 
اتوماتیــک، تلویزیــون ال ای دی، 
جاروبرقی و اجاق گاز فردار، به ارزش 

۷ میلیارو ۸۰۰ میلیون ریال است.

منزل مسکونی پر از ماینر در »اصفهان« 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۳۳ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در 
بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد.سرهنگ حمیدرضا اکبری بیان کرد: پس از دریافت اخباری 
مبنی بر نگهداری چندین دستگاه »ماینر« در یک منزل مسکونی خالی از سکنه ، بررسی موضوع در 
دستور کار ماموران انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: پس از هماهنگی های الزم  و 
اطمینان از صحت موضوع گروهی از ماموران وارد عمل شدند و در بازرسی از منزل مذکور ۳۳ دستگاه 
ماینر قاچاق و لوازم مربوطه را کشــف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان  با اشاره به اینکه 
کارشناسان مربوطه ، ارزش دستگاه های کشف شده را ۱۳ میلیارد ریال اعالم کرده اند، بیان داشت: 
در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.سرهنگ 
اکبری تاکید کرد: شناسایی و دســتگیری مجرمان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و از مردم 
تقاضا می شود برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصا امنیت جامعه، در صورت اطالع از این گونه 

موارد بالفاصله موضوع را خبر دهند. 
 

کشف بیش از1۹5 کیلوگرم تریاک در نایین
فرمانده انتظامی شهرســتان نایین گفت: ماموران انتظامی مســتقر در ایســتگاه شهید شرافت 
نایین حین کنترل خودرو های عبوری به یک دســتگاه کامیون حامل خیار مشکوک شدند و آن را 
متوقف کردند. سرهنگ هادی کیان مهر اظهار کرد: در بازرســی از این کامیون ۱۹۵کیلو و ۴۳۰ گرم 
تریاک کشف شد.سرهنگ کیان مهر گفت: یک نفر در این ارتباط دستگیر و تحویل مراجع قضایی 
شد.ایستگاه شهید شرافت در کیلومتر ۱۵ جاده نایین به اردکان واقع است و شهرستان کویری نایین 

نیز در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.
 

دستگیری سارقان تابلوها و عالئم جاده ای در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد از دستگیری ۲ ســارق تابلو و عالئم جاده ها طی عملیات 
غافلگیرانه ماموران یگان امداد این شهرستان خبر داد.سرهنگ میثم گوهری آرانی در بیان جزییات 
این خبر اظهار داشت: ماموران گشت یگان امداد این شهرســتان، حین گشت زنی در محور شهید 
كاظمی،  مشاهده کردند ۲ نفر به وسیله یك دســتگاه موتورسیكلت  در حال سرقت تابلو و و عالئم 
جاده ای هستند که وارد عمل شدند.وی افزود : ماموران بالفاصله هر ۲ نفر را دستگیر و در بازرسی 
از وسایل آنان تعدادی تابلو و عالئم هشــدار دهنده اداره راهداری کشف شد. این مقام انتظامی از 
انتقال هر۲ متهم به مقر انتظامی خبر داد و گفت: متهمان به ۱۰ فقره سرقت عالئم جاده ای اعتراف 
کردند. فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد  از تحویل متهمان به مرجع قضایی جهت سیر مراحل 
قانونی خبر داد و در پایان از شهروندان خواست، هرگونه موارد مشکوک رابا مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰در میان بگذارند.
 

کشف 22 کیلو تریاک در خوروبیابانک
فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک از کشف  ۲۲ کیلو تریاک و دستگیری ۲ نفر در این رابطه 
خبر داد.سرهنگ جواد افشاری بیان داشت: ماموران انتظامی شهرستان خوروبیابانک از توزیع مواد 
مخدر توسط افرادی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: پس از هماهنگی 
الزم، از خودرو و منزل این افراد بازرســی به عمل آمد که  در مجموع ۲۲ کیلو تریاک کشــف شد. 
فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک ادامه داد: در این خصوص ۲ سوداگر مرگ دستگیر و پس 
از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.سرهنگ جواد افشاری 
نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی برخورد قاطع و قانونی می کند 

وهرگز اجازه جوالن وسرکشی به آنان نخواهد داد.

وز عکس ر

 سوال روزناجا

ماجرای ابتالی 200 دانش آموز 
کاشانی به کرونا چیست؟

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش پرورش 
کاشــان در خصوص ابتالی ۲۰۰ دانش آموز 
کاشــانی به کرونا، گفت: تا کنــون هیچ گونه 
گزارشی مبنی بر ابتالی دانش آموزان به کرونا 
به دلیل حضور در مدرســه و اجرای آموزش 
حضوری اعالم نشده اســت. حمزه چاوشی 
اظهار کرد: درباره آماری کــه از ابتالی دانش 
آموزان کاشــانی به کرونا ارائه شــده مشکل 
این است که مشخص نشــده دانش آموزان 
مبتال شــده به کرونا، در مدرســه حاضر شده 
و از آموزش حضوری بهره گشته یا به صورت 
غیر حضوری و مجازی در کالس درس حاضر 

شده اند.
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش پرورش 
کاشان گفت: حضور دانش آموزان در مدرسه 
کامــل اختیاری و با رضایــت والدین صورت 
می گیرد.چاوشــی درباره رعایت شیوه نامه 
های بهداشتی در مدارس گفت: تمام مدیران 
مدارس ما با همیاری انجمن اولیا و مربیان و 
کادر مدرسه، در حد توان خود در حال اجرای 
تمام شیوه نامه ها و مصوبات ستاد ملی کرونا 
هستند.وی با موضوع بازرسی مدارس کاشان 
گفت: بازرسان ما با توجه به محدودیت نیرو 
و تعداد باالی مــدارس منطقه، مــدارس را 
برای اجرای هــر چه بهتر این شــیوه نامه ها 
بازرســی می کنند.مدیر روابط عمومی اداره 
کل آموزش و پرورش کاشــان درباره تذکرات 
داده شــده به مدارس این شهرستان، گفت: 
بعضی از تذکراتی که توســط ستاد ملی کرونا 
به مدارس مــا داده می شــود و توقعاتی که 
دارند با مصوبات و قوانین ســازمان نوسازی 
ما همخوانی نــدارد.وی گفت: بــرای نمونه، 
طبق دستور ستاد ملی کرونا، استفاده از پنکه 
ســقفی برای تهویه الزم است؛ اما استفاده از 
این وسیله از لحاظ ایمنی و نوسازی کامال غیر 
معقول و غیر استاندارد بوده و تخلف محسوب 
می شود.مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش 
و پرورش کاشان در پایان گفت: تعداد زیادی 
از این تذکرات به جهت همیــن تناقضات به 
وجود آمده و امیدواریــم که هر چه زودتر این 

تضادها برطرف شود.

15 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع دانشمندان برتر ایران
۱۵ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست پژوهشگران پراستناد )یک درصد دانشمندان برتر ایران( در سال ۲۰۲۱ قرار گرفتند.بنابر اعالم روابط عمومی 
دانشگاه صنعتی اصفهان دکترمحمد شاهدی ، دکتر علی نصیرپور ، دکتر سید امیرحسین گلی، دکتر مهدی رحیم ملک، دکتر محمد رضا مصدقی و دکتر میالد فتحی 
از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، دکتر بهزاد رضایی و دکتر علی اصغر انصافی عضو هیئت علمی دانشکده شیمی و دکتر مرتضی شمعانیان و دکتر 
محمدرضا طرقی نژاد ،اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد در شمار این فهرست قرار گرفتند.همچنین دکتر حسین فرزانه فرد عضو هیئت علمی دانشکده 
مهندسی برق و کامپیوتر، دکتر کیخسرو کریمی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی و دکتر محمدرضا سلیم پور عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک 
از دیگر اساتید پراستناد و یک درصد برتر ایران در سال ۲۰۲۱ هستند.براساس اطالعات مرکز اعتبارسنجی وب ساینس که پایگاه استنادی علوم جهان اسالم منتشر 
کرده، ۴۸۱ دانشمند با ملیت ایرانی در فهرست یک درصد دانشمندان برتر ایران قرار گرفته اند.برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، تمامی فعالیت های علمی 

۱۰ سال گذشته در سطح بین المللی مانند تعداد مقاالت، تعداد استنادها، تعداد مقاالت پراستناد و تعداد استناد به مقاالت پراستناد مورد بررسی قرار گرفته است.

بازدید میدانی از دهســتان ریگســتان بخش زواره 
حکایت از فرونشســت زمین به صورت گســترده در 
این منطقــه کویری دارد. عمق برخی از فرونشســت 
ها )گسل ها( به ۳ متر و حتی بیشــتر هم می رسد.

بحران آب و بحران فرونشست زمین که منطقه زواره 
و شهرســتان اردســتان را تهدید می کند سبب شد تا 
اولین همایش منطقه ای آب مایه حیات در ۱۴ محور 
در شهر تاریخی و کویری زواره برگزار شود.محمد رضا 
شواخی زواره، دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای 
آب مایه حیات گفت: ایــن همایش برای اولین بار در 
استان اصفهان در شهر زواره با هدف انعکاس وضعیت 

بحران آب و فرونشســت زمین در روز پنجشنبه ۲۵ 
آذر مــاه همزمان با روز پژوهش برگزار می شــود.وی 
اظهار کرد: در این همایش یــک روزه بیش از ۱۰۰ نفر 
از مســئوالن، کارشناسان، نخبگان و اســتادان حوزه 
آب کشــور حضور دارند تا با توجه به تهدید بحران کم 
آبی و خشکســالی های اخیر و فرونشســت زمین، 
راهکار های برون رفت از این بحران را بررســی کنند.

شواخی زواره گفت: بخشــداری زواره اولین همایش 
منطقه ای آب مایه حیات را با همکاری شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در سالن دکتر علی شریعتی 
زواره برگزار می کند.دبیر این همایــش با بیان اینکه 
تاکنون ۳۳ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه همایش 
رسیده و ۱۵ مقاله بررسی و تایید شده است، گفت: به 
درخواست برخی از عالقه مندان زمان ارسال مقاله برای 

چاپ در کتاب همایش تا پایان دی ماه تمدید شــده 
است.شــواخی زواره این همایش را فرصت مناسبی 
برای انعکاس واقعیت های خســارت فرونشســت 
زمین در کویر زواره به علت بحران آب دانست و گفت: 
همایش آب مایه حیات می تواند زمینه ساز استفاده 
از انرژی های نو از جمله ایجاد مزارع آفتابی، پنل های 
خورشــیدی و راه اندازی نیروگاه های بــادی در این 
منطقه کویری باشــد.در کویر زواره مجموع ســاالنه 
ساعات آفتابی بیش از ۳ هزار ساعت است که ظرفیت 
خوبی برای سرمایه گذاری مردمی، بخش خصوصی و 
دولتی است.وی ،احیای ۴۲۰ رشته قنات این منطقه به 
عنوان میراث ارزشمند گذشتگان برای تامین آب شرب 
و کشاورزی که قدمت آن به چند هزار سال قبل می رسد 

را از دیگر ظرفیت ها برای تامین آب بیان کرد.

دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای »آب مایه حیات« خبر داد:

برگزاری نخستین همایش منطقه ای آب در زواره
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کونته:

 از من خواسته شده بود اینتر را قهرمان کنم
کونته که توانست فصل گذشــته اینتر را بعد از یک دهه در رقابت های سری آ به قهرمانی برساند، 
جایزه ویتوریو پوتزو برای بهترین مربی فصل را دریافت کرد.این مربی ایتالیایی در حال حاضر به 
تاتنهام پیوسته و جایش را روی نیمکت تیم قهرمان فصل گذشته به سیمونه اینزاگی داده است.

او نتوانست در مراســم دریافت جایزه ویتوریو پوتزو در تورین شرکت کند؛ اما به صورت ویدئویی 
برای حاضران در این مراسم صحبت کرد.کونته گفت:» این باعث افتخار و خوشحالی من است. 
می دانم که ویتوریو پوتزو چه جایگاهی در رشته ما دارد. کسب جایزه ای که به نام اوست برای من 

واقعا باعث افتخار است.«
اینتر در دومین فصل حضور کونته روی نیمکت این تیم موفق شــد پس از 11 سال بار دیگر فاتح 
اسکودتو شود و به سلطه یونتوس بر این لیگ پایان دهد.این مربی اظهار داشت:» دو سال بسیار 
پرتنش را سپری کرده و آنها را با شور و اشتیاق زندگی کردم. از من خواسته شده بود اینتر را قهرمان 
کنم، همه ما از مربیان تا مدیران و بازیکنان و اعضای باشگاه خوب کار کردیم.  فکر می کنم کار ما در 
این دو سال خوب بود. اینتر حاال تیمی بسیار رقابت جوست و از نظر من تا سال ها به همین شکل 
می ماند.«او در پاسخ به سوالی درباره تیم و بازیکنان جدیدش گفت:» من بازیکنان بسیار بزرگی 
را در طول دوران حضورم روی نیمکت هدایت کرده ام و حاال کین را دارم که قهرمانی واقعی است. 
کار با او برای من باعث خوشحالی است، این که بتوانم روی بازیکنی در سطح او حساب باز کنم. 

او ویژگی های تکنیکی درخشانی دارد و امیدوارم که بتوانم نقشی در رشد این بازیکن ایفا کنم.«

مالقات »الپورتا« و مدیربرنامه هالند در تورین
خوان الپورتا، رییس باشگاه بارسلونا، جلسه ای را با مینو رایوال در تورین برگزار کرده است.شایعات درباره 
سرنوشت ارلینگ هالند در پایان فصل به گوش می رسد و ظاهرا مقصد نهایی این بازیکن هنوز مشخص 
نشده است.درخشش این مهاجم بروسیا دورتموند باعث شده که باشگاه های بسیاری خواهان جذب او 
در تابستان سال آینده باشند، خصوصا که بند فسخ قرارداد او با این باشگاه آلمانی فعال شده و می توان 
او را با قیمتی معقول خریداری کرد. مینو رایوال، مدیربرنامه هالند، چند روز قبل صحبت هایی را درباره 
آینده این بازیکن مطرح کرده و از چند باشــگاه مطرح اروپایی به عنوان مقصد احتمالی او نام برده که 
بارسا نیز در بین این چهار باشگاه قرار داشــت. حاال فابریتزیو رومانو خبر داده که الپورتا به تورین پرواز 
کرده و پیش از حضور در هتلش به همراه متئو المانی، مدیر فوتبال بارسا، به دیدار با رایوال رفته است.او 

مدیر برنامه شناخته شده درباره شرایط از این فرصت استفاده کرده تا بتواند با این 
تابستان سال آینده میالدی صحبت ارلینگ هالند و احتمــال جذب او در 
بایرن مونیخ، رئال مادرید، بارسلونا کند. به باور رایوال، چهار باشگاه شامل 
بــرای جذب هالنــد در پایان فصل یا منچسترســیتی شــانس زیادی 
این بازیکن نروژی ترجیح می دهد جاری دارند.بســیاری باور دارند که 

صورت انتقال کیلیــان امباپه به رئال به ســانتیاگو برنابئو ملحق شــود و در 
فرانســوی هم بازی شــود. مادرید، با این فوق ستاره 

الپورتا چند روز پس گفتــه می شــود که 
عنــوان رییس از انتخاب شدن به 

بارسا  نیز مالقاتی را باشــگاه 
بــود با رایوال انجام  داده 
ی تــا از همــان  هــا ز و ر
یــی  ا بتد بــه دنبــال ا
ســی  ر یط بر ا شــر
لند  باشد.جذب ها

مصاف ذوب آهن- هوادار؛

طلسمناکامیهایسبزپوشانشکستهمیشود؟

هفته دهم رقابت های لیــگ برتر فوتبال   سمیه مصور
کشور  عصر امروز با برگزاری هفت دیدار 
به پایان می رسد که در یکی از این دیدارها تیم ذوب آهن در ورزشگاه 

فوالد شهر میزبان تیم هوادار است.
سبزپوشان اصفهانی در شرایطی مهیای این دیدار می شوند که هفته 
گذشته مقابل تیم نفت مسجد ســلیمان تن به تساوی دیگری دادند 
تا روند سینوســی نتایج این تیم همچنان ادامه داشته باشد و طلسم 
نبردن های این تیم وارد چهارمین هفته متوالی خود شود. ذوبی ها  با 
این نتیجه، 11 امتیازی شده و با توجه به نتایج سایر بازی ها همچنان 

در رده نهم جدول باقی ماندند. 
در آن سو تیم هوادار هفته گذشته موفق شد تا به یک تساوی شیرین 
مقابل قهرمان فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور دست 
یابد.تیم هوادار که از تیم های تازه وارد لیگ برتر به شــمار می رود، در 
این دوره از رقابت های لیگ برتر موفق به کسب یک برد و سه تساوی 
شده تا با کسب 6  امتیاز در رده چهاردهم جدول رده بندی جای بگیرد.

ذوب آهن در فصل جــاری به  رغــم بازی های خوبی کــه به نمایش 
می گذارد، در نتیجه گیری ضعیف عمل کرده و همچنان متزلزل نشان 

می دهد. نگاهی به چند بازی گذشــته این تیم گویــای این واقعیت 
اســت که تیم تارتار با وجود برخورداری از بازیکنان باکیفیت، هنوز به 
پختگی تاکتیکی الزم نرســیده و روند حرکتی این تیم در طول بازی 

ضرب آهنگ مناسبی ندارد. 
ذوبی ها در بیشتر بازی هایی که به نمایش گذاشته اند، از دوندگی خوبی 
برخوردار بوده و به خوبی نیز تــوپ را در زمین به گردش درمی آورند و 
با ارائه فوتبالــی هجومی، موقعیت های گلزنــی متعددی را هم خلق 
می کنند؛ اما فقدان انسجام تیمی و تاکتیکی مناسب در کنار بی دقتی 
مهاجمان در زدن ضربات نهایی، باعث شــده حمالت این تیم دارای 
آهنگ مناسبی نباشــد و موقعیت های ایجاد شــده نیز به راحتی از 

دست برود. 
در واقع می تــوان گفت ضعف اصلی شــاگردان تارتــار در چند هفته 
گذشــته، ناتوانی در حفظ ریتم تاکتیکی خود در طول 90 دقیقه است 
و همین مســئله باعث شده سبزپوشــان اصفهانی با وجود برتری در 
بســیاری از مولفه های فوتبالی نتوانند بازی خود را به حریف دیکته 

کنند و نتیجه الزم را به دست آورند. 
 سبزپوشان برای شکست طلســم نبردن های خود به پیروزی در این 

دیدار خانگی نیاز مبرمی دارند، ذوبی ها با کسب سه امتیاز این دیدار 
می توانند ضمن حفظ جایگاه شــان در جدول رده بنــدی،  نگاهی به 

رتبه های باالتر در جدول نیز داشته باشند.
روی کاغذ شاگردان مهدی تارتار شرایط بهتری برای نتیجه گیری در 
این دیدار دارند ؛اما نباید از انگیزه باالی بازیکنان تیم هوادار به راحتی 
گذاشت. این تیم که هفته گذشته موفق به توقف تیم پرسپولیس در 

ورزشگاه آزادی شد، امید زیادی به پیروزی در این دیدار دارد.
در دیگر دیدارهای امروز تیم تراکتور سازی تبریز در خانه میزبان تیم 
نفت مسجد سلیمان است، فجرسپاسی شیراز از تیم مس رفسنجان 
پذیرایی می کند، نســاجی مازندران به مصاف تیــم آلومینیوم اراک 
می رود، صنعت نفت آبادان مقابل تیم پدیده مشهد صف آرایی می کند، 
تیم پیکان دربرابر تیم پرسپولیس قرار می گیرد و تیم گل گهر سیرجان 

به مصاف تیم فوالد خوزستان می رود. 
در پایان هفته نهم رقابت هــای لیگ برتر فوتبال کشــور تیم های گل 
گهر سیرجان، ســپاهان اصفهان و آلومینیوم اراک با کسب 19 امتیاز 
و به خاطر تفاضل گل،رده های اول تا سوم جدول رده بندی را به خود 

اختصاص داده اند.

در حالی که الیحه بودجه ارائه شــده از سوی دولت 
ممکن است با تغییراتی در مجلس شورای اسالمی 
همراه شــده و بعد از آن تصویب شــود، اما به نظر 
می رسد بودجه ورزش نسبت به سال 1۴00 افزایش 
چشمگیری داشته است.بودجه پیشنهادی دولت 
برای کمیته ملی المپیک ۲۳9 میلیارد تومان است. 
) ۳0 میلیارد و 9۵0 میلیون  و 600 هزار تومان برای 
حقوق و دســتمزد  و  ۲0۸ میلیارد و ۴9 میلیون  و 
۴00 هزار تومان برای ســایر(. همچنین در جدول 
متفرقه هم مبلغ 60 میلیارد تومــان برای کمک به 
آماده سازی  و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه 
ای  و جهانی لحاظ شده است. این در حالی است که 
بودجه پیشنهادی دولت  برای کمیته ملی المپیک 
در  سال 1۴00، مبلغ 166 میلیارد  و 900 میلیون تومان 

بود.همچنین بودجه پیشنهادی دولت برای کمیته 
ملی پارالمپیک هم 1۲۷ میلیارد تومان اعالم شده 
اســت. )۵ میلیارد و 9۳6 میلیون  و 100 هزار تومان 
برای حقوق و دستمزد  و 1۲1 میلیارد و 6۳ میلیون  
و 900 هزار تومان  برای ســایر(. همچنین در جدول 
متفرقه هم مبلغ 1۲ میلیارد تومــان برای کمک به 
آماده سازی و شرکت در مسابقات ورزشی منطقه ای  
و جهانی لحاظ شده است. بودجه اختصاصی وزارت 
ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی معادل ۲ 
هزار و ۷۵۸ میلیارد و 1۲9 میلیون و ۵00 هزار تومان 
اســت که در بخش جاری معادل یک هــزار و 160 
میلیارد و ۳۳6 میلیون تومــان و در بخش عمرانی 
معادل یک هزار و ۵1۷ میلیارد و ۷9۳ میلیون و ۵00 
هزار تومان برآورد شــده و عالوه بر این ۸0 میلیارد 

تومان نیز در بخش جاری مصارف اختصاصی در نظر 
گرفته شده است. جالب اینکه بودجه وزارت ورزش 
و جوانان در بخش برنامه سیاست گذاری، راهبری، 
توسعه و فرهنگ ســازی ورزش همگانی معادل ۲ 
هزار و 60 میلیــارد و ۸۸۳ میلیون و ۵00 هزار تومان 
و بودجه وزارت ورزش و جوانــان در بخش برنامه 
سیاست گذاری، راهبری، توسعه و فرهنگ سازی 
ورزش قهرمانی معادل ۴99 میلیارد و 91۷ میلیون 
و ۲00 هزار تومان برآورد شده؛ یعنی بودجه همگانی 

تقریبا چهار برابر بودجه قهرمانی است. 

ورزشی ها چشم انتظار روی خوش مجلس؛

بودجه ورزش ایران در سال 1401 چقدر است؟

ملی پوش کاتای بانوان در خصوص شرایط خود در آستانه مسابقات کاراته قهرمانی آسیا اظهار داشت: خدا را شکر اردوی های مرتب و تمرینات خوبی را پشت سر 
گذاشتیم و سعی کردیم از شوک عدم حضور در مسابقات جهانی بیرون بیاییم. امیدوارم در مسابقات آسیایی همه بچه ها نتایج خوبی را بگیرند. با توجه به کاروان 
بزرگی که از کاراته ایران در این مسابقات حضور دارد، مطمئنم تعداد مدال های ما زیاد و خوش رنگ خواهد بود. فاطمه صادقی تاکید کرد: توانستم ذهن خود را 
برای حضور پرقدرت در مسابقات آسیایی  قزاقستان متمرکز کنم. حریفان خوبی در قهرمانی آسیا دارم که تجربه حضور در المپیک را دارند، اما من نیز از آمادگی 
بدنی باالیی برخوردار هستم و سعی می کنم استارت پرقدرتی بزنم. امیدوارم بتوانم بهترین نمایش خود را در تاتامی آسیایی پیاده کنم و به امید خدا روی سکو 
بروم.کاتاروی تیم ملی کاراته بانوان در خصوص حضور کاتا در مسابقات کشورهای اسالمی گفت: خوشبختانه برای اولین بار به کاتا نیز در این مسابقات سهمیه 

جداگانه تعلق گرفته است و امیدوارم با نمایش خوب در آسیایی جای پای خود را برای حضور در این مسابقات و رقابت های کشورهای اسالمی محکم کنیم.

ملی پوش کاتای بانوان:

ناگفته های نایب قهرمان امیدوارم بهترین نمایش خود را در آسیا پیاده کنم
وزنه برداری از مشکالت اردو

گلایه روز

وز عکس ر

»داورزنی« در خانه رییس 
قدیمی والیبال

محمدرضا داورزنی بعد از مدت ها به مالقات 
رییس اسبق این فدراسیون رفت. محمدرضا 
یزدانی خرم کــه بعد از ســال ها مدیریت در 
ورزش کشور خانه نشین شده، به علت بیماری 
عروقی در بیمارستان بهمن بستری شد و پس 
از انجام معالجات الزم، برای ســپری کردن 
دوران نقاهت به منزل بازگشت.رؤسای اسبق 
و کنونی فدراسیون والیبال در این دیدار به بیان 
خاطرات و مباحثی در راســتای رشد والیبال 

ایران پرداختند.

پیشنهاد مربیگری برای »اسکوچیچ«
نشریه »الرای« کویت خبر داد احمد الیوسف، رییس فدراسیون فوتبال کویت جلسه ای را در این هفته 
با کمیته فنی فدراسیون برگزار می کند و اکنون با ۴ گزینه وارد مذاکره شده است.رییس فدراسیون 
کویت نام هایی را مطرح کرده که مذاکراتش را با آنها آغاز کرده است. یاروسالف شیلهافی و فاتیسالف 
الفیکا دو مربی اهل جمهوری چک جزو گزینه هایی هستند که مذاکرات با آنها انجام شده است.دو 
گزینه دیگر فدراسیون کویت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران و برانکو ایوانکوویچ سرمربی 
تیم ملی عمان هستند که مذاکرات اولیه با آنها انجام شده است.اسکوچیچ در آستانه راهیابی به جام 
جهانی ۲0۲۲ قطر قرار دارد و تنها نیاز به یک برد دارد تا به این هدف برســد. الیوســف خوب می داند 
آوردن این مربی سخت است چون ایران را به جام جهانی رسانده و برای اولین بار است که می خواهد 
در جام جهانی حضور پیدا کند و سخت است که او ســمتش را ترک کند.اسکوچیچ در کارنامه خود 
تجربه مربیگری در کویت با تیم العربی را در فصل ۲009-۲010 را دارد. رییس فدراسیون کویت با انگیزه 
زیادی به دنبال مذاکره با برانکو نیست چون ترس از این دارد این مربی در مسابقات مقدماتی جام 
جهانی ۲0۲۲ با عمان ناکام شود و در صورت آوردن این مربی از سوی هواداران مورد انتقاد قرار بگیرد.

مهاجم تیم ملی، کرونا را شکست داد
بازیکن مطرح ایران به دلیل ابتال به کرونا مدتی در قرنطینه بود.رسانه یونانی از بهبودی مهاجم ملی 
پوش ایرانی آ.اک از کرونا خبر داد.سایت»amna« یونان خبر داد کریم انصاری فرد بعد از گذراندن 
دوران قرنطینه اش بعد از ابتال به کرونا به تمرینات برگشــت. مهاجم ملی پوش ایرانی طی دو هفته 
گذشته به دلیل ابتال به کرونا در قرنطینه به ســرمی برد. انصاری فرد روز دوشنبه به صورت انفرادی 

تمرین کرد و به نظر می رسد به بازی پنجشنبه می رسد.

روابط عمومی باشگاه ذوب آهن: 

منتظر  رای صادره هستیم
درپی انتشار خبری با تیتر بیانیه ۵ باشگاه در فضای رسانه ای کشور، روابط عمومی و اموربین الملل 
باشگاه ذوب آهن تکذیبیه ای به شرح ذیل منتشر کرد: با عنایت به انتشار بیانیه ای با مضمون بیانیه ی 
شش باشگاه لیگ برتری در رسانه ها بدینوسیله  باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان امضای 
هرگونه بیانیه ای با مضمون فوق راکذب محض دانسته و تکذیب می کند، شایان ذکر است  این باشگاه 
با توجه به بررسی این پرونده در کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال ج .ا.ا منتظر آرای صادره  از سوی 

سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال می ماند و نیازی به صدرور بیانیه ندارد .

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس:

 می توانیم از بازیکنان جدید استفاده کنیم
مجید صدری می گوید که با پرداخت مطالبات کالدرون، آنها منتظر تاییدیه وکیل او هستند تا روز جمعه 
پنجره باز شود.سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرســپولیس با اعالم اینکه آخرین قسط از مطالبات 
گابریل کالدرون پرداخت شده، اظهار داشت:  خوب است که خبری برای تمام مردم عزیزمان داشته 
باشیم. پرونده گابریل کالدرون تمام شد و نگرانی که ما دو هفته پیش داشتیم این بود که پول رفته  و 
برگشت خورده بود و ممکن بود این پول وسط کار مشکلی برایش پیش بیاید، صحیح و سالم به ما 
رسید و توانستیم مجددا ارسال کنیم.وی در رابطه با دریافت تاییدیه عنوان کرد: بخشی از تاییدیه را از 
وکیل گرفتیم و منتظر هستیم بخش دیگر تاییدیه را هم از روز پنجشنبه بگیریم تا روز جمعه پنجره را باز 
کنیم و در خدمت دو بازیکن تاجیک باشیم.صدری با تقدیر از وزیر ورزش اظهار داشت: کار کالدرون 
یک کار جمعی بود؛ مخصوصا جناب آقای سجادی که خیلی هم مورد بی مهری قرار گرفتند اما واقعا 

به ما کمک کردند.

مستطیل سبز

مصطفی جــوادی درباره نایــب قهرمانی در 
دسته ۸1 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان 
بیان کرد: شرایط بدنی ام قبل از مسابقه خوب 
بود و می دانستیم که شانس مدال دارم و حتی 
به جایگاه بهتر فکر کرده بودیم؛ اما به هر حال 
شرایط مسابقه متفاوت است و رکورد ورودی 
وزنه برداران هم نزدیک به هم بود و مشخص 
بود کســی مدال می گیرد کــه تمرکز باالتری 
داشته باشــد. خدا را شکر شرایطم خوب بود 
و توانستم هر شــش حرکتم را صحیح بزنم. 
نایب قهرمان وزنه بــرداری افزود: برای مدال 
طال برنامه ریزی کرده بودیــم ولی وزنه بردار 
بلغارستان خیلی بهتر خودش را نشان داد. در 
یک ضرب زیاد به فکر مدال نبودم ؛اما همین 
که مدال برنز را گرفتم کارم را برای دوضرب و 
مجموع راحت تر کرد. جوادی با بیان این که در 
شرایط اردویی نامناسبی برای قهرمانی جهان 
آماده شدیم، تاکید کرد: اگر شرایط بهتر بود و  
مسئوالن کمک می کردند، همه با شرایط روانی 
و بدنی بهتری وارد مسابقه می شدیم. کل تیم 
شرایط بدنی و روانی آنچنان خوبی ندارد. واقعا 
در اردوی آخر، شرایط بدی داشتیم و بدترین 
اردوی تاریخ وزنه برداری بود. صبحانه مناسب 
نداشتیم. منزل ما کرج است و از منزل برای 
من غذا می فرستادند  و نمی شد غذای داخل 
اردو را خورد. تغذیه ما از یک بدنساز درجه سه 
بدتر بــود و تمام ملی پوشــان از جیب هزینه 
کردند. نمی دانم چرا مسئوالن توجه نکردند و 
امیدوارم در مسابقات بعدی دیگر این اتفاقات 
رخ ندهد چون اگر واقعا می خواهند برداشت 
داشته باشــند باید قبل از آن چیزی بکارند. 
نایب قهرمان جهان با گالیه از صدا و سیما برای 
پخش نشدن مسابقه دسته ۸1 کیلوگرم جهان 
تاکید کرد: قبل از وزن کشی متوجه شدم قرار 
نیست مسابقه ام پخش شــود و مسابقات 
فرمول یک پخش می شــود. نمی دانم چرا 
وزنه برداری به این سطح رسیده که مسابقات 
فرمول یک را به آن ترجیح می دهند و این که در 
مسابقات قهرمانی جهان یک نماینده از ایران 
قرار بود وزنه بزند برای شان اهمیتی نداشت و 

واقعا  آدم دلسرد می شود. 

روی کاغذ شاگردان مهدی تارتار شرایط بهتری برای 
نتیجه گیری در این دیدار دارند ؛اما نباید از انگیزه 
باالی بازیکنان تیم هوادار به راحتی گذاشت. این تیم 
که هفته گذشته موفق به توقف تیم پرسپولیس در 
ورزشگاه آزادی شد، امید زیادی به پیروزی در این 

دیدار دارد

فوتبال جهان
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عضو شورای شهر مطرح کرد:

بررسی درآمدهای غیرشفاف در بودجه 1401 اصفهان
رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: در صدد هستیم 
در این دوره مدیریت شهری، کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شهر بیشتر به 

فرآیندهای انجام امور بپردازد.
احمدرضا مصور با بیان اینکه یکی از اقدامات کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات طی سه ماه 
اخیر، در فرآیند امالک، درآمدهای مختلف شهرداری و شهرسازی بوده است، افزود: در این مدت 
ضمن انجام آسیب شناسی ها، توجه ویژه به هوشمندسازی حوزه شهرسازی در زمینه صدور پروانه 
ساختمانی، درآمدها، محاسبات و عوارض داشته و تالش کردیم منافذی که می تواند منجر به فساد 

و رانت شود را شناسایی و برای آن راه حل پیدا کنیم.
رییس کمیســیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: معاونت 
شهرسازی شهرداری ۱۸ مورد که باعث فساد و رانت در این حوزه می شد را احصا و برای بعضی از آنها 
با راه حل های کوتاه مدت اصالحات الزم انجام شد، همچنین حل شدن بعضی دیگر از موارد فرآیند 
طوالنی تری نیاز دارد و زمان بر است، اما کمیسیون همچنان پیگیری های الزم را انجام می دهد که 

بی شک در صورت تداوم اقدامات، نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
وی تصریح کرد: از معاونت های مختلف شــهرداری درخواست شــده فرآیندها را بررسی کرده و 
مواردی که برای تسهیل امور مردم نیاز به اصالح دارد اعالم شود تا چنانچه نیاز به مصوبه جدید داشت 
کمیسیون پایش با همکاری شهرداری تنظیم و پس از تبدیل شــدن به الیحه یا طرح، در شورای 
اسالمی شهر به تصویب برسد.مصور تاکید کرد: سعی کردیم با ارتباط مناسب و پویا آسیب شناسی 

انجام داده و بالفاصله راه حل های مناسب را طراحی کنیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورا تا پایان سال جاری به برخی بخش های 
درآمدی شهرداری و روندهایی که شفافیت الزم را ندارد ورود پیدا خواهد کرد، گفت: از سوی دیگر 
نیروهای شــهرداری که قبال به کارگیری شــده اند، نیروهایی که مازاد بر نیاز جذب شده یا درجای 
مناسب حضور نداشته اند، سعی شــد در چارچوب منطقی و درست با همکاری شهرداری گنجانده 

شوند.
رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره به راه اندازی 
سامانه سوت زنی شورا، خاطرنشان کرد: این سامانه در حال حاضر در سایت شورا قابل دسترسی 
است و شهروندان با استفاده از آن می توانند چنانچه اطالعاتی راجع به وجود فساد یا سوءجریان 
در شهرداری مناطق یا ســازمان ها مشاهده می کنند، به کمیســیون پایش اعالم کنند تا بررسی و 

پیگیری الزم انجام شود.

راه اندازی ایستگاه بازیافت ثابت در منطقه امیریه اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: به منظور رفاه حال شهروندان اصفهانی 
و تسهیل فرآیند مدیریت پسماند خشــک، سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اقدام 
به راه اندازی ایستگاه بازیافت جدیدی در منطقه ۱۳ شــهری کرده است. غالمرضا ساکتی اظهار 
کرد: ایستگاه جدید بازیافت در خیابان چهارم امیریه واقع شده و شهروندان ساکن در این منطقه 
می توانند از این پس پسماند های خشک شامل انواع پالستیک، کاغذ و مقوا، فلزات و شیشه ها را 
به صورت تفکیک شده به این ایستگاه تحویل دهند تا ضمن دریافت هدایای ایستگاه، از طرح های 
تشویقی و برنامه های فرهنگی و آموزشی ســازمان در حوزه مدیریت پسماند نیز مطلع و بهره مند 

شوند.
ساکتی با اشــاره به دیگر خدمات ایســتگاه بازیافت گفت: ایســتگاه های بازیافت همچنین به 
جعبه های ایمن مخصوص جزء ویژه پسماند های خانگی نیز مجهز شده اند و شهروندان برای جمع 
آوری اقالمی مانند سرسرنگ، تیغ، ژیلت، باطری و النســت قندخون می توانند این جعبه ها را در 

ایستگاه دریافت کرده و پس از پر شدن مجددا تحویل ایستگاه بازیافت دهند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی شهرداری اصفهان 

شهردار اصفهان در نخستین نشست خبری  حدیث زاهدی
خود با خبرنگاران، در رابطه تعامل بیشتر و 
الزام مدیران شهری به پاســخگویی به رســانه ها، اظهار کرد: در روزهای 
ابتدایی که هنوز کار مدیران شهری شروع نشده بود مجبور به شعار دادن 
بودیم، اما از این به بعد به صورت منظم با رسانه ها تعامل داریم و مدیران را 
به پاســخگویی ملزم خواهیم کرد، مدیرانی که انتخاب شده اند نیز چنین 
روحیه ای دارند. علی قاسم زاده درباره راهبرد شهرداری اصفهان برای کسب 
درآمدهای پایدار شهری و کسب درآمدهای حالل که جزو شعارهای این 
دوره مدیریت شهری است، گفت: با هوشمندسازی در شهرداری به سمت 
بستر منافذ پول حالل حرکت می کنیم، همانگونه که اتفاقاتی که در این سه 
ماه رقم زدیم فرآیندهای شهرسازی را کوتاه کرد، درحالی که پیش از این 
فرآیندهای این حوزه بدون علت طوالنی شده بود و تبعاتی منفی داشت.

شهردار اصفهان افزود: اکنون سه ماه از فرآیند صدر پروانه  ساختمانی در 
شــهرداری اصفهان کاهــش یافتــه و پیش بینی می کنیــم می توانیم 

ایستگاه های دیگر را نیز در ارائه خدمات شهری حذف کنیم.

بازداشت 12 نفر از مدیران شهری طی یک ماه گذشته
وی درمورد برنامه شهرداری اصفهان درباره حذف پدیده داللی و فساد در 
شهرداری نیز گفت: روی پدیده داللی تمرکز کرده ایم و دالالن و واسطه ها 
بیش از حد زیر ذره بین هســتند. طی یک ماه گذشــته حدود ۱۲ نفر در 

شــهرداری اصفهان به علت فساد بازداشت شــدند که جرم آنها از دیدگاه 
دســتگاه قضایی محرز بود و برخی اختالس های بزرگ نیز مرتکب شده 
بودند که بعد از صدور حکم قطعی از سوی دستگاه قضایی، اطالع رسانی 
خواهد شد.قاسم زاده اعالم عزم جدی برخورد با فساد را به معنای بستن 
راه های کسب پول حرام دانست. شهردار اصفهان درباره وضعیت بدهی های 
شــهرداری اصفهان نیز گفت: در زمانی که شــهرداری اصفهان را تحویل 
گرفتیم، شهرداری حدود ۵ هزار میلیارد بدهی داشت که در ادبیات بودجه 
به معنای کسر بودجه نبود، بلکه براساس روندی است که در شهرداری ها 
وجود دارد و ما را در اضطرار قرار داده، یعنی استفاده از اوراق مشارکت و وام. 
وی با بیان اینکه برخی از مدیران شهری معتقدند باتوجه به سرعت تورم، 
اگر وام بگیریم اما پروژه را زودتر به ســرانجام برسانیم به نفع شهرداری 
است، تصریح کرد: این منطق درستی است و با این منطق در دوره گذشته 
۵ هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده اند که قسط های آن شروع شده و 
بخشــی از هزینه ها بازپرداخت آنها خواهد بود. اگرچه به معنای فساد یا 
بی انظباطی مالی نیست، اما یک تدبیر بوده که ما را با بدهی مواجه کرده و 

باید به مرور صفر شود.

راهبردهای تحقق شهر زندگی
شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در روند تغییر قانونی شورای شهر و 
شهردار معموال هر شورا و شهردار جدیدی، افقی به عنوان چشم انداز و مسیر 

راه مشخص می کند که در قالب یک شعار بیان می شود، تصریح کرد: شعار 
این دوره »اصفهان من شهر زندگی« است.وی در تبیین این شعار، توضیح 
داد: »اصفهان من« گویای تعلق، هویت و عالقه به اصفهان است و هرکسی 
این احساس تعلق را در وجود خود داشته باشد حق زندگی در شهر دارد. 
هرکســی خودش را اصفهانی می داند فارغ از تعلقات فکری، سیاسی و 
قومی و به صرف عالقه به شهر مورد احترام و تکریم است و حق یک زندگی 
شایسته در این شهر را دارد.قاسم زاده افزود: شهر زندگی یعنی شهری که 
حداقل های زیست محیطی، نیازهای ابتدایی، آب، هوا، خوراک، تفریح و 
گردش شهروندان در آن تامین شود. شهر زندگی عالوه بر غنی بودن از حیث 
تامین نیازهای بیولوژیکی، باید به ساکنان احساس امنیت بدهد، درحالی 
که شهری که شهروند احساس امنیت نکند شهر زندگی نخواهد بود.وی 
سومین نیاز شهر زندگی را احساس عزت و احترام دانست و گفت: شهر ما 
همیشه مهد همزیستی مسالمت آمیز بوده است. چهارمین سطح یک شهر 
زندگی نیز احساس عالقه، عشق و محبت در بین ساکنان شهر است، بر این 
اساس شهروندان یک شهر باید حس مشترک داشته و غمخوار همدیگر 

باشند، در عین حال که نباید به سرنوشت هم بی تفاوت باشند.

شهر زندگی، نقطه پایانی ندارد
شهردار اصفهان با بیان اینکه اوج شهر زندگی پویایی و خودشکوفایی است، 
گفت: شهر زندگی باید دائم درحال رشد و تحول باشد. وقتی می گوییم 
شهر زندگی یعنی همه این مفاهیم باید در شــهر تحقق پیدا کند، ضمن 
اینکه شهر زندگی نقطه پایان ندارد و دائم درحال بهتر شدن است. وی با 
بیان اینکه در مسیری که انتخاب شده بر روی چند موضوع تمرکز کرده ایم 
که در قالب میز مطرح شده اســت، تصریح کرد: یکی از این میزها، میز 
محالت است. اصفهان ۲۰۰ محله دارد که تعدادی از این محالت از شرایط 
شایســته ای برخوردار نیستند و برای ما خوشــایند نیست حصه مقصد 
گردشگری میهمانان این شهر باشــد، درحالی که هنر ما این است این 
محالت را آباد کنیم.شهردار اصفهان با اشاره به اینکه هرسال باید تعدادی 
از محالت شهر ارتقا پیدا کند و مردم طعم عدالت را احساس کنند، گفت: 
از ۱۴۰۱ به صورت جدی تر وارد محالت می شویم و سطح کیفی محالت را 
ارتقا می دهیم.وی، میز بعدی را فرهنگ دانســت و تصریح کرد: در این 
راستا موزه شهر جزو مطالبات شهر است و امیدوارم در این دوره راه اندازی 
شود.قاسم زاده همچنین به میز گردشــگری اشاره و اظهار کرد: محالت 
فرسوده گنجینه های اســت که باید بازآفرینی و مقصدهای گردشگری 
جدیدی شود. پیش بینی کرده ایم محور مشــاهیر در شهر به عنوان یک 

جاذبه جدید فعال کنیم.

نمایش منتخبی از انیمیشن های کوتاه جشنواره »زاگرب«
از سوی فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان و دفتر تخصصی سینما )وابسته به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان( منتخبی از انیمیشــن های کوتاه جشنواره »زاگرب« همراه 
با آثاری از هنرمندان ایرانی راه یافته به جشــنواره زاگرب در سالن سوره حوزه هنری استان اصفهان 
نمایش داده می شــود. مکتب پویانمایی زاگرب مشــهور به مکتب زاگرب، یــک جنبش و نهضت 
فیلم سازی در ژانر پویانمایی بود که از ابتدای دهه ۵۰ در زاگرب فیلم و در کرواسی در زمان جمهوری 
فدرال سوسیالستی یوگسالوی آغاز شد. این مکتب توسط مورخ سینما ژرژ سادول بین سال های 
۱۹۵۲ تا ۱۹۵۳ نام گذاری شده است. در دنیای فانتزی نقاشی متحرک، مکتب زاگرب با اعتبارترین 
و به تعبیری محترم ترین جنبش فیلم ســازی انیمیشــن در جهان شناخته می شــود. از آن موقع 
عمده نویسندگان سینمایی و عالقه مندان به ســینما به تبعیت از واژه ابداع شده توسط ژرژ سادول، 
این جنبش سینمایی را به مکتب زاگرب می شناســند. در مکتب زاگرب اصل کار بر سادگی و خلق 
کاراکترهایی بود که کودکان و بزرگساالن به تمام معنی آنها را در زندگی خود لمس کنند. طنز، سادگی و 
غلبه محتوی بر فرم از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده سیاست هنری انیماتورهای مکتب زاگرب بود. 
خالقان این انیمیشن ها موضوع را بسیار مهم می دانستند و سادگی در بیان آن را برای تماشاگران جا 
انداختند.  منتخبی از انیمیشن های کوتاه جشنواره »زاگرب« در برنامه انیمیشن این هفته  فیلم خانه 
در سالن سوره حوزه هنری اســتان اصفهان، واقع در گذر فرهنگی چهارباغ، ابتدای خیابان آمادگاه، 

روبه روی هتل عباسی نمایش داده می شود.

چالش های اقتصاد رسانه های محلی بررسی می شود
فرهنگسرای رسانه اصفهان در راستای بررسی اقتصاد رســانه های محلی وبینار آموزشی » چند و 
چون  رسانه های محلی « را برگزار می کند.فاطمه شفیعی، مدیر فرهنگسرای رسانه گفت: با توجه  به  
انتشار نشریات محلی متعدد در اصفهان و لزوم توجه به منابع در آمد زا برای ادامه فعالیت نشریات 
محلی ، محسن ایل چی مدرس روزنامه نگاری اقتصادی با  بررسی مشــکالت این حوزه  به ارائه 
راهکارها و راه حل هایی کاربردی می پردازد .این وبینار آموزشــی روزهای ۲۵ و ۲6 آذر ماه)امروز و 
فردا(  از ساعت ۱۵ برگزار می شود که عالقه مندان برای حضور در این وبینار که به صورت رایگان  است ، 
می توانند  با استفاده از نشانی https://b۲n.ir/isfahan-media وارد این وبینار شوند و از مطالب 

آن بهره ببرند.

ویژه برنامه شب یلدا »بود نبود، بودگار بود«
خانه ادبیات مستقل افغانستان با همکاری حوزه هنری اصفهان برنامه »بود نبود، بودگار بود« را ویژه 
شــب یلدا برگزار می کنند.برنامه »بود نبود، بودگار بود« به میزبانی راهان پارسی مدیر خانه ادبیات 
مستقل افغانستان برگزار می شود. ویژه برنامه های متنوعی از جمله مشاعره، حافظ خوانی، شاهنامه 
خوانی، نقالی، قصه گویی افغانستانی، اجرای موسیقی سنتی افغانستان و ایران، فال حافظ، مسابقه 
و نمایشــنامه خوانی  در این برنامه در نظر گرفته شده اســت.این ویژه برنامه با حضور کارشناس 
ادبی برنامه دکترلیدا حیدری نیای راد، ساعت ۱۷ روز پنجشــنبه ، در سالن سعدی واقع در خیابان 
استانداری، گذرسعدی، عمارت سعدی ساختمان مرکزی حوزه هنری استان اصفهان اجرا می شود.

اختتامیه جشنواره ملی رسانه ای معلوالن در اصفهان
چهارمین جشنواره ملی رسانه ای معلوالن کشــور با عنوان اثر موثر باحضور مسئوالن و توانخواهان 
هنرمند سراسر ایران در اصفهان برگزار شد.این مراسم که تماما با اجرا و برگزاری توانخواهان اصفهانی 
همراه بود، نشان داد که معلولیت محدودیت نیســت چراکه آنان برگزاری چنین جشنواره ای را به 
جهت شناخت و اعالم توانمندی افراد توانخواه دانسته و مشارکت خود را در امور رسانه ای ثابت کردند.

با مسئولان

خبر خوان

جمع آوری 2۹1 خودروی 
فرسوده در اصفهان

خبر روز

مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری در هشــت ماه امسال، گفت: در این 
مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف سد معبر 
۱۹ هزار و ۵۱۳ تذکر و پنج هزار و ۹۴۲ اخطاریه 
صادر شده و رفع تخلف ۱۷ هزار و ۸۴۴ متصدی 

صنف انجام شده است.
روح ا... ابوطالبی اظهار کرد: در بخش جلوگیری 
از نصب تابلو های غیرمجاز تعــداد چهار هزار و 
۲۰۸ اخطاریه صادر شده و یک هزار و ۸۵۲ مورد 
نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شده است. 
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه طی هشــت 
ماه امسال در راستای جمع آوری خودرو های 
فرسوده رها شــده در معابر شهر ۵۸۰ اخطاریه 
صادر شــده و ۲۹۱ خودروی فرسوده رها شده 
جمع آوری شــده اســت، گفت: در این مدت 
۴۸۱ نفر دســت فروش و ۲۵۱ نفــر متکدی 
جمع آوری شــده اند. وی گفت: در هشت ماه 
سال ۱۴۰۰ در بخش کنترل ساختمان در راستای 
جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های 
ســاختمانی متخلف یا بدون مجــوز و پروانه 
از مــواردی مانند افزایش طبقــات یک هزار و 
۹ ســاختمان، تعمیرات داخلــی غیرمجاز دو 
هزار و ۸۴6 ســاختمان، تبدیل وضعیت ۹6۹ 
ســاختمان و فعالیت ۱۰ هــزار و ۸۳۸ کارگاه 
ســاختمانی متخلف جلوگیری شــده است. 
ابوطالبی با اشاره به اقدامات این حوزه در بخش 
کنترل دفع ضایعات ســاختمانی سطح شهر 
)پیشــگیری و تعطیلی کارگاه های سد معبر 
کننده با مصالح و نخاله( گفت: در این راستا ۱۱ 
هزار و 6۷ مورد اخطاریه صادر شده و یک هزار 
و ۲۸۵ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شده 
است.وی گفت: در این مدت در راستای اجرای 
بند ۲۰ قانون شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت 
کارگاه های صنفــی مزاحم از طریــق اجرای 
تمهیدات و تعطیلی، ۳۳۵ رای اجرا و ۵۲۱ رای 
نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری ها مبنی 
بر رفع خطر از بنا های حادثه آفرین، چاله ها و 
اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شده است.

هنرمندان سوزن دوزی و رودوزی اصفهان در نمایشگاه »سفیران نصف جهان« 
که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد، 
بخشــی از انواع گوناگون این هنر اصیل را به نمایش گذاشتند. شاید بیشتر ما 
با شنیدن نام سوزن دوزی در سال های اخیر به یاد هنر دست زنان بلوچ و زنان 
خطه جنوب بیفتیم؛ اما ســوزن دوزی و رودوزی های سنتی در همین اصفهان 
خودمان ریشه درازی دارد و آن طور که زنان هنرمند اصفهانی می گویند ۱۷ نوع 
سوزن دوزی توسط مادربزرگ ها و مادران ما در اصفهان انجام می شده که آنها 

تالش دارند بار دیگر آنها را ترویج دهند. 
بخشی از این هنر اصیل و زیبا به همت مرکز تخصصی بانوان آفتاب وابسته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نمایشگاه »سفیران 
نصف جهان« و در قالب مدرسه استاد شــاگردی در انگورستان ملک برپا شد. 
در این نمایشــگاه آثاری از مینا نصیری، ناهید معقولی، آفاق امیریان و مژگان 
همایون نژاد از پیشاگامان دوخت و ترویج انواع سوزن دوزی های ایرانی به همراه 
شاگردان آنها به نمایش درآمد. در حاشیه این نمایشگاه از پرچمی که توسط یکی 
از زنان هنرمند اصفهانی رودوزی شده، رونمایی شــد. این پرچم قرار است در 

بارگاه امامزاده هالل ابن علی)ع( کاشان مورد استفاده قرار گیرد. 
شــادی فضلی، مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان در مراسم 
افتتاحیه نمایشــگاه ســفیران نصف جهان، صنایع دســتی را میراث فرهنگی 
ملموس کشــورمان دانســت و اظهار داشت: صنایع دســتی یکی از مهم ترین 
عوامل رشد تولید ناخالص ملی کشورمان محســوب می شود و در کنار صنعت 
گردشگری، می تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار شود. زنان هنرمند حاضر در 
این نمایشگاه نیز تاکید داشتند به واسطه این تولیدات، بانوان بسیاری صاحب 

اشتغال پایدار شده و خانواده های زیادی موفق به کسب درآمد شده اند.
وی ادامه داد: بیش از نیمی از انواع صنایع دستی در کشورمان توسط هنرمندان 
زن تولید می شود. شهر اصفهان نیز همواره مهد هنرهای زیبا و پایتخت فرهنگی 
صنایع دستی در قرن های متمادی بوده اســت. ذوق، هنر و پشتکار هنرمندان 
اصفهانی به گونه ای اســت که تولیدات دست  ســاز آنها مورد اقبال گردشگران 

داخلی و خارجی است.
فضلی از شهردار، اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان و سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری درخواســت کرد از طرح ایجاد مدرسه استاد 
شاگردی که حدود ۳ سال پیش در شورای مهارت استان مصوب شد، حمایت 
کنند تا به مرحله اجرا برسد و همچنین مکانی به برپایی نمایشگاه های دائمی 

و فصلی برای نمایش دست سازه های زنان هنرمند اصفهانی اختصاص دهند.
فرزانه کالهدوزان، عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز این شهر را خاستگاه و منزلگاه هنرمندان دانست و اظهار داشت: 
روش آموزشی استاد شــاگردی یکی از روش های بسیار موثر برای انتقال هنر 
میان نسل ها و پایداری رشته های هنری اســت که می تواند در سایر رشته ها و 

مشاغل نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به افزایش فارغ التحصیالن دانشــگاهی که گاهی از مهارت 
متناسب با رشته تحصیلی خود برخوردار نیستند، نیاز است این روش در تمام 
دانشگاه های کشور ترویج شود. روش استاد شــاگردی در پیشینه فرهنگی و 
هنری کشور و شهرمان وجود دارد و جای خالی این روش که نوعی رابطه تربیتی 
میان استاد و هنرآموز نیز در آن وجود دارد، در آموزش و پرورش و آموزش عالی 
ما احساس می شود. کالهدوزان زنان را پیشگام و تمدن ساز دانست و تاکید کرد: 

برپایی نمایشگاه سفیران نصف جهان می تواند آغازی برای برداشتن گام های 
بزرگ تر برای معرفی و ترویج هنرهای فاخر و همچنین بروز خالقیت در هنرهای 
جدید باشد. رسول میرباقری، رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان هم در این مراســم با تبریک والدت حضرت 
زینب)س( بیان کرد: تمام عالم هســتی باید به ایستادگی همراه با صالبت آن 

حضرت در مقابل دیکتاتور زمانه خود افتخار کند.
وی با اشــاره به پیش رو بودن زنان در هنرهای ظریف اضافه کرد: پرداختن به 
استعدادها و توانمندی های زنان از جمله دغدغه های مهم ما در شورای اسالمی 
شهر اصفهان اســت که امیدوارم بتوانیم با ایجاد تسهیالتی از هنر زنان هنرمند 

اصفهان و ظرفیت های آنها حمایت کنیم.

رودوزی، تجلی بارز مصرف هنر
در ادامه مجتبی شاه مرادی، معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه هنر ایران زمین مدیون مردان 
و زنان بسیاری بوده، گفت: برخی از این هنرها مانند فرش بافی سابقه بیشتری 
در میان بانوان کشورمان دارد که آکنده از هنر است و دختران و زنان این سرزمین 
هنوز با بافت فرش هنرآفرینی می کنند. یکی دیگــر از این هنرهای فاخر نیز، 

رودوزی و سوزن دوزی است. 
وی با بیان اینکه رودوزی صرفا هنری تزئینی نبوده و کامال کاربردی بوده، بیان 
کرد: امروزه به دنبال این هستیم که هنر و صنایع دستی را کاربردی کنیم در حالی 
که این امر در گذشته وجود داشــته و رودوزی یکی از تجلیات بارز مصرف هنر 
بوده است. شاه مرادی، آمیختگی با کاربرد در زندگی را وجه تمایز هنرهای اصیل 
و هنرهای امروزی دانست و خاطرنشان کرد: زنان ایرانی همواره تمایل داشته 
و دارند که همه چیز در محل زیســت آنها زیبا باشد. اگر قرار است اصفهان شهر 
زندگی باشد، این هنرها باید همچنان در زندگی ما جاری باشد و اگر فرزندان ما 
در معرض این هنرها قرار گیرند، دیگر پای آنها در مواجهه با هر پدیده جدیدی 

نمی لغزد و ذائقه آنها تغییر نمی کند.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان با تمجید از تالش بانوان هنرمند اصفهانی برای 
ترویج هنر رودوزی، ابراز امیدواری کرد چشــمان همه ما به تماشای این آثار 

فاخر عادت کند.
همچنین لیال لندی اصفهانی، رییس دفتر تخصصی بانوان آفتاب وابســته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: اصفهان مهد هنر و 
پایتخت فرهنگ ایران است و با اینکه رودوزی های اصفهان در گذشته حرف اول 
را در کشور می زد، این هنر کم کم به فراموشی سپرده شده است اما با برگزاری 

این نمایشگاه تالش کردیم این هنر بار دیگر ترویج داده شود.
وی افزود: درخواست پیشکسوتان این هنر اختصاص مکانی ثابت برای رساندن 
هنرجویان خود به اشتغال پایدار و برگزاری نمایشگاه های فصلی و دائمی است 
چون متاســفانه برخی دست ســازه های موجود در بازارچه ها از کیفیت خوبی 

برخوردار نیستند و هنرجویان نیز به اشتغال پایدار نمی رسند.
لندی، پرداختن به هنر را از راه های پیشــگیری از افسردگی دانست و گفت: در 
کنار پیگیری راه اندازی مدرسه استاد شــاگردی، امیدوارم به همت شهرداری 
اصفهان، دفتر امور بانوان استانداری، کمیته بانوان شورای اسالمی شهر و اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکانی به نمایشگاه دائمی این آثار 

اختصاص یابد.

هنر سوزن دوزی، پتانسیل پنهان اصفهان

یمنا
س: ا

عک
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چقدر اوضاع فرق می کرد اگر می توانستید ذهن دیگران را 
بخوانید؟ بعضی ها شم خوبی دارند و می توانند این مسائل 
را سریع دریابند، اما اگر شما از آن دسته افراد نیستید باید 
یادبگیرید که زبان بدن دیگران را متوجه شــوید تا بدانید 
که در سرشــان چه می گذرد؛ واقعیت این اســت که 55 
درصد اطالعات از طریق ارتباطات غیرکالمی قابل دریافت 
هســتند، پس دفعه بعد که خواســتید بدانید یک نفر در 
لحظه به چه چیزی فکر می کند، حواس تان به مواردی که 

در ادامه برای تان معرفی می کنیم، باشد.
بستن چشم ها: اگر دیدید کسی حین حرف زدن با شما 
چشم هایش را می بندد، بدانید که سعی دارد خودش را از 
جهان خارجی پنهان کند و یا به بیان دیگر او سعی دارد که از 
شر شما خالص شود، چون از دست تان خسته شده! به طور 
طبیعی وقتی چشــم کسی بسته باشــد نمی تواند شما را 

ببیند، پس سعی کنید زودتر مکالمه تان را تمام کنید.
پوشاندن دهان با دســت ها: این حرکت به سال های 
کودکــی برمی گــردد، زمانی کــه دهان مان را با دســت 
می پوشاندیم، چون نمی خواستیم چیزی را فاش کنیم. این 
ژســت در بزرگســالی هم می توانــد رخ دهــد. وقتی ما 
دهان مان را با انگشتان یا کف دست مان می پوشانیم سعی 
داریم حرف هایی که نباید زده شوند را نزنیم. گاهی اوقات 

یک سرفه الکی هم با این ژست همراه است.
جویدن دســته  عینک: وقتی می بینید کســی دســته 
عینکــش را می جود بــه او حمایــت داده و ســعی کنید 
خوشــحالش کنید. این حرکت نشان می دهد که آن ها به 
طور ناخودآگاه در مورد چیزی نگران هستند و سعی دارند 
حس امنیت پیداکنند. در دهان بودن مداد، خودکار، سیگار 

و آدامس هم بیانگر همین موضوع است.
نشــان دادن کامل رخ: این حالت معموال برای جذب 
جنس مخالف استفاده می شود. وقتی ما چانه مان را روی 
دســت مان می گذاریم، رخ کامل مان را نشان می دهیم و 
انگار که ســعی داریم بگوییم: هی مــن اینجاما! اگر مرد 
هســتید حتما از این لحظــه برای یک تعریــف به موقع 

استفاده کنید.
مالیــدن چانــه: ایــن حالتی اســت که افــراد حین 
تصمیم گیری انجام می دهند. آن ها ممکن اســت به باال، 
پایین، گوشــه و یا هرجای دیگری نگاه کنند، اما به ندرت 
حواس شان هست که به کجا نگاه می کنند، چون عمیقا در 

فکر فرورفته اند.
دست به سینه: این حالت محبوب کمک می کند که افراد 
خودشان را از دیگران جدا کرده و  جبهه بگیرند. این ژست 
معموال وقتی کســی از چیزی ناراحت است رخ می دهد و 

نشانه واضحی از این اســت که آن شخص به یک چیزی 
حس خوبی ندارد.

به جلو خم شدن: وقتی افراد کســی را دوست دارند و 
می خواهند بــا او پیوند برقــرار کنند معموال بــه جلو خم 
می شوند. در این وضعیت پا ها بی حرکت می مانند، اما بدن 

به سمت جلو حرکت می کند.
خم شدن به سمت عقب: وقتی کسی روی صندلی اش 
به عقب خم می شود، می خواهد نشان دهد که از گفت وگو 
خسته شده است. این ژست ممکن است نشان دهنده این 
باشد که آن ها در حضور فرد دیگر احساس معذب بودن و 

ناراحتی می کنند.
جا به جا شدن روی پاشنه و نوک پا: این کار را فقط کودکان 
انجام نمی دهند؛ بلکه گاهی در بزرگساالن هم بروز می کند 

که نشان دهنده اضطراب شان است.
مالیدن دســت ها به هم: گفته می شــود کاری که ما با 
دست هایمان انجام می دهیم، نشان دهنده  فکری است که 
در ســرمان می گذرد. معموال مالیدن دست ها به همدیگر 
بدان معناست که شخص حس مثبتی در مورد چیزی دارد 
و راجع به یک چیزی امیدوار است. ما اغلب این کار را وقتی 
به مزایایی که در آینده به دست خواهیم آورد فکر می کنیم، 

انجام می دهیم.

آشپزی

ماش و قمری
همانطور که می دانید کلم دارای انواع مختلفی است مانند کلم پیچ، 

کلم بروکلی و... کلم قمری نیز از خانواده کلم به شمار می رود که مزه ای نسبتا 
تند و غلیظ دارد. کلم قمری دارای کلسیم، آهن، ویتامین سی و کربوهیدرات است که 

در این غذا نیز به کار رفته است. ماش و قمری نمونه دیگری از غذاهای سنتی اصفهان است.
مواد الزم: گوشت گوسفند  200 گرم، ماش یک لیوان، سبزی شامل، تره، 

جعفری، شنبلیله و مرزه 300 گرم، برنج یک دوم استکان، پیاز متوسط 2 عدد 
خاللی و سرخ شده، نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار الزم، کلم قمری 2 عدد

طرز تهیه:ابتدا گوشت را که قبال تمیز کرده و شسته اید با مقدار مناسبی آب روی حرارت 
بگذارید تا نیم پز شود. ماش ها را جداگانه بپزید.وقتی گوشت نیم پز شد، کلم قمری های 

رنده شده را اضافه کنید و اجازه دهید 10 دقیقه با یکدیگر پخته شوند.
سبزی ها را که قبال پاک کرده اید همراه با برنج به مخلوط گوشت و قمری اضافه کنید، 20 دقیقه 
زمان پخت دهید.در آخر ماش های پخته شده را افزوده و اجازه دهید غذا جا بیفتد تا زمانی که 

آب آن تمام شود، سپس با گوشت کوب غذا را کوبیده تا کشدار و یکدست شود.ماش 
و قمری آماده شده را در ظرف مورد نظر کشیده و با پیاز داغ تزیین کنید.
در صورتی که از کلم قمری خرد شده استفاده می کنید بایستی همزمان 

با گوشت پخته شود. سبزی ماش و قمری نیازی به ریز شدن 
ندارد؛ فقط کافی است ساقه جعفری و شنبلیله گرفته 

شده و در صورت نیاز تره 2 قسمت شود.

با این ترفند ها ذهن دیگران را بخوانید

»پارادایس« نامزد بهترین فیلم جشنواره 
استرالیا شد

»بهتره مراقب باشی« فیلمی ترسناک با 
چاشنی کریسمس

فیلم سینمایی »پارادایس« به کارگردانی علی عطشانی، نامزد دریافت جایزه 
بهترین فیلم از جشنواره بین المللی استرالیا شد.جشنواره بین المللی فیلم 
و سرگرمی استرالیا IFEFA اولین بار در نوامبر 2014 در سیدنی برگزار شد و 
از زمان آغاز به کار خود مورد توجه و حمایت جوامع بین المللی از جمله کانادا، 
ایاالت متحده، بریتانیا، هند، پاکستان و بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته 
است.جشنواره IFEFA یک رویداد منحصربه فرد و برای دریافت آثار ارسالی از 
سراسر جهان آزاد است؛ اما با تمرکز بر آوردن جهان به یک پلتفرم.

یکی از آن فیلم های ترسناکی که می تواند کریسمس شما را مهیج 
کند و زمان خوبی را در کنار خانواده خود بگذرانید، فیلم »بهتره 
مراقب باشی« )Better Watch Out( است. داستان فیلم حول 
و حوش فصل کریسمس می گذرد و یک پرستار بچه به نام اشلی 
را دنبال می کند که قرار است برای همیشه شهر را ترک کند. لوک پسر 12 
ساله ای است که اشلی همیشه از او نگهداری می کند بنابراین شب باید 
به طور معمول بگذرد.

مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه گفت: تولید خط تاندم میل پنج  قفسه ای ناحیه 
نورد سرد این شرکت نخستین بار در ماه گذشته از مرز تولید نامی عبور کرد.بهزاد 
بهادرانی با اشاره به دستیابی به رکورد جدید تولید در این ناحیه اظهار کرد: خط 
تاندم میل پنج  قفسه ای نورد سرد در سال 1384 ریومپ شد و این خط از حالت 
غیرپیوسته به پیوسته تغییر یافت و امسال برای نخستین بار از تولید اسمی 
خود عبور کرد.مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه هم با اعالم ثبت رکورد 
ماهانه 131 هزار و 131 تن افزود: خط تاندم مداوم در ناحیه نورد سرد شرکت تنها 

خط نورد پنج  قفسه ای تولید ورق سرد کشور به منظور پاسخگویی به نیاز صنایع 
پایین دست، به خصوص صنایع خودروسازی و لوازم خانگی ورق های گالوانیزه 
و رنگی و ورق های سرد مورد مصرف در کشور است.محسن استکی با اشاره به 
استراتژیک بودن محصوالت تولیدی این خط گفت: رکورد قبلی این خط مرداد 
1399 ، تولید 127 هزار و 500 تن بود که امید است با حمایت مدیران مربوطه و 
تالش و همدلی کارکنان صادق و شایسته مجموعه نورد سرد، شاهد توفیقات 

روزافزون و رسیدن به رکوردهای تولید کمی و کیفی بیشتری باشیم.

فراخوان دریافــت مقاله با موضوع وســواس در مصــرف آب در قالب 
»پویش بانوی آب« از سوی آبفای استان اصفهان منتشر شد.  

کارشناس مسئول ارتباط با رســانه آبفای استان اصفهان گفت: وسواس 
شست و شو یکی از شایع ترین اختالل های وسواسی است که عالوه بر 
آزار فرد وسواسی و خانواده اش، سرانه مصرف آب شرب آن خانوار را نیز 

به شدت افزایش می دهد. 
مهسا آســتانه، تولید محتوای علمی را یکی از رویکردهای آبفای استان 
اصفهان عنوان کرد و افزود: هدف از این فراخوان به دست آوردن داده های 
علمی برای مشترکینی است که به وسواس در مصرف آب مبتال هستند.  
وی گفت: افراد متخصص و دانشــجویان رشته های روان شناسی، روان 
پزشــکی و جامعه شناســی می توانند در محورهای »انواع وسواس در 
مصرف آب«، »روش های درمان وسواس در مصرف آب«، » نحوه گفت 
و گو، مذاکره و اقناع افراد مبتال به وســواس در مصرف آب«، »وسواس 
در مصرف آب و ویــروس کرونــا«، »مدیریت رفتــار و کاهش مصرف 
آب«، »نقش افکار ناکارآمد و خطاهای شــناختی در مصرف زیاد آب« 
مقاله های خود را ارسال کنند. آســتانه، مهلت زمان ارسال آثار را 15 دی 
ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: مقاالت توسط افراد متخصص داوری 
می شــود و در همایش علمی که هفته نخســت بهمن ماه و همزمان با 
هفته گرامیداشــت مقام زن برگزار خواهد شــد، از مقاالت برتر تقدیر به 

عمل می آید. 
 word گفتنی است؛ عالقه مندان می توانند مقاالت خود را به صورت فایل
یا pdf  در فضای مجازی به شماره 09380952405 همراه با مشخصات 
کامل از قبیل نام و نام خانوادگی، شــماره تماس و نشانی دقیق پستی، 
ارسال کند؛ همچنین برای کسب اطالعات در خصوص نحوه نگارش مقاله 

به آدرس https://b2n.ir/f19707 مراجعه کرده و با دبیرخانه »پویش 
بانوی آب« به شماره تلفن 32204014-031 تماس حاصل کنند.

 در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت 
مصرف آب، دو  مقاله از آبفای اســتان اصفهان به عنوان مقاله برتر معرفی 
شــد. در این این همایش مقاله های پیمانه عطابخش، اســماعیل گرجی 
زاده، زهرا عبدا... قاضی و نسیم بارانی ازآبفای استان اصفهان  با محور های 

کاهش هدر رفت و کیفیت آب ، به عنوان مقاله برتر شناخته شد .
مقاله ارائه شده توسط پیمانه عطا بخش و اســماعیل گرجی زاده در محور 
کیفیت آب  با عنوان  »پایش مولکولی فرآیند حذف ویروس ها با استفاده 
از روش نوین تغلیظ فیلتراســیون و روش real time pcr در تصفیه خانه 
آب اصفهان« و  مقاله ارائه شده توسط  زهرا عبدا... قاضی و نسیم بارانی در 
محور هدر رفت آب  با عنوان  »بررســی نقش تعویض کنتور های خانگی در 
کاهش هدر رفــت ظاهری مطالعه موردی )منطقــه 3(« به عنوان مقاالت 

برگزیده معرفی شدند.
محورهای مقاالت ارسالی به  این همایش؛ مدیریت مصرف آب، هدررفت، 
مدیریت هوشمند شبکه های توزیع آب، کاهش مصرف و ارتقای بهره وری 
آب در بخش صنعت، مدیریت فاضالب و پســماند حاصــل از فرآیندهای 
بازیافت، مدیریت و بازیافت زهاب های کشاورزی، رویکردهای اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگــی و حقوقی در مدیریت مصرف و اســتفاده از پســاب، 
چالش های اجتماعی در کاهــش هدررفت آب، فناوری هــای نو در حوزه 
بازیافت، مدیریت کیفیت آب، آالینده های ویژه و نوظهور در آب آشامیدنی 
و پساب و  اقتصاد و کیفیت آب بوده اســت . اولین همایش ملی مدیریت 
کیفیت آب و ســومین همایش ملی مدیریت مصرف آب  در تاریخ نهم آذر 

ماه1400 در محل پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد .

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه فوالد مبارکه از ابتدای 
سال جاری تاکنون 4 میلیون و 100 هزار تن ورق های فوالدی به بازار داخلی عرضه 
کرده اســت، گفت: با توجه به اینکه این شرکت سال گذشته 5 میلیون تن ورق 
فوالدی به بازار داخلی عرضه کرده بود برای امسال هم همین میزان عرضه ورق 
به بازار داخلی در نظر گرفته شده که با وجود مشکالت ناشی از قطعی برق و گاز 
است و اگر این محدودیت ها وجود نداشت تولید و عرضه فوالد مبارکه بیشتر از 
این میزان بود، با این حال این آمار تولید ورق هم فوالد مبارکه را به بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق در خاورمیانه تبدیل کرده اســت. محمد تاجمیر ریاحی با بیان 
اینکه محصوالت ورق فوالدی این مجتمع در اختیار 1200 کارخانه قرار گرفته است، 
افزود: امیدواریم در ادامه ســال با توجه به سیاست های که دولت برای تامین 
صنایع پایین دستی همچون خودرو، لوازم خانگی و مسکن دارد، حمایت های 

الزم را انجام دهد.

 تحویل اسلب گرید 80 توسط فوالد مبارکه
وی با تاکید بر اینکه اسلب گرید 80 هفته گذشته توســط فوالد مبارکه تحویل 
داده شد که نقش مهمی در نازک ســازی لوله های نفت و گاز دارد، تصریح کرد: 
هم اکنون پروژه های دیگری در دستور کار مجتمع مبارکه است که به زودی وارد 
بازار می شوند. تاجمیری با اشاره به تاثیر محدودیت های گازرسانی روی تولید 
آهن اسفنجی گفت: هم اکنون تولید آهن اســفنجی کاهش یافته و براساس 
آمادگی قبلی اسلب مورد نیاز برای 20 تا 30 روز تولید فوالد ذخیره شده است، اما 

اگر میزان قطعی گاز و برق بیشتر شود روی تولید ورق های فوالدی تاثیر منفی 
می گذارد که می تواند روی تامین مواد اولیه کارخانه صنایع پایین دستی تاثیر 
داشته باشد، البته پیگیری ها برای تامین انرژی مورد نیاز انجام شده تا صنایع با 

مشکل مواد اولیه روبه رو نشوند.

برنامه افزایش تولید اسلب های فوالدی
وی افزود: در ســال جاری ما در برنامه، افزایش تولید اســلب های فوالدی را 
داشتیم که با توجه به قطعی دو ماهه برق در تابستان این هدف محقق نشد، در 
حالی که اگر این اتفاق رخ می داد ما 5 درصد افزایش تولید و عرضه در این بخش 
داشتیم. تاجمیری با اشاره به اینکه 10 درصد از تولیدات فوالد مبارکه مربوط به 
صنایع مرتبط خودرویی و قطعه سازی است، اظهار کرد: امسال هم همین میزان 
از تناژ تولید برای صنایع خودروسازی وجود خواهد داشت، هرچند برنامه های 
جدید برای ارائه گریدهای جدید اجرا شود و با نیاز سنجی های که انجام شده در 
سال های آینده عرضه بیشتری از محصوالت برای صنایع خودروسازی خواهد 
بود. مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه به غیر از تولیدات 
فوالد مبارکه حدود یک میلیون و دویست هزار تن تقاضای اضافه در بازار داخلی 
وجود دارد، گفت: اگر سایر نوردکاران در این بخش فعالیت داشته باشند، کسری 
در این بخش نخواهیم داشت و به طور کلی می توان گفت 5 درصد از ورق های 
خاص که برای خودرو و ... کاربرد دارد  باید واردات شوند که به نظر می رسد ساالنه 

بین 400 تا 500 هزار تن ورق در این بخش نیاز داریم.

200 تا 300 هزار تن ورق برای بخش مسکن
وی با اشاره به اینکه در بخش مسکن در مرحله سفت کاری به ورق های فوالدی 
نیاز دارد، گفت: اجرای پروژه های ملی مسکن ساالنه به 200 تا 300 هزار تن ورق 
نیاز است که با اجرای طرح های توســعه ای در فوالد مبارکه بخشی از نیاز این 
بخش تامین می شود و البته جلساتی با سایر فوالدسازها هم برگزار شده و قرار 
شده که با مشارکت سایر فوالدسازها تمام نیاز این بخش تامین شود. تاجمیری 
با اشاره به اینکه قطعی برق و گاز روی صادرات اسلب تاثیر منفی داشته است، 
گفت: با توجه به اینکه بخشی از تولید این محصول در تابستان به دلیل قطعی 
برق و بخشی از تولید هم اکنون به دلیل قطعی گاز تحت تاثیر قرار گرفته، بیشتر 

عرضه به بازار داخلی در اولویت قرار گرفته است.

ثبت رکورد جدید در نورد سرد شرکت فوالد مبارکه

آبفای استان اصفهان در قالب »پویش بانوی آب« برگزار می کند؛

فراخوان نگارش مقاله با موضوع »وسواس در مصرف آب«

معرفی مقاالت برتر آبفای اصفهان در اولین همایش ملی مدیریت کیفیت 
آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

اجرای طرح های توسعه ای برای تامین ورق پروژه های مسکن ملی
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