
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه 18 اردیبهشت  1401
06 شوال  1443

08 می  2022
 شماره 3521   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد: کرونا تمام نشده است

نبرد ادامه دارد

اگر نتوانم از حقوق مردم 
 اصفهان دفاع کنم 

 استعفا می دهم

خیزش گردوخاک و 
 کاهش کیفیت هوا

 در اصفهان

 340زندانی جرائم 
 غیر عمد با کمک خیران
 در اصفهان آزاد شدند

ثبت نام 41۹ هزار نفر 
در طرح »جهش تولید 
مسکن« استان اصفهان

بازدید بیش از 150 هزار 
نفر گردشگر از آثار تاریخی 

کاشان؛

 »کاشان«
محبوب ایران

 با افزایش قیمت آرد و  نان فانتزی
 ساندویچ های معمولی هم جزو غذاهای 

گران  محسوب می شوند؛
ساندویچ های الکچری

شهردار اصفهان:
 باید تمام قد از

  حقوق شهرمان 
صیانت کنیم
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7

5

3

3

3

5

5

رییس اتحادیه مرغداران استان اصفهان:
ارز ترجیحی حذف شود، مرغ گران می شود

معاون بازرگانی اداره کل صمت استان:
 قدر  زر  زرگر بداندبا درج نشدن قیمت روی کاال برخورد می شود

 قدر گوهر گوهری

 رنگین کمان ظرفیت های اجتماعی
 در دیار نصف جهان؛

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد جهت موضوع زیر:
موضوع: اجرای شبکه گذاری پلی اتیلن 63 الی 160 میلیمتر به متراژ حدود 32 کیلومتر و اجرای 520 متر 
خط تغذیه 4 اینچ و ساخت و نصب انشعاب پلی اتیلن جمعا به تعداد 24 مورد در شهرستان تیران و نواحی 

تابعه )مربوط به واحدهای تولیدی مصوبه شورای اقتصاد بند ق( 
به شــماره فراخوان ) 20010۹11380000017 ( مورخ 1401/02/10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه 
 گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 

الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53116023 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت : تا ســاعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 
1401/02/22 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/03/02 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 سه شنبه تاریخ 1401/03/03 می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کا ر: 2/230/000/000 ریال می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
های الف: آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهار باغ باال- روبروی مجتمع پارک – امور 

قراردادها و تلفن ) داخلی 3769 ( 38132 – 031 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مر احل عضویت در سامانه: مرکز تماس 02141934 

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهی مناقصه
شرکت گاز استان 

اصفهان

شرکت گاز استان اصفهانم الف:1312680

نوبت اول

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد: 
1- عملیــات پیــاده رو ســازی معابــر ســطح شــهر بــه شــماره 

 2001093298000002
2- عملیــات زیرســازی و آســفالت معابر ســطح شــهر به شــماره 

2001093298000005
3- عملیات آسفالت معابر سطح شهر به شماره 2001093298000004 را 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگــزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
به ثبت نام و دریافــت گواهی امضای الکترونیکــی )به صورت برخط( 

برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقدام الزم 
را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/2/17 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/2/25 
- مهلت ارسال: 1401/3/7 

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/3/8 
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجــاع کار: ضمانتنامه بانکی یا 

سپرده نقدی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری 

مرکزی 33641415 

آگهی مناقصه ) چاپ اول (    

م الف:1312694

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر 

نوبت اول

3 7

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

حفظ آب حفظ زندگی است
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هشدار نخست وزیر ژاپن درباره احتمال جنگ در شرق آسیا
»فومیو کیشیدا« نخست وزیر ژاپن با اشــاره به لزوم حفظ امنیت، پایداری و صلح در تنگه تایوان 
هشــدار داد اگر رهبران قدرت های جهان به صورت یکپارچه واکنش نشــان ندهند ممکن است 
مشابه حمله نظامی به اوکراین در شرق آسیا تکرار شود.وی با بیان اینکه همکاری میان کشورهایی 
که ارزش های جهانی مشــترکی دارند بیش از پیش حیاتی و ضروری شده است، افزود: ما باید 
با متحدان خود همکاری کنیم و هرگز تالش های یکجانبه برای تغییر شرایط موجود با استفاده از 
نیروی نظامی در منطقه هند-اقیانوسیه  به ویژه در شرق آسیا را تحمل نکنیم. اوکراین ممکن است 
شرق آسیای آینده باشد. صلح و ثبات در تنگه تایوان نه تنها برای امنیت ژاپن بلکه برای ثبات جامعه 
جهانی الزم و ضروری است. تایوان از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین سطح هشدار را باال برده 
و ادعا می کند نگران اقدام های مشابهی است که ممکن است چین انجام دهد. با این وجود در این 
مدت گزارشی از نشانه های چنین ادعایی مشاهده نشده است. وی اظهار داشت: ۱۴۰ فرد دیگر به 
فهرست افراد روسی تحریم شده که اموال شان مسدود شده افزوده می شود و همزمان ممنوعیت 

های صادرات برای روسیه نیز گسترده تر خواهد شد.

عربستان به دنبال اخراج کارگران یمنی 
رییس کمیته امور اسرا در دولت نجات ملی یمن ضمن اشاره به نیت های خبیثانه عربستان سعودی، 
گفت، افرادی که عربستان به عدن فرستاده اســیر جنگی نبوده اند.»عبدالقادر المرتضی« رییس 
کمیته امور اســرا در دولت نجات ملی یمن در گفت وگو با شــبکه »المیادین« گفت، پرونده اسرا، 
انسانی است و نباید مشمول هیچ گونه محاسبات سیاســی شود.وی افزود: کسانی که عربستان 
سعودی به عدن فرستاده کارگر بوده اند نه اسیر؛ رفتارهای سعودی عمدی و حاوی نیت های خبیثانه 
است.المرتضی ادامه داد: عربستان ســعودی از خالل ابتکارات بشردوستانه غیرواقعی در تالش 
است که وجهه خود را بهبود ببخشد. این کشور همچنین ســعی دارد تهمت به کارگیری استفاده از 
عناصر خارجی در ارتش و کمیته های مردمی یمن را به این نیروها نسبت دهد.  وی تاکید کرد:پرونده 
اسرا از پرونده های اعتمادساز است و هرگونه اخاللی در آن بر پرونده های دیگر نیز تاثیر می گذارد. 
این رفتارهای سعودی منجر به سنگ اندازی در پرونده مذکور می شود.المرتضی از آمادگی صنعاء 
برای پایان کامل پرونده تبادل اســرا خبر داد و گفت: کمیته امور اســرا در صنعا فقط در زمینه امور 

اسرای جنگی کار می کند.

هشدار سازمان ملل درباره بحران بی سابقه در آفریقا
سازمان ملل متحد هشــدار داد، قاره آفریقا به دلیل افزایش شدید قیمت غذا و سوخت در نتیجه 
حمله روسیه به اوکراین در معرض »بحرانی بی سابقه« قرار گرفته است.وبگاه شبکه خبری الجزیره 
با گزارش این خبر افزود: درگیری ها در اوکراین و تحریم های غرب علیه مسکو تامین گندم، کودهای 
شیمیایی و سایر کاالها را با اخالل مواجه کرده و این موضوع، برای آفریقا که از قبل در نتیجه تغییرات 
جوی و همه گیری کرونا با مشکل دست و پنجه نرم می کرد، دشــواری های مضاعفی پدید آورده 

است.
ریموند گیلپین، اقتصاددان ارشد »برنامه توسعه ســازمان ملل« در آفریقا روز جمعه گفت: »این 
بحرانی بی ســابقه برای قاره آفریقاســت. ما شــاهد کاهش تولید ناخالص داخلــی در این قاره 
هستیم.«گیلپین که در یک کنفرانس خبری در ژنو حضور داشت، تصریح کرد: افزایش شدید تورم 
به ویژه کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، زیمبابوه و سیرالئون را با مشکل مواجه می کند.بسیاری 
از کشورهای آفریقایی، وابستگی شــدیدی به واردات مواد غذایی و کودهای شیمیایی از روسیه و 
اوکراین دارند. این دو کشور که از فوریه سال جاری میالدی )اسفندماه( درگیر جنگ شده اند، جزو 
صادرکنندگان عمده گندم، غالت، کلزا و روغن آفتابگردان هستند. در برخی از کشورهای آفریقایی تا 

حدود ۸۰ درصد از نیاز به گندم از طریق واردات از دو کشور روسیه و اوکراین تامین می شود.

ناامنی، معضل بزرگی که طالبان با آن دست به گریبانند؛

چالشی به نام داعش بر سر راه حکومت طالبان

 حکومت سرپرســت طالبان گفته اند که از زمان قدرت گرفتن در ماه اوت 
گذشته امنیت کشور را تامین کرده اند و شاخه های محلی داعش را تا حد 
زیادی از بین برده اند، اما مقامات و تحلیلگران بین المللی می گویند که خطر 
افزایش مجدد حمالت همچنان وجود دارد. در ماه مبارک رمضان، انفجاری 
قوی در مســجدی در غرب کابل هنگام نماز جماعت رخ داد که حداقل ۱۰ 
کشته و 2۰ زخمی بر جای گذاشت.بسم ا... حبیب، معاون سخنگوی وزارت 
داخله افغانســتان گفت که انفجار در مســجد خلیفه آقاگل جان در غرب 
کابل حدود ســاعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد.محمد نافی تکور، 
ســخنگوی وزارت داخله، جزئیات زیادی را ارائه ندارد. تا کنون هم کسی 
مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما براساس حمالت اخیری 
که در کابل انجام شــده، گمانه زنی ها به گروه داعش است که مسئولیت 
انفجارهای اخیر را بر عهده گرفته اند.حکومت سرپرســت طالبان گفته اند 
که از زمان قدرت گرفتن در ماه اوت گذشــته امنیت کشور را تامین کرده اند 
و شــاخه های محلی داعش را تا حد زیادی از بین برده اند، اما مقامات و 
تحلیلگران بین المللی می گویند که خطر افزایش مجدد حمالت همچنان 
وجود دارد.بسیاری از این حمالت اقلیت مذهبی شیعه را هدف قرار داده اند. 
همچنین نباید این موضوع را فراموش کرد که مساجد اهل سنت هم مورد 
حمله قرار گرفته اند.حمالت پی در پی داعش این نگرانی را در میان مردم 
افغانستان افزایش داده است که افغانستان مثل اینکه قرار نیست به این 
زودی ها روی آرامش را به خود ببیند. این در حالیست که مقامات حکومت 
طالبان وجود حضور گروه داعش در افغانستان را جزئی عنوان می کنند و 
معتقدند که حضور اندک آنها در افغانستان مشکل ساز نخواهد بود.تهدیدات 
و حمالت داعش علیه مردم افغانستان و حکومت تازه تاسیس طالبان در 
این کشور در حالی اتفاق می افتد که گروه داعش تالش می کند تا پایداری و 
ثبات حکومت تازه تاسیس افغانستان را برهم بزند.حضور کم رنگ داعش 
اما با حمالت سنگین علیه غیرنظامیان مخصوصا جامعه اهل تشیع این 
کشور از چند استراتژی برای بی ثبات و بی اعتبارساختن حکومت طالبان 
استفاده می کنند:گروه داعش با انجام حمالت تروریستی و دهشت افکن 
قصد این را دارند تا ابتدا نشان دهند شیوه و خط مشی این گروه با طالبان 
جداست. داعش به عنوان نیرویی که داعیه  ای فراتر از جغرافیای افغانستان 
را دارند، با تالش بیش از حد خود سعی در جذب نیرو از میان گروه طالبان 
را داشته که از سیاست های اخیر طالبان ناراضی به نظر می رسند. داعش 
رهبران طالبان را به همکاری و تبانی بــا ایاالت متحده متهم می کنند، آنها 
مدعی هستند که رهبران طالبان دعوت آنها را برای ایجاد خالفت جهانی رد 
کرده اند.کارشناسان حوزه امنیتی معتقدند که گروه داعش با انجام عملیات 
انتحاری و انفجاری در میان مردم ملکی قصد دارند تا به هر شکل ممکن، 
حاکمیت طالبان را بی اعتبار و ضعیف جلوه دهنــد. از زمانی که نیروهای 
آمریکایی و متحدین اروپایی اش، افغانستان را ترک کردند، نشریه هفتگی 
داعش به نام )النبا( با نوشته های متعددی سعی کرده اند تا پیروزی طالبان 
را به تمسخر بگیرند. آنها در میان نوشته های خود مدعی شده اند که طالبان 
از مسیر جهاد منحرف شــده اند.ریکاردو واله، محقق بخش اسالم گرایی 
افراطی در افغانستان، عنوان کرده اســت که »اگر طالبان تعامل بیشتری 

با جامعه افغانستان از خود نشــان ندهند به همان ترتیب داعش فرصت 
بیشــتری برای تبلیغات علیه طالبان پیدا می کننــد و این موضوع باعث 
تحرکات بیشتری از سوی این گروه علیه طالبان در بر خواهد داشت!«بر 
اساس گزارش هایی که توسط رسانه های مختلف منتشر شده است، آن 
دسته از جنگجویان طالبان که به تصمیمات صلح جویانه رهبران این گروه 
شک و تردید دارند، برای دست یابی به اهداف اصلی که توسط اسامه بن 
الدن، رهبر گروه القاعده و مال عمر بنیانگذار گروه طالبان طرح ریزی شده 
بود، به این گروه ملحق شده اند. این افراد معتقد هستند که رهبران طالبان، 
افراد دست نشانده ای از سوی پاکستان و آمریکا در افغانستان هستند.بر 
اساس گزارش منتشر شده، اکثر نخبگان داخلی و غیر افغانستانی معتقدند 
که تالش های حکومت تازه تاسیس طالبان برای همکاری با جامعه بین 
المللی به ویژه ایاالت متحده، واکنش های تندی را در میان جنگجویان این 
گروه داشته و باعث شده است تا اعضای ناراضی به گروه رقیب )داعش( 
بپیوندند.اکنون که طالبان بر قدرت در افغانستان تسلط کامل پیدا کرده اند، 
پس از بیست ســال، این گروه از یک بازیگر تهاجمی به محافظین کشور 
تبدیل شــده اند. آنها باید برای مقابله با تروریســم برای حفاظت از کالن 
شهرهایی مانند کابل در برابر تهدیدات داعش اقدامات جدی و موثری انجام 
دهند. اما سوال مهم این است که آیا آنها توانایی این کار را دارند یا خیر؟ آیا 
آمریکایی ها به حمالت هواپیماهای بدون سرنشین خود علیه گروه داعش 
را از سر خواهند گرفت؟ »گرچه طالبان اخیرا عنوان کرده اند که آمریکایی 

ها حق ندارند از حریم هوایی افغانستان به بهانه با تروریسم، هواپیماهای 
بدون سرنشین خود را وارد خاک افغانســتان کنند، در غیر این صورت با 
واکنش روبه رو خواهند شد«، اما با وخیم شدن اوضاع، امکان درخواست 
کمک وجود خواهد داشــت و یا اینکه طالبان خود اقدام به مهار تهدیدات 
تروریستی از سوی گروه های رقیب خواهند کرد؟ اگر پاسخ منفی باشد، 
چه کسی قادر است تا از حمالت گروه داعش در آینده جلوگیری کند، به این 
دلیل که طالبان نه قدرت حمالت هوایی را دارند و نه هواپیمایش را!مسئله 
دیگر این است که اگر طالبان بتواند امنیت را ایجاد کند و سطح جدیدی از 
همکاری میان ایاالت متحده و حکومت طالبان رقم بخورد، این مسئله به 
خودی خود می تواند صفوف جدیدی از نیروهای ناراضی طالبان را در گروه 
داعش ایجاد کند. این در حالیست که پنتاگون پیش از این اعالم کرده بود 
که برای مبارزه با داعش، به طالبان کمک های اطالعاتی و استخباراتی کرده 
بودند.مسئله ذکر شده، موضوعی مهم برای حکومت تازه تاسیس طالبان 
خواهد بود. براســاس گزارش های منتشر شده از سوی واشنگتن پست، 
گروه های جهادی دیگر از جمله القاعده، شیوه حکومت داری طالبان را مورد 
بررسی قرار داده اند. رهبران این گروه، شیوه حکومت داری طالبان را مورد 
رصد قرار می دهند تا به این نتیجه برسند که آیا طالبان از اعمال سختگیرانه 
خود عدول کرده اند یا خیر! آنها منتظرند تا شاهد این موضوع باشند که آیا 
رهبران طالبان موضع خود را نســبت به اقلیت ها مخصوصا جامعه تشیع 

تغییر داده اند یا خیر! 

مرکز اطالع رسانی وزارت کشور در اطالعیه ای اعالم 
کرد صدور کارت یارانه نان، شــایعه پراکنی رســانه 
های معاند و از اساس کذب اســت.وزارت کشور در 
اطالعیه ای اعالم کــرده اکنون که دولــت مردمی و 
عدالت محور »آیت ا... رییســی« در بحبوحه جنگ 
اقتصادی همه جانبه دشــمن، برای عبور از ارز رانت 
آورو فساد زا با پرداخت یارانه مستقیم به مردم وارد 
عمل شده است، انتظار می رود رسانه های کشور با 
درک صحیح از شــرایط موجود، در کنار نقد سازنده 
که موجب بالندگی دولت خواهد شــد، دستاوردها 
و خدمات ارزنده دولــت مردمی هم مورد توجه قرار 

دهند و در مقابله با فضاسازی های رسانه های معاند، 
فعاالنه تر و سریع تر عمل کنند و به سهم خود یاریگر 
دولت در عبور دادن کشور از مشکالت اقتصادی باشند.

همچنین بر همه مبین است که دولت سیزدهم در 
چه شرایطی اقتصاد کشــور را تحویل گرفته و شبانه 
روز و بــا رویکرد جهادی وانقالبی بــه دنبال کاهش 
مشکالت و آالم مردم است؛ فراموش نکنیم که قبل 
از این دولــت روزانه ۷۰۰ نفر به دلیــل بیماری کرونا 
جان خود را از دســت می دادند و امروز با اقدامات 
ارزنده دولت در تسریع روند واکسن کرونا به هفت 
نفر رسیده اســت.مرکز اطالع رســانی وزارت کشور 

همچنین در ادامه تصریح کــرده که »دولت مردمی 
آیت ا... رییسی« بنا دارد، بر اساس توصیه های رهبر 
انقالب در مراســم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که 
تاکید داشتند دولت، مسائل، مشکالت و راه حل ها را 
با مردم در میان بگذارد، تالش دارد تصمیم های کالن 
و راهبردی را شفاف با مردم در میان بگذارد و ملت را 

در تصمیم های خود سهیم سازد.

 وزارت کشور:

صدور کارت یارانه نان کذب است

رییس سابق پنتاگون:

 ترامپ برای مقاصد انتخاباتی قصد ترور  یک »افسر ارشد ایرانی« را داشت
»مارک اسپر«، وزیر دفاع دولت سابق آمریکا در کتاب جدیدش که قرار است به تازگی منتشر شود نوشته »دونالد ترامپ«، رییس جمهور سابق آمریکا قصد داشته 
برای پیشبرد مقاصد سیاسی و انتخاباتی خود یک افسر ارشد نظامی ایران را ترور کند.طبق گزارش روزنامه گاردین، مارک اسپر در کتاب جدیدش به نام »سوگند 
مقدس« نوشته »رابرت او براین«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با گفتن این خبر به رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا که رییس جمهور قصد دارد یک »افسر 
نظامی ارشد ایرانی« را ترور کند، تعجب و تحیر او را برانگیخته است. مارک اسپر به نام این افسر نظامی اشاره ای نکرده است.وی با بیان اینکه »این پیشنهادی 
بسیار بد با تبعاتی بسیار عظیم بود« نوشته: ژنرال »مارک میلی« )رییس وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا( گمان می کرد که او براین  فقط منافع سیاسی ترامپ 
از این حمله را در نظر گرفته است.طبق گزارش گاردین، مارک اسپر در سراسر این کتاب تالش می کند از خودش چهره فردی عاقل را به نمایش بگذارد که در برابر 
ایده های غیرمعقول ترامپ مانند ترور سردار سلیمانی مقاومت می کرده است.گاردین نوشــته ترامپ تخاصم با تهران را به بخش مهمی از برنامه هایش برای 
پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل کرده بود. او به مشارکت آمریکا در توافق هسته ای برجام پایان داد و بارها با ادبیاتی نامتعارف به ایران 
درباره تبعات درگیری با آمریکا هشدار می داد.  یکی از بحث انگیزترین اقدامات دونالد ترامپ صدور دستور ترور سردار سلیمانی و شماری از همراهان ایشان طی 

یک عملیات تروریستی در نزدیکی فرودگاه بغداد در ژانویه 2۰2۰ بود.

نقل قول روز

ایران؛ میزبان نماینده حقوق بشر
»آلنا دوهان«، گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در امر بررســی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه، 
به جمهوری اســالمی ایران، ســفر خواهد کرد.، این سفر که به درخواســت خانم النا دوهان از ۱۸ 
اردیبهشت به مدت ۱۱ روز انجام خواهد 
شد، فرصتی است برای آشنایی گزارشگر 
ویژه سازمان ملل در »امور تحریم های 
قهــری و یک جانبــه« با تاثیــر مخرب 
تحریم ها بر مردم ایران تا تاثیر تحریم ها 
را بر حقوق بشــر و حقوق شهروندی در 
ایران بررســی کند.دوهان در این راستا، 
دیدارهــای مختلفــی را بــا نمایندگان 
دستگاه های دولتی، بخش خصوصی 
و سازمان های غیردولتی انجام خواهد 
داد. گزارشگر ویژه همچنین از برخی مراکز نیز بازدید می کند.شــورای حقوق بشر سازمان ملل در 
سال 2۰۱۴ سازوکار گزارشــگر ویژه بررســی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی افراد 
از حقوق بشر را طی قطعنامه ای به تصویب رساند. کشــورهای غربی هر سال به این قطعنامه رای 
مخالف می دهند.آلینا دوهان قرار است جمع بندی تحقیقات و نتایج سفر خود را به ایران، در قالب 
یک  گزارش به پنجاه ویکمین نشست شــورای حقوق بشر سازمان ملل که در سپتامبر 2۰22 برگزار 
می شود، ارائه دهد.النا دوهان، پس از انتصاب، در مارس 2۰2۰، در  نخستین بیانیه عمومی خود در ۳ 
آوریل 2۰2۰، پس از همه گیری کرونا از دولت ها به طور جدی درخواست کرد تا تمامی تحریم هایی 
که مانع پاسخ های بشردوســتانه دولت های تحت تحریم در شرایط  همه گیری کووید- ۱۹ برای 

حفظ زندگی جمعیت خود می شود، لغو، تعلیق یا محدود کنند.

امیر قطر به ایران سفر می کند
در سفر امیر قطر به تهران، قرار است توافقات صورت گرفته سیاسی و اقتصادی بین دو کشور که در 
سفر رییس جمهور به قطر صورت گرفته بود، پیگیری شود.به دنبال اعالم سیاست جدید و توجه ویژه 
به همسایگان در حوزه سیاست خارجی، میزان و سطح رایزنی های ایران و کشورهای منطقه افزایش 
چشمگیری داشته به نحوی که چند هفته پس از سفر موفق رییس جمهور به کشور قطر، حاال امیر 
قطر در رأس هیئت بلند پایه سیاسی و اقتصادی قرار اســت به ایران سفر کند.این چندمین سفر 
مقامات کشورهای منطقه به ایران در مدت کوتاه استقرار دولت جدید به شمار می رود.در این سفر 
قرار است توافقات صورت گرفته سیاسی و اقتصادی بین دو کشور که در سفر رییسی به قطر صورت 
گرفته بود، پیگیری شود.تهران و دوحه همچنین در برخی حوزه های مربوط به میزبانی جام جهانی 
2۰22 توافقنامه همکاری امضا کرده اند.عالوه بر پیگیری توافقات صورت گرفته، گفته می شود قرار 

است در این سفر پیرامون راهکارهای وصول طلب های ایران مذاکراتی صورت گیرد.

جزییات سفر دو روزه وزیرخارجه لهستان به ایران
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه از ســفر دو روزه »زبیگنیو رائو« وزیر امور خارجه 
لهستان به تهران خبر داد.بر اساس اعالم سخنگوی وزارت امور خارجه، وزیر خارجه لهستان در طول 
اقامت خود در کشورمان عالوه بر دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه  با برخی از مقامات 
ارشد جمهوری اسالمی ایران مالقات خواهد کرد.در دیدار وزرای امورخارجه دو کشور، طیف وسیعی 

از مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
شرکت در مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد ورود آوارگان لهستانی به کشورمان از دیگر برنامه 

های وزیر امور خارجه لهستان در خالل سفر به جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 هیچ عقد اخوتی 
با دولت »رییسی« نبسته ایم

نماینــده مردم چابهــار  در مجلــس اظهار 
کرد: زمانی که ما به دولت دادیم، بی نهایت 
نیست. صبر مردم هم حدی دارد. احساس 
کنیم که رویکرد ها به سمت نفع مردم نباشد، 
به صورت جدی وارد عمل خواهیم شد. البته 
در روز های آتی، اســتیضاح یک وزیر دولت 
سیزدهم که احتماال آقای فاطمی امین وزیر 

صمت باشد، اعالم وصول خواهد شد.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس افزود: 
افزایش عجیب و غریب برخی کاال ها مثل، 
برنج، سبزی و صیفی، گوشت و اکنون نان، 
مردم را به شــدت نســبت به آینده نگران 
کرده است. بنا به آماری، میانگین استفاده 
از گوشــت قرمز، به چهار کیلوگرم در ســال 
رسیده که این رقم نسبت به گذشته، تقریبا 
یک سوم شــده اســت. این اتفاقات نشان 
می دهد که دولت نتوانسته به شعار هایی که 

داده بود، جامه عمل بپوشاند.
معین الدین ســعیدی در پاســخ به اینکه 
برخی معتقدند مجلس با دولت مماشــات 
می کنــد و همچنان حاضر نیســت روی به 
اســتیضاح وزرا بیاورد، گفــت: مجلس در 
کنار اینکه همــراه و همگام بــا دولت برای 
اجرای برنامه هایش هســت، اما هیچ عهد 
اخوتی را با دولت نبســته است. این انتظار 
که مجلس در همان ماه هــای ابتدایی کار 
دولت، روی به تقابل بیــاورد هم، انتظاری 
بیجا بود. ما به دولت زمــان دادیم و انتظار 
هم داریم براســاس فرصتی که داده شده 
است، دولت رویکردهایش را به سمتی ببرد 
که شرایط معیشتی مردم، بهتر شود، در غیر 
این صورت مجلس از اهرم های قانونی خود 
استفاده خواهد کرد.نماینده مردم چابهار  در 
مجلس در ادامه عنوان کرد: به نظرم شــاید 
زمان آن رســیده باشــد که دولت خودش 
روی به تقویت تیمش بیاورد که اگر این طور 
نباشد، ما پس از گذشت ۹ ماه از عمر دولت 
سیزدهم می توانیم بررســی جدی داشته 

باشیم. 

بین الملل

وز عکس ر

افتتاحیه دوره رزم 
مقدماتی نخبگان 

کشوری 
مراســم افتتاحیــه دوره رزم 
مقدماتــی نخبــگان وظیفــه 
کشــوری »ذخیره های نظام« 
شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور 
امیر دریــادار ســیاری، معاون 
هماهنگ کننده ارتش و جمعی 
از فرماندهان در مرکز آموزشی ۰۱ 

شهدای وظیفه برگزار شد.
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رییس اتحادیه مرغداران استان اصفهان:

ارز ترجیحی حذف شود، مرغ گران می شود
رییس اتحادیه مرغداران اســتان اصفهــان در خصــوص پیش بینی وضعیت طیور در اســتان 

اظهار داشــت: تا زمانی که ارز ترجیحی 
اختصاص پیدا کند، قیمت های مصوب 
باقی خواهد ماند و مرغ زنده حدود 19 
هزار و 700 و برای مصرف کننده حداکثر 
31 هزار تومان است؛ اما اگر ارز ترجیحی 
حذف شود، قضیه متفاوت خواهد بود 
و قیمت ها با برآورد انجام شده افزایش 
خواهد داشت.فرهاد جعفریان با اشاره 
به وضعیت تولیدکننده های طیور استان 
و وضعیت تخصیص نهاده افزود: طبق 

آمار جوجه ریزی ها نسبت به ماه های مشابه سال قبل، 13 درصد افزایش یافته است؛ اما مشکلی 
که مرغداران دارند این است که وقتی خرید نهاده انجام می دهند، دو ماهی طول می کشد تا نهاده 
به خصوص ذرت و سویا در سامانه ثبت و به دست مرغدار برسد. از زمان خرید و واریز هزینه نهاده 
تا ثبت در سامانه و تحویل به تولیدکننده بین 15 روز تا دو ماه طول می کشد. بعضا اتفاق می افتد 
که تولیدکنندگان جوجه ریزی انجام می دهند؛ اما با نرســیدن نهاده ها به سالن، مجبور می شوند 

نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند.
رییس اتحادیه مرغداران اســتان اصفهان با اشاره به تشویق جهاد کشــاورزی به مرغداران برای 
جوجه ریزی نژاد آرین تصریح کرد: این تشویق ها شامل تســهیالت بانکی، قیمت خرید باالتر از 
مرغدار توسط شرکت پشتیبانی و تحویل سهل و سریع نهاده ها به مرغدار می شد. حدود 15 درصد 
جوجه ریزی مرغداران از نژاد آرین است. تولیدکنندگانی که از این نژاد جوجه ریزی انجام دادند، 

ضریب تبدیل باالتری نسبت به مرغ های خارجی داشتند.

 ثبت نام 41۹ هزار نفر در طرح »جهش تولید مسکن«
 استان اصفهان

معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه ۴19 هزار نفر 
در طرح جهش تولید مسکن اســتان اصفهان ثبت نام کردند، گفت: پیش بینی می شود در سال 
جاری از متقاضیان تایید نهایی شده دو قســط ۴0 میلیون تومانی دریافت شود. امیر زاغیان در 
خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان 
بعد از اســتان تهران دارای بیشــترین آمار ثبت نام کننده طرح بزرگ نهضت ملی است و تاکنون 

حدود ۴19 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.
وی افزود: در حال حاضر پرونده این افراد در حال بررســی است تا حائز شــرایط بودن آن ها بر 
اساس سه شرط اصلی از جمله فرم ج سبز به معنی عدم اخذ امکانات دولتی، نداشتن مالکیت 
خصوصی و اســتفاده از تسهیالت بانکی احراز شــود.معاون مسکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان بیان داشــت: بخشــی از این موارد به صورت متمرکز در وزارت راه و 
شهرسازی پاالیش می شود و مابقی که مربوط به سابقه سکونت افراد و مواردی نظیر آن است در 
استان بررسی می شود.زاغیان گفت: از اواخر خردادماه سال جاری نتیجه این بررسی ها به صورت 

پیامک به همه متقاضیان به صورت نوبتی و ردیفی اطالع رسانی می شود.
وی تاکید کرد: متقاضیان به محض دریافت پیامک به محلی که در آن اعالم شــده اســت، حتما 
مراجعه کنند چرا که شاید نیاز به صحت سنجی مجدد و تکمیل مدارک وجود داشته باشد و این 

کار کمک می کند که حقی از کسی پایمال نشود.

با افزایش قیمت آرد و  نان فانتزی، ساندویچ های معمولی هم جزو غذاهای گران محسوب می شوند؛

ساندویچ های الکچری

هر چند مسئوالن و مدیران دولتی اصرار  پریسا سعادت
دارند که گرانی قیمت آرد آزاد در بازار تاثیر 
چندانی بر سفره های مردم نخواهد داشت و همچنان اصرار دارند نان 
سنتی گران نمی شود؛ اما همین گرانی آرد تاثیرات مخربی بر تغذیه و 
کسب و کارهای افراد کم درآمد خواهد داشت. یکی از این موارد گرانی 
اســت که در انتظار ســاندویچ به عنوان یک غذای ارزان قیمت و یک 

کسب و کار کم سرمایه خواهد بود. 
بر اســاس نرخ نامه رســمی از دوازدهم اردیبهشــت ماه با توجه به 
آزادشــدن آرد صنعتی، به طور موقت نرخ هر عدد نان ساندویچی به 
۲۴00 تومان، هر عدد نیم باگت به ۴۲00 تومان، هر عدد نان همبرگر به 
3500 تومان و نان تست اسنک به ۲5000 تومان افزایش یافته است. 
همچنین قیمت هرکیلو گرم انواع کیک صبحانه و نان شیرینی بین 90 
هزار تومان تا 1۲0 هزار تومان و تست کوچک ۶0 هزار تومان است. این 
در حالی است که توزیع آرد برای پخت نان های فانتزی و ساندویچی 
هم با اختالل زیادی روبه رو  شده و به همین دلیل کارگاه های پخت 
نان از طرق آزاد و بدون سهمیه آرد خود را تامین می کنند پس گرانی از 
همین االن هم در این بازار آغاز شده است. با توجه به اینکه یکی از آیتم 
های اصلی ساندویچ همین نان های فانتزی است،بدون شک حداقل 

بین 50 تا صد درصد افزایش قیمت برای هر ســاندویچ به خصوص 
برای ارزان قیمت ها محتمل خواهد بود، آن هم در شــرایطی که گفته 
می شــود آرد تا یازده برابر گران شده اســت. در این زمینه  علی اکبر 
جهانگیری بلطاقی، رییس اتحادیه نان هــای فانتزی، حجیم و نیمه 
حجیم استان اصفهان می گوید: همکاران ما هم اکنون آرد را کیسه ای 
۶۲0 هزار تا ۶70 هزار تومان می خرنــد در حالی که تا 10 روز پیش آرد 

کیسه ای 5۸ هزار تومان بود.
وی می افزاید: از حدود یک هفته - 10 روز پیش که آرد نان صنعتی را 
آزاد کردند، همکاران ما به اتحادیه آمده بودند که آرد نداریم، کار نداریم 
و از طرفی هم سامانه بسته شده است و این در حالی بود که بسیاری 
از نانوایان آرد مورد نیاز خود را در این ماه خرید نکرده بودند، پیگیری 
که کردیم مسئوالن استان گفتند آرد برای نان فانتزی آزاد شده است.

جهانگیری اضافه می کند: در شــرایطی که ســامانه ها را بسته بودند، 
دالالن در بازار شــروع به کار کردند.  برخی از این افــراد گندم دارند به 
کارخانه دستمزد می دهند که گندم را آسیاب و آرد را آماده کند و در بازار 
آزاد می فروشند.رییس اتحادیه نان های فانتزی، حجیم و نیمه حجیم 
استان اصفهان با بیان اینکه این اتحادیه ســهمیه آرد ندارد و نانوایان 
خودشــان آرد را به طریقی تهیه می کنند، می افزاید: به همکاران مان 

که از این شرایط ناراضی بودند گفتیم بروید و به کار خود ادامه دهید، 
تصمیمی است که دولت گرفته و باید تبعیت کرد و قیمت هایی نیز به 
صورت موقت برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از هرج و مرج به 
اعضای اتحادیه ابالغ کردیم تا نرخ های جدید نان در استان تعیین و 
رسما اعالم شود.جهانگیری با بیان اینکه قیمت های ابالغ شده کنونی، 
نهایی نیست و نرخ های جدید در هفته جاری مشخص می شود، خاطر 
نشان می کند: کارشناسان ما برای تعیین نرخ انواع نان فانتزی همه 
جوانب از جمله افزایش حقوق و دســتمزد کارگران، بهای آب، برق و 
گاز و مواد اولیه را بررسی و جمع بندی کردند و با وجود این قیمت ها را 
حتی یک درصد پایین تر از این آنالیزها در نظر گرفتیم تا فقط همکاران 
مان کارگاه ها را تعطیل نکنند تا در کمیته کارشناسی و صنعت و معدن 

قیمت های پیشنهادی را ارائه دهیم.
 گرانــی در زمینه غذاهای ســاندویچی در ایــن شــرایط اتفاقا برای 
 خــوراک ارزان قیمتی مانند فالفل ها بیشــتر خواهد بود به خصوص

  آنکه در یک ماه گذشــته تنهــا نخود به عنــوان حبوبات پــر کاربرد 
 در غذاهــای ایرانی تا 1۲0 درصد گران شــده اســت. هفته گذشــته 
 دبیــر انجمــن حبوبات ایــران گفته بود : ســال گذشــته متوســط 
 قیمت یــک کیلوگرم حبوبــات در ایران 50 تــا 75 هــزار تومان بود 
که در برخی از این محصوالت شاهد رشــد قیمت 70 تا 1۲0 درصدی 
 بودیم. عبــدی افتخاری بــا بیان اینکــه واردات حبوبات مشــمول

 بر اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شــده است، افزود: شورای 
عالی اقتصاد اعــالم کرد واردات کاالهای اساســی چون نهاده دامی، 
برنج، غالت و شــکر مشــمول  دریافت یک درصد مالیات بر ارزش 
افزوده می شــود.به گفته این فعال اقتصادی؛ حبوبات جزو کاالهای 
اساسی در نظر گرفته نشده است و اگر حبوبات مشمول اخذ 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده شــود بدون تردید شاهد افزایش نرخ آن در 
بازار داخلی خواهیم بود. هر چند بیــش از 70 درصد از نیاز داخلی در 
کشــور تهیه و تامین می شــود؛ اما افزایش نرخ حبوبات وارداتی در 
نرخ حبوبات داخلی نیز تاثیــر می گذارد. عالوه بر نان و نخود ســایر 
محصوالت یک ســاندویچ ارزان قیمت شــامل کاهو، گوجه و سس 
هم در هفته های اخیر بارها افزاش قیمت را تجریه کرده اســت پس 
با یک حســاب سرانگشــتی حاال فالفل هم جزو غذاهای الکچری 
محســوب می شــود. در ســاده ترین حالت ممکن یــک خانواده 
 کارگر پنج نفره باید بــرای یک وعده ســاندویچ ارزان قیمت حداقل

 ۲00هــزار تومان هزینه کند، حســاب و کتابی که با درآمدهای قشــر 
ضعیف و متوسط به هیچ وجه همخوانی ندارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در صورتی که روند اجرایی طرح بن-بروجن ادامه پیدا 
کند، استعفا خواهم داد؛ باید تا جایی بمانیم که بدانیم 
کار مردم و حقــوق آن ها به درســتی  پیش می رود.

مهدی طغیانی در خصوص اجرای طــرح انتقال آب 
بن_بروجن اظهار کرد: متاسفانه تاکنون هیچ برنامه ای 
از طرف دولت برای احیای زاینده رود ارائه نشده است، 

این در حالی است که پروژه های بارگذاری بر زاینده رود 
همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: از سویی برنامه ای برای احیای زاینده رود نداریم و 
از طرفی خواسته یا ناخواسته برنامه ها به سمت نابود 
شدن زاینده رود حرکت می کند.وی تصریح کرد: اکنون 
زاینده رود بحران زده اســت؛ یعنی فرونشست زمین، 
محیط زیســت و معیشت کشــاورزان به حدی زیاد 
است که برای برداشت اضافه از زاینده رود چیزی باقی 
نگذاشته است.طغیانی خاطرنشان کرد: سال گذشته 
تنها 10 روز و امسال تاکنون ۲0 روز آب جریان داشته، 

این در حالی است که امسال ســال پرآبی نسبت به 
سال گذشته بوده است.وی با بیان اینکه طرح انتقال 
آب بن-بروجن برای ما خط قرمز است، افزود: گفته 
می شــود این طرح برای شرب اســت، در صورتی که 
می توانند از منابع دیگری برای شــرب برداشت کنند. 
طرح انتقال آب بن-بروجن تنها برای شــرب نیست 
و قطعا برای صنعت و کشــاورزی هم از آن برداشــت 
خواهند کرد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی اضافه کرد: خط انتقال آب بن-بروجن 35 
طرح دارد که اسناد آن موجود است، به همین دلیل به 

هیچ وجه اجرای این طرح قابل توجیه نیست.

نماینده مردم اصفهان:

اگر نتوانم از حقوق مردم اصفهان دفاع کنم، استعفا می دهم

خبر روز

علت گرانی گوشت قرمز چیست؟
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی می گوید: با توجه به کاهش بارندگی در سال جاری و خشکسالی 
در مراتع، وزن گوسفندها کم است. به دلیل نبود صحرا برای تغذیه گوســفندان، دامداران ناچار به 
تامین علوفه دستی شده اند که گران است.علی اصغر ملکی  اضافه می کند: با احتساب قیمت هر 
کیلو جو 1۲ هزار تومان، یونجه هشــت هزار تومان و کاه شــش هزار تومان طبیعی است که قیمت 
گوسفند توسط دامدار افزایش یابد.رییس اتحادیه گوشــت گوسفندی ادامه می دهد: خبر داریم 
که مقدار زیادی از گوسفندان کشور به عراق قاچاق می شود که منجر به کمبود دام در بازار و به دنبال 
آن افزایش قیمت گوشت گوسفندی شده اســت.ملکی اضافه می کند: اصلی ترین دلیل افزایش 
قیمت گوشت، افزایش قیمت دام است، با افزایش یک برابری قیمت گوسفند، قیمت گوشت دو 
برابر می شود. در روزهای اخیر قیمت دام زنده بین چهار تا پنج هزار تومان افزایش یافته که بر قیمت 
گوشت نیز موثر بوده اســت.اما در مقابل منصور پوریان، رییس شــورای تامین دام کشور با تاکید 
بر اینکه قیمت گوشت نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز داشــته است، می گوید: البته برخی 
از رسانه ها بدون دلیل اخباری مبنی بر افزایش قیمت گوشــت گوسفند منتشر کرده اند که صحت 
ندارد. در روزهای اخیر قیمت گوشت کاهشــی بوده زیرا قیمت دام کاهش یافته است.وی اضافه 
می کند: بخش دام کشــور در وضعیت ویژه ای قرار گرفته؛ به طوری که با وجود عرضه گسترده دام، 
مصرف گوشت نیز کاهش یافته است.رییس شورای تامین دام کشور می گوید: در نیمه اول سال به 
ویژه در بهار با کاهش مصرف گوشت مواجه هستیم؛ در حالی که در این زمان، تولید و عرضه گوشت 

افزایش می یابد.

افزایش 40 درصدی رقم قبوض برق با استفاده از کولر گازی
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر از افزایش ۴0 درصدی قیمت قبوض برق در صورت اســتفاده 
از کولر گازی خبر داد.مسعود صادقی با اشــاره به اینکه ۲0 درصد بار مصرفی برق کشور در تابستان 
به ســرمایش اختصاص دارد، افزود: کولر گازی ۴ تا 5 برابر کولر هــای آبی، برق مصرف می کنند.

وی گفت: با توجه به ناترازی تولید و تقاضا برای برق در کشــور به ویــژه در فصل گرم، مصرف برق 
سیستم های سرمایشی در وضعیت تامین برق تابستان بسیار موثر هستند.مدیرکل دفتر نظارت بر 
توزیع توانیر ادامه داد: در حال حاضر سهم کولر های گازی از سبد سرمایشی کشور یک سوم است که 
اگر این سهم افزایش یابد میزان برق مصرفی در کشور چند هزار مگاوات بیشتر خواهد شد که امکان 
تامین آن وجود ندارد.صادقی افزود: در ماه های گذشــته محتوای تبلیغاتی تهیه و پخش می شود 
که شعار آن تامین یک کولر گازی برای هر ایرانی است این شــرایط می تواند شبکه برق کشور را با 

مشکالت شدیدی مواجه کند.

هر برگ اوراق مسکن دوباره از 100 هزار تومان گذر کرد
قیمت اوراق تسهیالت مسکن که سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و تا 1۶0 هزار تومان هم 
افزایش یافته بود، در سال جدید توانست به زیر 100 هزار تومان برسد؛ اما این روند ادامه نداشت و 
قیمت هر برگ دوباره به بیش از 100 هزار تومان رسیده است.بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مسکن نشــان می دهد که هر برگ اوراق تسهیالت مســکن در فروردین،اردیبهشت و خرداد سال 
گذشته به ترتیب  10۲ هزار و 500، 10۴ هزار و 300 و 10۴ هزار و 100 تومان قیمت دارند. هر برگ  اوراق 
تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر، مرداد و شهریورماه سال گذشته با قیمت 10۴ هزار و ۶00، 10۴ 
هزار و 300 و 103 هزار و 500 تومان داد و ســتد می شود. سقف این تســهیالت برای مراکز استان و 
شهرهای با جمعیت بیش از ۲00 هزار نفر برای مجردها به 1۶0 و برای زوجین به 3۲0 میلیون تومان 
رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید 3۲0 و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴0 برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید 3۲ میلیون و 73۶ هزار تومان و متاهل ها نیز باید 

۶5 میلیون و ۴7۲ هزار تومان پرداخت کنند.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: احیای معادن غیرفعال برای جلوگیری از افزایش کانون های ریزگرد و منابع انتشار گرد و غبار ضروری است.محمدعلی 
کاظمی اظهار کرد: معادن متروکه و رها شده به ویژه در مناطق شرقی اصفهان از کانون های گرد و خاک و ریزگرد به شمار می رود که باید برای احیای آن ها و کاهش 
اثرات مخرب شان برنامه ریزی کرد که این امر توجه و مشارکت خود بهره برداران را نیز می طلبد.این معادن بیشتر معادن گچ هستند که در منطقه سجزی واقع 
در شرق اصفهان قرار دارند و با توجه به اینکه منطقه یاد شــده دارای بیابان های متعدد است، شاهد فعالیت های کانون های بیشتر گرد و غبار و ریزگرد هستیم.

کاظمی ادامه داد: ریزگرد ها ساالنه حدود 1۲۸ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت های استان اصفهان وارد می کند.به گفته وی، تاکنون بالغ بر 30۸ هزار هکتار 
از بیابان ها به ویژه در مناطق بحرانی استان نهالکاری شده است، نهالکاری در مناطق بیابانی نیازمند خاک غیر بیابانی از یک سو و بیش از 10 مرحله آبیاری است 
تا گیاه بتواند پس از ۲ سال بدون نیاز به آبیاری، به رشد خود ادامه دهد.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: اجرای طرح های بیابان زدایی و 
کنترل ریزگرد سبب حفاظت از 730 کیلومتر جاده، ۲70 کیلومتر راه آهن، یک هزار و ۶00 کیلومتر شبکه آبیاری، ۴۲ هزار واحد مسکونی، 3۸ هزار هکتار زمین های 
کشاورزی، ۲0 شهر، ۲1۶ روستا، 10 شهرک صنعتی و ۲ فرودگاه مسافربری و نظامی در این استان شده اســت.از مجموع ۶ هزار محدوده معدنی در کل کشور، 

بیش از 900 محدوده اکتشافی، پروانه بهره برداری، گواهی کشف و مجوز برداشت متعلق به استان اصفهان است.

ضرورت احیای معادن غیر فعال برای جلوگیری از افزایش ریزگرد

روستای فُرخد؛ 
قمصر خراسان

روستای قدیمی فرخد در ۲0 
کیلومتری شمال مشهد قرار 
دارد و حدود بیست سال است 
که گل محمدی در این روستا 
گشت می شــود. هفت سال 
اســت که گالب این روستا، با 
نام»قمصر خراسان« شناخته 

شده است.

وز عکس ر

معاون اداره کل صمت استان اصفهان:

 با درج نشدن قیمت 
روی کاال برخورد می شود

معاون بازرگانــی اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان گفت: با تولیدکنندگان 
و اصنافی کــه از درج قیمــت تولیدکننده و 
مصرف کننــده بــر روی کاالهــای تولیدی 
خودداری کنند، برخورد می شود.اسماعیل 
نادری افزود: تخلف عرضه خارج از شــبکه 
و گران فروشی شــامل حال تولیدکنندگان 
و واحدهای صنفی و تولیدکنندگانی اســت 
که اقدام به درج قیمت تولیدکننده و مصرف 
کننده روی کاالهای عرضه شــده نکنند.وی 
هشــدار داد: این تولیدکنندگان متخلف در 
آینده از دریافت خدمات ارائه شده از طرف 
وزارتخانه از جمله ثبت ســفارش، واردات و 
خدمات بازرگانی محروم خواهند شــد.از 
پنج ماه پیش، اجرای طــرح »درج قیمت 
تولیدکننــده به جای قیمــت مصرف کننده 
روی کاالها« با هدف شفاف و واقعی کردن 
قیمت ها و حذف ســودهای غیرمتعارف در 
شبکه توزیع آغاز شده است.ایجاد بهره وری 
و رقابت سالم عوامل تامین و توزیع، کاهش 
نوسانات نامتناسب قیمت کاالها در سه ماه 
اخیر غیــر از محصوالت کشــاورزی، حذف 
تخفیف هــای غیــر واقعی، کاهــش بهای 
پرداختی توسط مصرف کنندگان برای بیش 
از هشت هزار قلم کاال، ارائه اطالعات قیمتی 
و آگاهی رســانی به مصرف کنندگان، حذف 
واســطه های غیر ضــروری و جلوگیری از 
انباشــت و احتکار کاالهای ســرمایه ای در 
شــبکه توزیع از نتایج اجرای مراحل قبلی 

این طرح بوده است.
 بر اســاس تصمیم دولت تمامــی واحدها 
موظف هســتند که قیمت تمام شــده کاال 
را بــه ســازمان حمایت از مصــرف کننده و 
تولید کننده اعالم کنندو فروشندگان و تولید 
کنندگان در بخش هــای خدماتی و توزیعی 
باید قیمت های خود را بر روی تمامی کاالها 
درج کنند و از نظر قانون تعزیرات حکومتی 
و نظــام صنفی درج نشــدن قیمت، تخلف 

محسوب شده است.

عکس: ایسنا
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معاون اول رییس جمهور: 

یارانهنانوداروبههیچوجهحذفنمیشود

معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد: یارانه نان و دارو بــه هیچ وجه و برای هیچ کدام از 
اقشار مردم قطع نمی شود و یارانه شان سرجای خودشان باقی می ماند.

مخبر با حضور در شــبکه خبر در گفت وگویی با اشاره به شــرایط جنگ اوکراین و روسیه و 
کمبود مواد غذایی که به دنبال این جنگ پدید آمده است، گفت: اینکه شرایط منطقه چگونه 
خواهد شد و چند سال با این وضعیت در منطقه روبه رو خواهیم بود که عرضه مواد غذایی 
را دچار مشکل کرده است، هنوز اطالع دقیقی نداریم.معاون اول رییس جمهوری با تاکید 
بر اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی شود، اظهار کرد: برای نان سنتی یارانه ای در 
نظر  گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کاالبرگ  الکترونیکی پرداخت شود  و 
برای کاالهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت ها جبران 
شود.وی افزود: اقشار با درآمد باالتر بخشی از هزینه تامین این کاالها را پرداخت می کنند 
اما اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه به طور کامل از این کمک هزینه ها بهره می برند و پولی 
که به آنها تعلق می گیرد، آرامش آنها را تامین می کند.مخبر با بیان اینکه این کمک هزینه ها 
قبل از آزادسازی قیمت ها به حساب سرپرســتان خانوار واریز خواهد شد، اظهار کرد: در 
کنار این تمهیدات برای دهک های پایین جامعه ســبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی اقالم در هفته اخیر، اظهار کرد: منشــأ  گرانی 
برخی کاالها الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کاالهای اساســی 
است. دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی 
می کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در 
آن مقطع صورت نگرفت.معاون اول رییس جمهوری افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون 
به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کاالها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، 

به طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می شد.وی تاکید کرد: افزایش قیمت کاالهای 
اساسی در دنیا هم شــرایط را به گونه ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای 
اولین بار برخی کاالها را سهمیه بندی کردند. دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی 
و برای جلوگیری از کمبود کاالهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کاالها، 

جهت دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.
مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شــرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود 
می کند، ناشــی از فعالیتش  نبوده بلکه به خاطــر آن بوده که مواد اولیــه و خدمات ارزان 

دریافت می کرد و آن را به صورت آزاد می فروخت یا صادر می کرد.
معاون اول رییس جمهوری ادامــه داد: بهره مندی از رانت باعــث درآمدهای کالن برای 

واردکنندگان  و برخی شرکت ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.
وی با اشاره به تاثیر گرانی ها بر اقشــار کم درآمد تصریح کرد: گرچه گرانی ها به همه آحاد 

ملت فشار می آورد؛ اما دهک های پایین و بسیار کم درآمد بیشترین آسیب را می بینند.
مخبر با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادالنه یارانه ها، گفت: جراحی 
اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می شود که رانت های کالن می برند و به همین 
دلیل برای دولت ها هزینه داشته است. اگر ارز ترجیحی  در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان 
بود حذف می شــد هزینه های کمتری داشــت؛ اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی 
جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشــت .معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: از همه 
دلسوزان و نخبگان می خواهیم که در این اصالح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد 
جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بود و تولید کشــور را با چالش مواجه 

کرده و هیچ سودی برای مردم نداشت.

یک پزشــک با بیان اینکه کرونا هنوز از پاندمی به 
اندمی تبدیل نشده است، گفت: بعد از گذشت ۴ تا 
۵ ماه بعد از تزریق دوز سوم واکسن کرونا، میزان 
آنتی بادی در بدن کم شــده و تزریــق دوز چهارم 
به عنوان دوز تقویت کننده مثــل یک تلنگر باعث 
تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر کرونا می شود.

مریم دلشاد در مورد تزریق دوز چهارم واکسن کرونا، 
اظهار کرد: بعد از اعالم تزریق دوز چهارم برای افراد 
باالی ۷۰ سال، کادر درمان و افراد دارای بیماری های 
خاص و نقص ایمنی، ســواالت زیادی برای مردم 
پیش آمد. بیشتر افراد در ایران واکسن سینوفارم 
زده انــد که واکســن غیرفعال اســت، درحالی که 
تحقیقات نشان می دهد دوز بوســتر اگر واکسن 
متفاوت نوترکیب باشــد؛ چه واکســن پروتئینی 
مثل پاستوکووک و اسپایکوژن و یا نوترکیبی مثل 
آسترازنکا، ایمنی بیشتری ایجاد می کند و هدف ما 
از تزریق دوز بوستر ایمنی بیشتر است.وی با اشاره 
به اینکه در کمیته ملی کرونا تصمیمی گرفته شد اما 
عملی نشد، گفت: قرار بود واکسن های غیرفعالی 
که در ایران تزریق شــده سه دوزی محسوب شده  
و دوز چهارم به عنوان بوســتر در نظر گرفته شــود، 
یعنی کسانی که واکســن های سینوفارم، بهارات و 
برکت زدند به جای دو دوز، سه دوز این واکسن ها 
را بزنند و بعد بوستر را یک واکسن متفاوت بزنند، 
مثل پاستوکووک که سه دوزی است.این پزشک با 
بیان اینکه بیشتر افراد در ایران، به ویژه افراد مسن 
سه دوز واکسن ســینوفارم زدند، افزود: اگر افراد 
دوز ســوم را متفاوت از دو دوز قبلی زده اند، یعنی 
دو دوز ســینوفارم، بهارات، برکت زدند و سومی را 

پاستوکووک، پاســتوکووک پالس، اسپایکوژن یا 
آسترازنکا زدند، بسیار خوب اســت که دوز چهارم 
را مشابه دوز ســوم بزنند. ولی افرادی که سه دوز 
ســینوفارم، بهارات و یا برکت زده اند، بهتر اســت 
چهارمی را پلتفرم متفاوت بزنند که سیستم ایمنی 
بیشــتر تحریک شود، پاســخ ایمنی بهتر و سطح 
آنتی بادی باالتری داشته باشیم.وی با بیان اینکه 
راجع به ترکیب واکســن ها مطالعات و تحقیقات 
زیادی در دنیا انجام شده است، تصریح کرد: در مورد 
واکسن هایی که در ایران تزریق شد مثل سینوفارم 
تحقیقات زیادی از ترکیب واکسن ها بیرون نیامده 
اســت، اما چند مقاله مشابه واکســن هایی که در 
ایران داریم وجــود دارد. ازجمله یــک مطالعه در 
تایلند انجام شد که افرادی که کروناواک که واکسن 
غیرفعال کرونا شبیه سینوفارم اســت زده بودند، 
در سه گروه بررسی شــدند؛ یک گروه دوز بوستر را 
دوباره کروناواک، یک گروه آســترازنکا و یک گروه 
فایزر زدنــد. نتیجه این مطالعه نشــان داد تزریق 
کروناواک به عنوان دوز بوســتر ایمنی خیلی کمتر، 
آســترازنکا ایمنی کمی بیشتر و فایزر ایمنی خیلی 
بیشتری داشته است.دلشــاد ادامه داد: مطالعه 
دیگری در چین برای افرادی که واکسن غیرفعال 
سینوواک زدند انجام شد که شبیه سینوفارم است. 
برای دوز بوستر به این افراد، واکسن زیفی واکس 
تزریق کردند که یک واکســن پروتئینی و شــبیه 
پاســتوکووک و اسپایکوژن اســت. نتایجی که به 
دست آمد نشان داد ســطح آنتی بادی تولید شده 
و ایمنی این افراد بسیار باال بود. یعنی بعد از دو دوز 
واکسن غیرفعال، وقتی بوســتر واکسن متفاوت 

به خصوص پروتئینی تزریق شود، ایمنی خوبی دارد.
وی با بیان اینکه در ایران پاستوکووک، اسپایکوژن 
و رازی واکســن های پروتئینی هســتند که اگر در 
دسترس بودند بهتر اســت برای دوز چهارم تزریق 
شوند، افزود: اگر این واکسن ها در دسترس نبودند 
پیشنهاد من تزریق واکسن آسترازنکا یا اسپوتنیک 
است و اگر هیچ کدام از این واکسن ها در دسترس 
نبودند پیشنهاد می شود واکســن مشابه سه دوز 
قبلی تزریق شــود، چون زدن واکسن بهتر از نزدن 
است به ویژه برای افراد مسن، دارای نقص ایمنی، 
کادر درمان که در مواجهه زیاد با این ویروس هستند 
بهتر است حتما دوز چهارم را تزریق کنند.این پزشک 
در مورد علت نیاز به تزریق دوز چهارم واکسن کرونا، 
گفت: بعد از گذشت چهار ماه مقدار آنتی بادی بدن 
افت پیدا می کند. ممکن است عده ای بگویند چرا 
واکسن آنفلوانزا را سالی یک بار و کرونا را سالی سه 
بار زدیم؟ در جواب باید گفت چون آنفلوانزا از پاندمی 
به اندمی تبدیل شده اســت، کرونا هم احتماال به 
اندمی تبدیل خواهد شــد، به شــرطی که واکسن 
بزنیم و پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنیم ؛اما 
کرونا هنوز هست و در همه دنیا جان افراد را می گیرد. 
همچنین فعالیت ویروس آنفلوانزا معموال در شش 
ماه دوم سال و فصول سرد است و در شش ماه اول 
سال و فصول گرم به صورت فعال وجود ندارد.دلشاد 
خاطرنشان کرد: بعد از گذشــت ۴ تا ۵ ماه بعد از 
تزریق دوز سوم واکسن که آنتی بادی کم شده، یک 
دوز بوستر می زنیم که مثل تلنگر به سیستم ایمنی 
اســت و میزان آنتی بادی بدن باال می رود تا اگر به 

کرونا مبتال شویم، در بیمارستان بستری نشویم.

دوز چهارم واکسن کرونا را تزریق کنید بازدید بیش از ۱۵۰ هزار نفر گردشگر از آثار تاریخی کاشان؛

کاشان؛ محبوب ایران
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان از بازدید بیش از ۱۵۰ هزار نفر گردشگر از آثار تاریخی کاشان خبر داد.احمد دانایی 
نیا با اعالم این مطلب گفت: »ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان کاشان از یک هفته قبل از شروع تعطیالت عید سعید فطر، فعالیت خود را آغاز و براساس 
پیش بینی های انجام  شده، تمامی ظرفیت اقامتی شهرستان بالغ بر ۵ هزار تخت در اقامتگاه های سنتی، هتل ها، بومگردی ها، میهمانپذیرها و مناطق نمونه 
گردشگری از آمادگی الزم برای خدمات رسانی به گردشگران برخوردار بودند.«رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان ادامه 
داد: »با توجه به آغاز ایام گالب گیری و هم زمانی آن با ایام تعطیالت عید سعید فطر تدابیر الزم برای افزایش ظرفیت اقامت موقت در شهرستان اعم از ورزشگاه 
ها، کمپ های موقت، مدارس و حسینیه ها اندیشیده شد، با این وصف از روز ۱۴ اردیبهشت ماه با حجم بی سابقه ای از حضور گردشگر در شهرستان مواجه 
شدیم به نحوی که ورود گردشگر به این شهرستان در روز ۱۴ اردیبهشت ماه از مرز یک میلیون نفر به رغم توصیه های مکرر برای عدم سفر به این شهرستان، عبور 
کرد.«وی افزود: »در ستاد سفر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان تدابیر الزم برای خدمات رسانی در بناهای تاریخی شهرستان ویژه 
این ایام انجام شده به گونه ای که 6۰ نفر از همکاران اداره کل با همراهی ۵۰ نفر از راهنمایان گردشگری به صورت تمام وقت در تمامی بناهای تاریخی شهرستان 
استقرار یافته و این در حالی بود که در راستای حفظ ایمنی و سالمت گردشگران و تسهیل در خدمات رسانی به آنها ۱۲ دستگاه فروش بلیت الکترونیک در اماکن 
تاریخی از جمله باغ فین و خانه بروجردی ها استقرار یافت.«دانایی نیا تصریح کرد: »بررسی آمارها نشان می دهد که از روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه تا شامگاه 
روز پنجشنبه بیش از ۱۵۰ هزار نفر گردشگر از آثار تاریخی و به ویژه باغ فین کاشان بازدید کردند که این رقم تا کنون طی این ایام بی سابقه بوده است.«رییس 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان گفت: »در راستای خدمات رسانی شایسته در امور شهری به گردشگران پس از پایان ایام 
نوروز نشست های متعدد ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان برگزار و طرح های ترافیکی منسجمی برای هدایت گردشگران تدوین شد،ولی حجم بی سابقه 
حضور گردشگران با توجه به محدودیت فضاهای شهری، شهرستان کاشان باعث ایجاد ترافیک و صف های طوالنی گردشگران برای دریافت خدمات در برخی 
از شهرها همچون نیاسر شد.«وی تاکید کرد: »با وجود اعالم مکرر تکمیل ظرفیت اماکن اقامتی شهرستان از یک هفته قبل از آغاز تعطیالت، شاهد سفرهای 

گسترده گردشگران بودیم، با این حال امید داریم تا با حمایت مسئوالن استان، طرح های سرمایه گذاری شهرستان در حوزه زیر ساخت های 
خدمات شایسته تری به گردشگرانی که گردشگری، هرچه سریع تر به نتیجه برسد، تا بتوانیم 
خود قرار می دهند ارائه کنیم.«سرزمین تاریخی کاشــان را مقصد سفر 

800 کارگر؛ قربانی حوادث ساالنه ناشی از کار
معاون وزیر کار با بیان اینکه ساالنه حدود ۸۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشور فوت می کنند، از انجام اقدامات گسترده 
به منظور بازمهندسی حوزه سالمت شغلی، ایمنی و بهداشت کار خبر داد.پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که همه ساله 
در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و عده بسیاری دچار آسیب های جدی 
می شوند.حادثه شغلی یا حادثه ناشی از کار، به حادثه ای گفته می شود که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا 
خارج از محل فعالیت رخ داده و جراحت، بیماری، صدمه یا فوت از جمله پیامدهای آن به شمار می رود.طی سال های گذشته 

آمار حوادث و سوانح ناشی از کار در کشور از وضع مطلوبی برخوردار نبوده و گاهی در برخی از سال ها افزایش داشته است.
ســاالنه حدود ۸۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در کشــور فوت می کنند که بخش اعظم آن در بخش ساختمان رخ می دهد.

ابوالفضل اشرف منصوری،فعال حوزه کار  حوادث کار را ضایعه بزرگی برای کارگران و خانواده های آنها دانسته و می گوید: به دلیل 
تعدد آماری در کشور، آمار حوادث ناشی از کار مشخص نیست و به طور معمول همه ساله با حوادث ناشی از کار روبه رو هستیم.

وی  ادامه می دهد: بخشی از این موضوع به این دلیل است که می خواهیم ضوابط اجرایی و الزامات را صرفا از طریق بازرسان 
پیاده کنیم در حالی که در این زمینه با محدودیت هایی مواجه هستیم.اشرف منصوری بر لزوم افزایش تعداد بازرسان کار تاکید 
کرده و معتقد است: افزایش آگاهی و رعایت نکات ایمنی از سوی نیروهای کار موجب کاهش آمار حوادث کار می شود. به گفته 
این فعال حوزه کار، بخش اعظمی از حوادث شغلی به دلیل فقر آموزشــی و پایین بودن فرهنگ ایمنی کار صورت می گیرد.بر 
اساس مقاوله نامه بازرسی کار سازمان بین المللی کار، تمامی کشورهای عضو سازمان، باید نسبت به برقراری نظام بازرسی کار 

در سطح ملی به ویژه اجرای مقاوله نامه بازرسی کار اقدام کنند.

لزوم نگاه ویژه به اقلیم در مصرف انرژی
یک کارشناس ارشد انرژی گفت: در اقلیم های مختلف، برای صرفه جویی در انرژی باید طراحی بهینه انجام شود و ساخت وساز نیز به 
بهترین شکل ممکن صورت بگیرد که در ایران، این مسائل زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد.ساسان صفریان ضمن بیان اینکه تصور برخی 
از صرفه جویی در انرژی اشتباه است، اظهار کرد: برخی از مردم صرفه جویی را به کم مصرف کردن تعبیر می کنند؛ درصورتی که به معنای 
بهینه مصرف کردن انرژی است.وی افزود: با توجه به اینکه یکی از مباحث انرژی »روشنایی« است، بسیاری از افراد برای صرفه جویی 
در مصرف، برخی از چراغ ها را خاموش می کنند که این عمل، نه تنها صرفه جویی محسوب نمی شود بلکه موجب آسیب به چشم خواهد 
شد.این کارشناس ارشد انرژی ادامه داد: صرفه جویی در انرژی، به دو صورت قبل و بعد از بهره برداری انجام می شود؛ یعنی اگر قرار است 
صرفه جویی انجام شود در ابتدا باید ساختمان مورد نظر را طبق مباحث ۲۲ گانه نظام مهندسی و به خصوص مبحث ۱۹ طراحی کنیم.

وی تصریح کرد: برای صرفه جویی در انرژی باید مباحث ۲۲ گانه نظام مهندسی  که شامل تمام مباحث صرفه جویی انرژی از جمله آب، 
برق و گاز است به بهترین شکل ممکن در نقشه اعمال شود، اما متاسفانه این قسمت در ایران مغفول مانده است.صفریان در رابطه با 
صرفه جویی پس از بهره برداری گفت: یکی از فعالیت هایی که در زمینه صرفه جویی انجام شده، استفاده از چراغ های LED است که در 
مبحث برق کاربرد دارد. خوشبختانه جامعه از نظر فرهنگی به آگاهی رسیده است که برای کمک به انرژی کشور از تجهیزات کم مصرف، 
استفاده کند.وی افزود: امروزه مردم اقدام به خریداری تجهیزاتی کرده اند تا به وســیله آن ها در مصرف انرژی صرفه جویی شود.این 
کارشناس ارشد انرژی تاکید کرد: برای صرفه جویی در انرژی باید در دو قسمت »ساخت وساز« و »پس از بهره برداری« فعالیت هایی 
داشته باشیم؛ در قسمت صرفه جویی پس از بهره برداری فعالیت های خوبی انجام شده، اما در بخش ساخت وساز بسیار مشکل داریم.

وی تصریح کرد: اقلیم در صنایع ما هنوز به شکل درستی لحاظ نشده است؛ در مناطق گرمسیری نباید از پنجره های بزرگ استفاده کرد 
و در اقلیم سرد نیز باید از ساختمان هایی با عایق بندی درست استفاده کرد تا مقدار انرژی مصرفی، مدیریت شود.صفریان ادامه داد: در 
اقلیم های مختلف، برای صرفه جویی در انرژی باید طراحی بهینه انجام شود و ساخت وساز نیز به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد که 

در ایران این مسائل زیاد مورد توجه نیست.

سوژه

تحدید حدود اختصاصی
2/146  نظــر به اینکه بــه موجــب آرای شــماره هــای 2622 و 2623  مورخ 
1400/08/26 هیــات قانــون تعییــن تکلیف اراضــی فاقد ســند  ثبت جنوب 
 اصفهان ششــدانگ یکباب خانه پالک 4483/4961 مجزی شــده از 4483/13  
واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 140/91 متر مربع بــه نام قربانعلی 
شفیعی برنجگانی فرزند نصراله و شریک مفروز گردیده اســت  لذا به استناد ماده 
13 قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت جنوب اصفهــان  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز  چهارشــنبه مورخ 1401/03/11 ساعت 9 
 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و
 مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین و مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین 
نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواست 
 خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این

 واحد ثبتــی ارائــه نمایــد، درغیر ایــن صــورت متقاضــی ثبت یــا نماینده 
قانونــی وی می توانــد بــه دادگاه  مربوطــه مراجعــه و گواهی عــدم تقدیم 
دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بدون 
 توجه بــه اعتــراض عملیات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1401/02/18 م الف: 1311696  مهدی شبان رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
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340زندانی جرائم غیر عمد با کمک خیران در اصفهان آزاد شدند

رییس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۳۴۰ زندانی جرائم غیرعمد با کمک خیران در ایام ماه 
مبارک رمضان خبر داد.حجت االسالم اسدا... جعفری گفت: در طول یک ماه روزه داری مردم مومن 
و انقالبی استان در برنامه های تلویزیونی »یک شهر یک ضیافت« و همچنین برگزاری ۴۸ جشن 
گلریزان در شهرستان های استان، در مجموع مبلغ ۵۲ میلیارد تومان کمک های نقدی و غیر نقدی 
برای آزادی زندانیان کمک کردند.وی اظهار داشت: امسال جذب مشارکت ها نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته بیش از۲.۵ برابر افزایش داشت و حتی در بحث آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به 
سه برابر رسید.رییس هیئت امنای ستاد دیه اســتان در این راستا از عموم مردم متدین و خداجو 
و مجموعه صداوسیمای مرکز استان، سازمان زندان ها، ســتاد دیه و خیران خیریه های مختلف 
استان قدردانی کرد.وی با قدردانی از تمامی ائمه جمعه و جماعات استان، رؤسای دادگستری ها، 
دادســتان ها، فرمانداران و تمامی کســانی که در برگزاری جشــن های گلریزان مشارکت کردند، 
رمضان امسال را حماسه ای عظیم توصیف کرد.رییس کل دادگستری استان اصفهان یادآور شد: 
اصفهانی ها امسال با حرکت زیبا و فوق العاده ای که رقم زدند در صدر استان های کشور قرار گرفتند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

 ۹3 درصد از مجوزهای استخدام در استان 
مربوط به آموزش وپرورش است

استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به همراه سایر مسئوالن در روز شانزدهم 
اردیبهشت از حوزه های مختلف آزمون استخدامی در اســتان بازدید کردند.محمدرضا قاسمی، رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در جریان بازدید از مراکز برگزاری آزمون استخدامی با بیان 
اینکه در حال حاضر به تعداد ۱۳ دستگاه مجوز استخدام داده شده است، اظهار کرد: آزمون برگزار شده ویژه 
تکمیل نیروها و متقاضیان حضور در اداره کل آموزش و پرورش است و آزمون مرحله دوم در تیرماه سال 
جاری برای ۱۲ دستگاه باقی مانده برگزار خواهد  شد.وی افزود: از تعداد ۳۴۶۷۴ نفر شرکت کننده تعداد 
۳۱۴۶۳ نفر برای استخدام در آموزش و پرورش و ۳۲۱۱ نفر برای سایر دستگاه های اجرایی استان رقابت 
می کنند. همچنین از شرکت کنندگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش، ۶۰۹۵ نفر معادل ۱۹ درصد 
مرد و ۲۵۳۶۸ نفر برابر با ۸۱ درصد زن هســتند.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: تعداد مجوزهای استخدام نیرو در کل دستگاه های اجرایی استان برابر با ۲۲۸۹ سهمیه 
است که از این تعداد ۲۱۲۸ مجوز استخدام معادل ۹۳ درصد مربوط به آموزش و پرورش بوده و ۱۶۱ مجوز 
استخدام نیز جهت ۱۲ دستگاه اجرایی استان است. نهمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برای 
رشته های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ پانزدهم و شانزدهم 
اردیبهشت ماه در یازده شهرستان استان شامل شهرســتان های اصفهان، آران و بیدگل، خمینی شهر، 

سمیرم، شاهین شهر، شهرضا، فالورجان، کاشان، لنجان، مبارکه و نجف آباد برگزار شد.

کارشناس هواشناسی استان اعالم کرد:

خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در اصفهان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از ادامه فعالیت سامانه ناپایدار تا  چند روز آینده 
خبر داد و گفت: در این مدت وضعیت جوی در اکثر مناطق به شکل قسمتی ابری، وزش باد نسبتا شدید 
تا شــدید، رگبارهای پراکنده بهاری همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ به ویژه در جنوب و شرق استان 
پیش بینی می شود.ابراهیم هنرمند اظهار کرد: نقشه های هواشناسی نشان دهنده جوی ناپایدار بر روی 
استان است و در این مدت وضعیت جوی در اکثر مناطق به شکل قســمتی ابری و غبار محلی، گاهی 
افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، رگبارهای پراکنده بهاری همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ 
به ویژه در جنوب و شرق استان پیش بینی می شود.وی از ادامه وزش باد شدید خبر داد و افزود: خیزش 

گردوخاک در مناطق شرقی و تا حدی مرکز منجر به کاهش دید و کیفیت هوا خواهد شد .

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد :کرونا تمام نشده است

نبرد ادامه دارد

در حالی که بر اساس اعالم  وزارت بهداشت از  مهسا نعمتی
امروز شرایط شیوع کرونا در استان اصفهان 
رو به بهبود است؛ اما رییس دانشکده علوم پزشکی هشدار می دهد که نباید 
کرونا را تمام شده بدانیم. بر اساس اعالم رنگ بندی از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ 
هیچ شهرستانی در استان در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا ثبت نشده است.

بر این اســاس در حال حاضر شهرستان های اردســتان، اصفهان، بوئین 
میاندشت، تیران و کرون، چادگان، خمینی شــهر، خوانسار، خور، دهاقان، 
سمیرم، فریدن، فریدون شهر، گلپایگان، مبارکه، نایین و نطنز در وضعیت زرد 
کرونا ثبت شــده است.شهرســتان های برخوار، شاهین شــهر، شهرضا، 
فالورجان، لنجان و نجف آباد در وضعیت آبی کرونا ثبت شده اند.همچنین 
باید توجه داشت که هنوز هیچ شهری در استان اصفهان در وضعیت سفید 
کرونا ثبت نشده است. این وضعیت کنترل شده از کرونا در حالی است که 
مسئوالن پزشکی و بهداشتی استان همچنان بر زدن واکسن و رعایت موارد 
بهداشتی به خصوص در مکان های شلوغ تاکید دارند. در همین زمینه رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه کرونا هنوز تمام نشده است، 
اظهار کرد: اگرچه آمار بیماران مبتال به کرونا و مرگ و میر کاهش چشمگیری 
داشته، اما نباید دچار عادی انگاری شویم، بلکه باید همچنان اصول حفاظتی 
مثل استفاده از ماســک، رعایت فاصله اجتماعی، تهویه مناسب و تزریق 

واکسن را جدی بگیریم.شــاهین شــیرانی گفت: در پیک پنجم کرونا در 
تابستان سال گذشته بیشترین تعداد بیماران کرونایی بستری در یک روز، 
۳ هزار و ۸۰۰ نفر بود، درحالی که در پیک ششم بیشترین تعداد بستری در 
یک روز هزار و ۳۰۰ نفر بود.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 
بستری ۱۵۰ بیمار کرونایی در بیمارستان های استان اصفهان )به جز کاشان 
و آران و بیدگل( گفت: چند روز است در استان مرگ و میر بیماران کرونایی در 
استان نداشته ایم، اما نباید کرونا را تمام شده حساب کنیم. در همین شرایط 
بزرگ ترین رویداد ورزشی آسیا لغو شد، چون خطر کرونا هنوز وجود دارد و 
سالمت مهم ترین مسئله است.وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از فعالیت های ما 
در حوزه بهداشت را تعامالت بین بخشی و فرابخشی تشکیل می دهد، افزود: 
کارخانه های آالینده، کودهای شیمیایی، خودروهای غیراستاندارد، جاده های 
غیر ایمن و بسیاری از عوامل دیگر تهدیدکننده سالمت انسان است.شیرانی 
همچنین به بیماری های مزمنی مثل سرطان، دیابت و فشار خون اشاره کرد 
و تصریح کرد: هرچقدر دارو و درمان انجام دهیم کافی نیست، درحالی که با 
پیشگیری می توان با هزینه بسیار کمتر، جلوی بیماری های مزمن غیرواگیر 
را گرفت.وی با بیان اینکه ســالمت همیشــه عدم بیماری نیســت، گفت: 
مشکالت روحی و اجتماعی نیز سالمت انسان را به خطر می اندازد. همانطور 
که سازمان بهداشت جهانی امسال به مناسبت هفته سالمت شعار »سالمت 

ما، سالمت سیاره ما« را انتخاب کرده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در مورد آسیب های کرونا با زیرســاخت های بهداشت و درمان در 
اســتان، گفت: در جمهوری اســالمی هیچ بیماری نبود که نیاز به اقدامات 
درمانی داشته باشد، ولی پشت در بیمارســتان بماند. در آمریکا و اروپا این 
اتفاق افتاد، اما در ایران نیفتاد، اگرچه فشار زیادی به ویژه به نیروی انسانی 
وارد شــد که در دوران کرونا از جان مایه گذاشتند. زمانی در جنگ تحمیلی 
احتمال بود رزمنده ای روی مین برود، اما خانواده اش در خطر نبود، درحالی 
که در حوزه سالمت پزشک و پرستار ما خانواده شان را از دست دادند.وی با 
بیان اینکه در دوران کرونا به موازات افزایش تعداد بیماران، یک سری امکانات 
زیرســاختی نیز به اســتان وارد شــد، تصریح کــرد: بخش آی ســی یو 
بیمارستان ها توسعه پیدا کرد، ظرفیت تخت های بیمارستانی افزایش یافت 
و حتی نقاهتگاه هایی آماده شد، اگرچه خوشبختانه نیاز نشد، ولی چون همه 
پای کار بودند مشکلی پیش نیامد.شیرانی خاطرنشان کرد: در پیک ششم 
کرونا با گشایش هایی که در تولید و واردات واکسن انجام و ایمنی نسبتا قابل 
قبولی که حاصل شد، میزان مرگ و میر به شدت کاهش یافت.وی با بیان 
اینکه کمیته علمی عوارض واکسن ها را بررسی می کند، گفت: تاکنون ثابت 
شده زدن واکسن صد در صد به نفع ما بوده، بنابراین نباید به خاطر ترس از 

عوارض، مردم را از تزریق واکسن محروم کنیم. 

چند روز است در استان مرگ و میر بیماران کرونایی در 
استان نداشته ایم، اما نباید کرونا را تمام شده حساب 
کنیم. در همین شرایط بزرگ ترین رویداد ورزشی آسیا 
لغو شد، چون خطر کرونا هنوز وجود دارد و سالمت 

مهم ترین مسئله است

با مسئولان جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
در بعضی موارد ســند ۲۰۳۰ به جای قوانین اصلی 
آموزش و پرورش قرار گرفت که بــا روی کار آمدن 
دولــت مردمی آقای رییســی اهــداف آموزش و 
پرورش بر ریل اصلی یعنی سند تحول بنیادین قرار 
گرفت. محمدرضا ابراهیمی خاطرنشان کرد: معلم 
عنصر فکر و اندیشه را بارور می کند و فرهنگ ساز و  
هویت آفرین است؛ هر جامعه ای که هویت باالتر و 

واالیی داشته باشــد، جامعه  موفقی است که این 
وظیفه و رســالت معلم اســت. وی تاکید کرد: اگر 
جامعه به معلم و مدرسه و آموزش توجه کند، یعنی 
به همه ارکان جامعه توجه کرده  است و اگر آموزش 
و پرورش با کیفیتی داشته باشیم، شهروند مومن 
و قانون مداری خواهیم داشــت؛ بنابراین توجه به 
این مســئله باید از مهم ترین اولویت های جامعه 
اسالمی باشد و همه واجب بدانند آموزش و پروش 
را همراهی کنند.ابراهیمی یادآور شد: ما در اصفهان 
در خدمت یــک میلیون دانش آموز هســتیم و ۱۱۰ 
هزار فرهنگی بازنشسته و فعال  و ۱۰ هزار معلم غیر 

رسمی داریم که این جمعیت بســیار بزرگی است  
که همه جامعه را درگیر خود کرده است.وی افزود: 
در کل کشــور نیز ۳۶ هزار دانش آموز شــهید داریم 
که ۶ هزار نفر از آن ها اصفهانی هســتند. ابراهیمی 
تصریح کرد: آموزش و پرورش باید از کانال مبانی 
دینی انجام وظیفه کند؛ در بعضی موارد سند ۲۰۳۰ 
به جای قوانین اصلی آموزش و پرورش قرار گرفت 
که ما امیــد داریم با روی کار آمــدن دولت مردمی 
آقای رییسی  اهداف آموزش و پرورش بر ریل اصلی 
یعنی ســند تحول بنیادین قرار گیرد و البته چنین 

هم شده  است .

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

 در دولت جدید، سند تحول بنیادین
 به جای 2030 مبنای عمل است

تخم گذاری الک 
پشت پوزه عقابی 
در سواحل قشم

از اواسط اسفندماه تخم گذاری 
الک پشت ها شروع و تا اواسط 
اردیبهشت ماه ادامه دارد. الک 
پشت های پوزه عقابی یکی از 
جاذبه های گردشــگری قشم 
به حســاب می آیند. این الک 
پشت ها از سواحل قشم برای 
تخم گذاری استفاده می کنند. 

رییس سازمان زمین شناسی: 

ایران وارد دوره 30 ساله خشکی شده است
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی با بیان اینکه منشأ گرد و غبار در کشور توسط 
این سازمان تدوین شده، بیان کرد: ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده که می شود گفت 
از حدود ۲۰ سال پیش شروع شده و اکنون آثار این دوره خشکسالی را مشاهده می کنیم. علیرضا 
شــهیدی گفت: پیش از این تا گرد و غباری بلند می شــد به طور کلی گفته می شد منشأ خارجی 
دارد، اما در گرد و غبار اخیر که اکثر استان ها را هم درگیر کرد مشاهده شد قسمت اعظم گردوغبار 
موجود در هوا منشأ داخلی داشت.شــهیدی اضافه کرد: تغییرات مربوط به این چند سال اخیر 
نیست، شاید بهتر این است که گفته شــود تغییرات کنونی یکی دو دهه است که آغاز شده است. 
ایران وارد یک دوره خشکســالی ۳۰ ساله شده که می شــود گفت از حدود ۲۰ سال پیش شروع 
شده و اکنون آثار این دوره خشکسالی را مشاهده می کنیم.رییس سازمان زمین شناسی گفت: 
در گذشــته برخی ها تا مقداری بارندگی زیاد می شــد می گفتند » ما دوره خشکسالی بلندمدت 
نداریم و ترسالی ها این نظریه را که ایران در دوره خشکسالی ۳۰ ساله است، نقض می کند«، در 
صورتی که می بینیم در برخی سال ها یک مقدار بارندگی ها بیشتر بوده اما این دلیل بر این نیست 
که دوره ترسالی آغاز شده باشد.شهیدی ادامه داد: ما همچنان در سیکل خشکسالی قرار داریم 

و سال به سال هم اثرهای این خشکسالی بیشتر نمایان می شود.

ایران سال به سال در حال خشک تر شدن است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ســال ۱۳۹۸ با جمعیت حــدود ۸۰ میلیون نفری 
این تراز منفی به حدود ۱۳۴ میلیارد متر مکعب رســید و این در حالی اســت که مصرف سالیانه 
۱۰۰ میلیارد مترمکعبی داریم و این نشان از آن دارد که ایران سال به سال در حال خشک تر شدن 
است.شــهیدی با بیان اینکه برخی از بعضی واژه ها اســتفاده می کنند که درست نیست، افزود: 
مثل اینکه برخی ها درباره »ورشکستگی آبی« صحبت کردند که این چنین چیزی اتفاق نیفتاده 
است و ما هنوز با مدیریت درست منابع آبی- چه ســطحی و چه زیرزمینی- می توانیم این دوره 
خشک را پشت سربگذاریم، هرچند پیش بینی ها نشــان می دهد تا سال ۲۰۳۰ ایران جزو یکی 
از کشورهای پرتنش آبی خواهد بود.رییس ســازمان زمین شناسی افزود: در حال حاضر نیز این 
تنش آبی در کشور دیده می شود، گاهی اوقات شــاهدیم بین روستاها و شهرهای مختلف تنش 
ایجاد می شود هرچند موقتی است؛ اما وجود دارد، یا اینکه در بحث انتقال آب که کار درستی هم 
نیست و از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر این تنش ها اتفاق می افتد.شهیدی گفت: انتقال 
آب بین حوضه ای به هیچ عنوان توصیه نمی شود مگر برای شــرب که شاید توجیه داشته باشد، 
اما این که آب را برای مصارف کشــاورزی از یک حوضه آبریز به حوضه آبریز دیگر انتقال دهیم با 
توجه به اینکه بازدهی کشاورزی مان خوب نیســت، به معنای نابودی و هدر رفت آب است.این 
مقام مسئول بیان داشت: انتقال مصنوعی آب سبب می شود کشــاورز فکر کند آب زیاد است و 
شروع به کاشت برنج می کند و این مسئله بعدها با بروز خشکسالی، بحران زا خواهد بود.رییس 
سازمان زمین شناسی گفت: چرخه آب، چرخه پیچیده ای است که به تازگی هم تغییرات اقلیمی 
به آن اضافه شده  و سبب شده کشورمان با توجه به اینکه بین ۶۰ تا ۶۵ درصد آن در اقلیم خشک 
و نیمه خشــک و بیابانی قرار دارد، تغییر اقلیم اثر خود را در این زمینه نمایان کند. شهیدی افزود: 
برخی کشــورها در زمینه این تغییر اقلیم خوب عمل کرده اند، به طور مثال پاکستان اعالم کرده که 
تغییر اقلیم روی این کشور خیلی اثرگذار بوده و بر همین اساس تالش دارد از فناوری های نوین 
روز استفاده کند، همچنین به دنبال استفاده از وام های جهانی است تا خسارات تغییر اقلیم را به 
نوعی جبران کند.وی اظهار داشت: در کشور هیچ سازمان و نهادی نیست که محاسبه کند چه مقدار 
تغییر اقلیم تاثیرگذار بوده است؟معاون وزیر صنعت ادامه داد: در کشورمان با وجود سازمان های 
تخصصی زیاد اما هرکدام به صــورت جزایری جداگانه عمل می کننــد، در حالی که نیازمند یک 

مدیریت واحد هستیم.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

 مسئول سازمان اردویی
  و راهیان نور سپاه حضرت

 صاحب الزمان )عج( خبرداد:

اعزام اولین کاروان 
اصفهان به راهیان نور غرب

مســئول ســازمان اردویی و راهیان نور 
ســپاه حضرت صاحــب الزمــان )عج( 
اســتان اصفهان گفت: بیش از ۲۰۰ نفر از 
خادمین شــهدای خواهر و برادر اســتان 
اصفهان برای صعود بــه ارتفاعات منطقه 
 عملیاتی بازی دراز به اســتان کرمانشــاه

 اعزام شــدند.عباس محمدی اظهار کرد: 
همه ساله در ایام ســالروز عملیات بازی 
دراز، کاروان هــای راهیــان نور سراســر 
کشور برای صعود به ارتفاعات این منطقه 
کوهســتانی به ســرپل ذهاب اعزام می 
شوند و مســیر ۵ کیلومتری این منطقه را 
به صورت پیاده طی مــی کنند و در باالی 
ارتفاعات نیز مراســم گرامیداشتی برگزار 

می شود.
مســئول ســازمان اردویی، راهیان نور و 
گردشگری سپاه حضرت صاحب الزمان 
)عج( استان گفت: همچنین آیین افتتاح 
راهیان نور غرب کشــور هم انجام شــد و 
اولین کاروان استان اصفهان با ۳ دستگاه 
اتوبوس که مربوط به شــرکت ذوب آهن 
است، به مناطق عملیاتی کردستان اعزام 
شــدند.وی با بیان اینکــه آمادگی اعزام 
بیش از ۱۰ هزار زائر از اســتان اصفهان به 
مناطق عملیاتی غرب کشور فراهم است، 
تصریح کرد: از ابتدای تیرماه کاروان های 
مردمی استان به کردستان اعزام خواهند 

شد.
ســرهنگ محمدی در پایان خاطرنشان 
کــرد: بیــش از ۵ هــزار و ۷۰۰ نفــر از 
رزمنــدگان اســتان اصفهــان در غــرب 
کشــور و در منطقه کردســتان به شهادت 
رســیده اند و جا دارد که مراســم راهیان 
نور غرب هم ماننــد راهیان نــور جنوب، 
باشکوه برگزار شــود و مردم با سیره، راه 
 و مظلومیت شــهدای کردســتان بیشتر

 آشنا شوند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

ضرورت ایجاد ایستگاه ایست و بازرسی رسمی در اردستان
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ضرورت ایست و بازرسی رسمی در اردســتان گفت: کنترل ورودی ها و خروجی های حوزه استحفاظی اردستان مانع از ورود 
مجرمان سایر استان ها می شود.سردار محمدرضا میرحیدری  اظهار داشت: در بحث آمار جرائم و جنایات که استان اصفهان در سطح کشور از سالمت و برتری برخوردار 
است، شهرستان اردستان هم در سطح استان همواره از این لحاظ در کاهش جرم رتبه اول یا دوم را دارد که این عامل نشأت گرفته از دیانت مردم است و باید پاس داشته 
شود.سردار میرحیدری تصریح کرد: وضعیت شهرستان اردستان در غالب شاخص ها و آیتم هایی که مشاهده می کنیم، وضعیت نسبتا مطلوبی دارد و این موضوع در نتیجه 
همبستگی و همدلی دستگاه های شهرستان و همچنین زحمت و تالش نیروی انتظامی شهرستان بوده است.وی تاکید کرد: در این شهرستان باید در بحث مدیریت جرم 
نسبت به سایر شهرها موفق باشیم چراکه با شرایط جغرافیایی خود در مسیر تردد استان های مختلف از جنوب به شمال قرار گرفته است و باید برای کنترل مجرمان در 
حرکت هم برنامه ریزی شود.فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: الزم است در این ارتباط منسجم تر از قبل ظرفیت هایی را که بتواند مانع بروز آسیب به مردم از هر 
ابعادی شود، استفاده کرد.میرحیدری خاطرنشان کرد: انتظارمان از مسئوالن ادارات مختلف در ارتباط با تصادفات این است که چرا باید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته 

افزایش تلفات جانی داشته باشیم، البته در درون شهر آمار تلفات صفر بوده که این نشانه احترام مردم به قانون بوده اما در محورهای برون شهری افزایشی بوده است.

عکس: مهر



عضو هیئت رییســه فدراســیون فوتبال می گوید بحث تغییر کامرانی فر هرگز در دستور کار این هیئت نبوده اســت.بهرام رضاییان درباره شایعات متعددی که 
پیرامون اختالف برخی اعضای هیئت مدیره بر سر مسائل مختلف پیش آمده بیان کرد: اوال اختالف در هر جمعی وجود دارد؛ اما مسئله مهم این است که با این 
اختالف چگونه برخورد می کنیم و به دنبال چه خروجی و نتیجه ای هستیم.وی درباره اینکه گفته می شود در یکی از جلسات میرشاد ماجدی قندان پرتاب کرده، 
گفت: شایعه بسیار ناپسند و زشتی در خصوص پرتاب کردن قندان در یکی از جلسات مطرح شد که باید بگویم این ادعا دروغ بود و سایر اعضا هم می توانند در 
این خصوص شهادت بدهند. عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال همچنین گفت:همه ما در یک کشتی نشسته ایم و یک مسیر را دنبال می کنیم. درست نیست 
در این شرایط مشغول خودزنی باشیم و اختالف، اعتبار و جایگاه هیئت رییسه فدراسیون را زیر سوال ببرد. این اقدامات به سود فوتبال نیست. با اعتماد و رای 
اعضای مجمع در این جایگاه نشسته ایم تا به سود فوتبال فکر کنیم و تصمیم بگیریم، نه اینکه هر روز یک مسئله و موضوع تازه را مطرح کنیم و فضای فدراسیون 
و فوتبال کشور را متشنج کنیم.رضاییان درباره شایعه اینکه هیئت رییسه به دنبال برکناری کامرانی فر از دبیر کلی بوده، افزود: مسئله تغییر دبیرکل و مطرح شدن 
گزینه های دیگر هیچ گاه دستور جلسه هیئت رییسه نبوده و این موضوع طبق اساسنامه از اختیارات رییس فدراسیون است که اگر پیشنهاد شود اعضا در مورد 

آن اعالم نظر می کنند؛ اما چنین موضوعی نبوده که مورد موافقت یا مخالفت قرار گیرد.

واکنش عضو هیئت رییسه فوتبال به پرتاب قندان!
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بررسی تغییرات گسترده پیش روی آبی  و اناری ها؛

تابستان شلوغ نوکمپ؛ انقالب »ژاوی« در بارسلونا
باشگاه بارسلونا قصد دارد تغییرات بسیاری را در تابستان پیش رو در ترکیب تیمش ایجاد کند.ژاوی چند 
روز قبل اعالم کرد که بارسلونا باید در هر پست دو بازیکن درجه یک در اختیار داشته باشد. مشخص است 
که این مربی باالخره این شــانس را دارد که تیمش را از ابتدا با درخواست خودش شکل دهد.با وجود  
این واقعیت که آنها خریدهایی را در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی برای او انجام دادند؛ اما ژاوی جای 

مانور زیادی نداشت. حاال او در انتظار پنجره نقل و انتقاالت پیش روست و شرایط متفاوت خواهد بود. 
دروازه

انتظار می رود که تغییری در دروازه در پیش باشــد. این به خاطر در خطر بودن جایگاه ترشتگن نیست، 
بلکه به خاطر جدایی احتمالی نتو است. او مدتی اســت که در انتظار جدایی از این باشگاه قرا رگرفته و 
قراردادش تا سال 2023 ادامه دارد. قصد این باشگاه این است که جای خالی او را با حضور اینیاکی پر کند. 

سمت راست
آنها در حال حاضر دنی آلوس، سرجینیو دست و سرخیو روبرتو را دارند. این بازیکن آمریکایی شانس 
جدایی دارد، روبرتو تمدید کرده و به نظر می رسد که آلوس در این تیم بماند. این باشگاه منتظر نهایی شدن 

شرایط جذب سزار آسپیلیکوئتاست. 
دفاع میانی

اقداماتی در این پست صورت خواهد گرفت. اریک گارســیا، جرارد پیکه و آرائوخو از بین بازیکنان فعلی 
در پروژه جدید حضور خواهند داشت. قصد آنها این است که لنگله، ساموئل اومتیتی و مینگوئزا را کنار 
بگذارند؛ اما به نظر می رسد که پیدا کردن تیم برای آنها کار آسانی باشد. زوج خط دفاعی قرار است با حضور 

کریستنسن از چلسی تکمیل شود. 
سمت چپ

شاید جایگاهی که بیشترین مشکل و نواقص را در تیم دارد همین جا باشد. تنها بازیکن تخصصی در این 
پست یوردی آلباست. آنها می خواهند بازیکنی را به خدمت بگیرند تا از حضور مدافع مطمئن دیگری در 

این پست بهره ببرند. گایا یا مارکوس آلونسو، جزو گزینه هایی هستند که احتمال جذب دارند. 
هافبک دفاعی

بازیکن متخصص در این پست سرخیو بوسکتس است. او جانشینانی چون فرانکی د ی یونگ یا نیکو در 
تیم فعلی دارد. جذب کسیه ضریب اطمینان این پست را باال می برد. 

مرکز میدان
این پســت با حضور بازیکنانی چون فرانکی دی یونگ، پدری، نیکو و گاوی به خوبی پوشش داده شده 
است. اگر این بازیکن هلندی در طول تابستان به فروش برسد، بازیکن دیگری باید به خدمت گرفته شود. 
به عالوه، ریکی پوچ احتماال تصمیم به ترک باشگاه در پایان فصل داشته باشد. هیچ مربی ای تصمیم به 

استفاده از او از زمان حضورش در تیم اول در سال 2019 نداشته است. 
بال راست

سرنوشت این پست تا حد زیادی بستگی به اتفاقی که برای دمبله رخ خواهد داد، دارد. اگر او قراردادش 
را تمدید کند، همچنان در این پست خواهد ماند. می تواند با فران تورس همکاری کند که امسال در سمت 
چپ بازی کرده؛ اما نمایش بهتری در سمت راست ارائه می دهد. اگر دمبله جدا شود، گزینه هایی مانند 

جذب رافینیا فعال می شود، احتمال ادامه حضور آداما ترائوره هم هست. 
مهاجم نوک

 یکی از مهم ترین اهداف و در عین حال گیج کننده ترین آنها همین پســت اســت. برای بهبود شــرایط
  این پست باید هزینه زیادی صورت بگیرد و بارسا با مشکالت مالی بسیاری روبه رو است. اوبامیانگ

 در حال حاضر گزینه اصلی است و مارتین برایثویت احتماال جدا خواهد شد. قرارداد قرضی لوک دی یونگ 
 به پایان می رســد. بازیکنان دیگری هم هســتند که می توانند در این پســت بازی کنند، مانند دیپای،
  آنســو فاتی و خود فران تورس اما آنها قصد دارند بازیکنی با قدرت هجومی مرگبار مانند لواندوفسکی

 را به خدمت بگیرند. 

سرنوشت قهرمانی باز هم به »اصفهان« گره می خورد؟

در انتظار باخت آبی ها
توقف استقالل در اصفهان باعث شد تا پرسپولیس با برتری برابر پیکان 

فاصله اش تا صدر جدول را کمتر و مجددا هیجان را به لیگ تزریق کند.
گل گولسیانی از روی نقطه پنالتی باعث شد تا فاصله ۶ امتیاز سرخابی ها 
در صدر جدول بــه چهار امتیاز برســد و تنــور لیگ مجددا داغ شــود.

بیست و ششمین هفته    لیگ برتر درحالی برگزار می شود که پرسپولیس 
باید به اصفهان سفر کند تا در فوالدشهر برابر ذوب آهن قرار بگیرد و استقالل 
در تهران پذیرای شهر خودرو خواهد بود.برخالف همه سال های گذشته 
که پرســپولیس در این مقطع از فصل در صدر جدول بود و استقالل در 
تعقیبش وارد زمین می شد، این بار ورق برگشته و پرسپولیس باید برای 
گرفتن اســتقالل در کورس قهرمانی تالش کند. موضوعی که روی کاغذ 

امری شدنی و در عمل کاری بسیار سخت و نه غیرممکن است!

 بازی های باقی مانده  استقالل تا پایان فصل؛ به سالمتی آزادی!
آبی های تهران در مسیر قهرمانی باید با دو رقیب ته جدولی و سه رقیب 
میانه  جدولی بازی کنند. آنها دوشنبه این هفته باید به مصاف شهر خودرو 
بروند. تیمی که به اصطالح فانوس به دست است و می کوشد برای فرار 
از سقوط به دسته  پایین تر هر حریفی را از پیش رو بردارد. بعد از نماینده 
مشهد استقاللی ها باید به اهواز سفر کنند و در گرمای طاقت فرسای این 
شهر با تیم قدرتمند فوالد بازی کنند. رقابتی که با حضور نکونام و مجیدی 
روی نیمکت به مثابه یک جنگ تمام عیار خواهد بود. در بازگشت از اهواز 
استقاللی ها باید با آلومینیوم اراک بازی کنند. تیمی که با حضور رحمتی 
ســبک بازی اش متحول شــده و بازیکنانش زخم خورده از فینال جام 
حذفی می خواهند بازی هــای آخر فصل را برای اثبات حقانیت شــان 
بازی کنند. هفته  بعد آخرین بازی خارج ازخانه  دوســتاره ها برابر مس 
رفسنجان برگزار می شود. محمد ربیعی و شاگردانش احتماال آخرین امید 
پرسپولیسی ها برای توقف فرهاد مجیدی و بازیکنانش هستند چرا که 
بردن بازی هفته آخر برابر نفت مسجد سلیمان آن هم در ورزشگاه آزادی 

احتماال برای استقالل کار خیلی سختی نخواهد بود.

بازی های باقی مانده  پرســپولیس تا پایان فصل؛ در جست وجوی 
طال خارج از تهران!

شاگردان یحیی گل محمدی اولین بازی از ۵ فینال باقی مانده تا انتهای 
فصل را در اصفهان مقابل ذوب آهن برگزار می کنند. تقابلی که با توجه به 
انگیزه های ذوبی ها برای بازی پخش مســتقیم و صدالبته تارتار برای 
کســب موفقیت برابر پرســپولیس در واکنش به حواشــی همیشگی 
بازی هایش برابر سرخ پوشان خیلی آســان نخواهد بود. پرسپولیس 

چند روز بعد باید در مصاف با دیگر نماینده شهر اصفهان یعنی سپاهان 
یک بازی خانگی را در خارج از تهران برگزار کند! موضوعی که شــاید در 
این بحبوحه  لیگ و تاثیر تماشاگران کمی به ضرر آنها تمام شود، هرچند 
شاگردان یحیی در اراک هم از پس ســپاهان برآمدند. تراکتور حریف 
بعدی پرسپولیس است. تیمی که با ساغالم شمه هایی از تیم سخت جان 
تراکتور در بازی های ۶0-۷0 هزارنفری یادگار امام تبریز را نشــان داده و 
قطعا برای بهبود وضعیتش در جدول برابر پرســپولیس هم با تمام قوا 
بازی می کند. تنها بازی پرسپولیس در تهران برای ۵ هفته  پایانی، دیدار 
برابر شهرخودرو در هفته  29 اســت. رقابتی که اگر تا زمان برگزاری اش 
تکلیف سقوط یا عدم سقوط شهر خودرو مشخص نشده باشد، می تواند 
یکی از سخت ترین بازی های پرسپولیس در راه رسیدن به استقالل در 
صدر جدول باشد کما اینکه بازی هفته  آخر سرخ ها در برابر فجر سپاسی 

هم چنین شرایطی را دارد.

 با الگوی نیم فصل اول چه تیمی قهرمان می شود؟
اگر همه نتایج بازی های دور رفت به صورت مشابه در دور برگشت هم تکرار 
شود، استقالل و پرسپولیس هر دو از ۵ بازی 13 امتیاز کسب می کنند و با 

این حساب استقالل قهرمان لیگ می شود.

پرسپولیس چگونه قهرمان می شود؟
فاصله چهار امتیازی در صــدر جدول در کنار مزیت اســتقالل در تقابل 
رودررو باعث می شود پرسپولیسی ها برای فتح لیگ 21 به شرط کسب 
۵ پیروزی در بازی های خودشان، منتظر باشند تا استقاللی ها ۵ امتیاز 

از دست بدهند.
 اتفاقی که با یک باخت و یک تســاوی رخ می دهــد. در واقع آنها باید 
منتظر باشند تا تیمی پیدا شود و کاری که 2۵ هفته از عهدهسایر تیم ها 
بر نیامد را انجام دهد و استقالل مجیدی را شکست دهد و تیم دیگری 
هم آنها را با تساوی متوقف کند تا شانس قهرمانی به یحیی گل محمدی 

و تیمش رو کند.

 استقالل چگونه قهرمان می شود؟
آبی ها این فرصت را دارند تا با کسب 11 امتیاز از ۵ بازی پیش رو قهرمانی 
خود را مسجل کنند. یعنی آنها با سه برد و دو تساوی یا چهار برد حتی با 
وجود کسب پنج پیروزی توسط پرسپولیس باز هم قهرمان می شوند. اگر 
پرسپولیس فقط یکی از بازی هایش را هم نبرد آنگاه شاگردان مجیدی 
می توانند با پیروزی در سه دیدار یا کسب دو برد و سه تساوی از پنج بازی 

پیش رو باز هم قهرمان شوند.

سوژه  روز

چهار جام اروپایی در انتظار لژیونرهای تیم ملی!
مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش فرصت این را دارند که فصل را با دو قهرمانی در اروپا به پایان برسانند.

تیم ملی ایران در آخرین فهرست خود 1۷ لژیونر داشت که در این بین چهار بازیکن در لیگ های آسیایی 
شاغل بودند و 13 بازیکن دیگر نیز در تیم های مختلف اروپایی حضور دارند.به جز شجاع خلیل زاده و 
محمدحسین کنعانی زادگان که فصل برای شان تمام شده و در تعطیالت به سر می برند، سایر بازیکنان 
مشــغول برگزاری لیگ های خود هستند و اهداف تیم هایشــان را دنبال می کنند.در این بین مهدی 
طارمی، سردار آزمون و علیرضا جهانبخش موقعیتی خاص و متفاوت دارند؛ طارمی به دنبال کفش طال 
و جام قهرمانی پرتغال است، آزمون در جست وجوی سهمیه لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود و علیرضا 

جهانبخش در فینال کنفرانس اروپا برابر ژوزه مورینیو کسب جام را دنبال خواهد کرد.
 

فرصت طالیی برای بازگشت »قائدی« به ترکیب شباب االهلی
سرمربی شباب االهلی از تصمیم خود برای دیدار با اتحاد کلبا خبر داد.مهدی قائدی، مهاجم ملی 
پوش کشورمان این روزها از لیست شباب االهلی خارج شده و  به یک بازیکن نیمکت نشین در تیم 
اماراتی تبدیل شده است.احمد نوراللهی دیگر بازیکن ملی پوش کشورمان هم وضعیت خوبی در 
ترکیب شباب االهلی ندارد و در نیمی از بازی ها نیمکت نشین است.شباب االهلی چند روز پیش 
در فینال کاپ امارات مقابل العین شکست خورد و از قهرمانی بازماند. مهدی علی، سرمربی االهلی 
قبل از دیدار تیمش مقابل اتحاد کلبا  در لیگ امارات تاکید کرد که از بازیکنان ذخیره استفاده خواهد 
کرد.مهدی قائدی یکی از بازیکنانی است که طی 3 ماه گذشته در ترکیب اصلی شباب االهلی جایی 

نداشته و یکی از بازیکنانی است شانس باالیی برای حضور در بازی مقابل کلبا دارد.
 

ورود ممنوع ورزشگاه مدرن به بازی پرسپولیس-سپاهان!
همچنان گمانه زنی ها پیرامون محل برگزاری حساس ترین تقابل هفته بیست و هفتم لیگ برتر زیاد است 
و تصمیم نهایی سازمان لیگ مشخص نیست.حکم کمیته انضباطی پیرامون برگزاری مصاف سپاهان-

پرسپولیس در زمین بی طرف در لیگ بیست و یکم باعث شده تا بعد از میزبانی طالیی پوشان در اراک در 
دور رفت، حاال پرسپولیسی ها با چالش انتخاب محل برگزاری مسابقه مواجه شوند و هنوز تصمیم نهایی 
باشگاه پرسپولیس در این زمینه مشخص نیست.خواسته اصلی یحیی گل محمدی میزبانی تیمش از 
سپاهان در ورزشگاه مدرن امام رضا)ع( مشهد است؛ ورزشگاهی که میزبان مسابقه تیم ملی ایران-لبنان 
هم بوده و بعد از حواشی آن مسابقه، با توجه به حضور پرشور احتمالی تماشاگران پرسپولیس و سپاهان، 
مجوزهای امنیتی الزم برای برگزاری مسابقه از سوی مسئوالن ذی ربط صادر نمی شود و پیشنهاد مطرح 
شده، برگزاری مسابقه در ورزشگاه ثامن االئمه اســت.به لحاظ کیفیت چمن، ورزشگاه ثامن االئمه در 
وضعیت مناسبی قرار دارد اما بعد مسافت و خارج از شهر مشهد بودن باعث شده تا شاید سرخ پوشان 

به سراغ انتخاب گزینه های دیگر از جمله ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و یادگار امام تبریز بروند.
 

حمله مدیر ورزشگاه آزادی به مدیر فرهنگی باشگاه نساجی
دیدار فینال جام حذفی فوتبال ایران بین دو تیم نساجی مازندران و آلومینیوم اراک در حالی برگزار 
شد که تعدادی از هواداران نساجی، خسارت هایی را به ورزشگاه آزادی وارد کردند.احمد مددی، مدیر 
مجموعه ورزشی آزادی در این خصوص گفت: به آقای سیف ا... پور، مدیرعامل باشگاه نساجی نامه 
زدیم و درخواســت کردیم که این هزینه ها را تقبل کنند.مددی ادامه داد: سیف ا...پور شخصا با من 
تماس گرفت و از نوع دیالوگ معاون فرهنگی عذرخواهی کرد. بناست که تعامل داشته باشیم. آسیبی 
به ورزشگاه زده شده و  نباید فرافکنی کنیم. آقای معاون فرهنگی! شما زحمت بکش کار فرهنگی بکن. 
اسم شغل شما روی شغل شماست! کسانی که آسیب می زنند را ارشاد کن نه اینکه برای من نسخه 

بپیچی! حتی مالک باشگاه نساجی هم از ما عذرخواهی کرد.

مستطیل سبز

انتقال چلسی نهایی شد ؛ خریداران 
جدید را بشناسید

میلیاردر ایرانی روی صندلی 
»رومن آبراموویچ«؟

با جســت وجو در مورد مالکان جدید باشگاه 
چلســی به یک نام ایرانی برخــورد می کنیم؛ 
بهــداد اقبالی.نیمه های شــب بــود که خبر 
انتقال مالکیت چلسی از رومن آبراموویچ، به 
کنسرســیوم تاد بولی و شــرکا روی خروجی 
سایت رســمی این باشــگاه قرار گرفت. طبق 
 Clearlake اعالم لندنی ها تاد بولی، شرکت
Capital، مــارک والتر و هانســیورگ ویس 
مالکین جدید چلسی به جای رومن آبراموویچ 
روس خواهند بود و حاال آنها باشگاه قدیمی را 
در اختیار دارند.اما با یک جست وجوی ساده 
در مورد شرکت Clearlake Capital به یک 
نام ایرانی می رســیم. بهداد اقبالی، میلیاردی 
ایرانی- آمریکایی که موســس شرکت مذکور 
است و طبق اســناد موجود دو سوم از سرمایه 
کنسرســیوم تاد بولی از این شرکت آمریکایی 
تامین می شود.این چهره بهداد اقبالی، میلیارد 
ایرانی- آمریکایی است که در سال 200۶ همراه 
با خوزه فلیســیانو، شــرکت کلیر لیک کپیتال 
را تاســیس کرد و حاال جزو ســهامداران یکی 
از باشــگا ه های پر افتخار انگلیس محســوب 
می شود. فردی که جزو ۴۴ نفر از افراد جدیدی 
است که توسط مجله فوربس به جمع پولدارها 
اضافه شده است.حاال بعد از فرهاد مشیری که 
مالکیت باشگاه اورتون را در اختیار دارد، اقبالی 
دومین ایرانی است که نام او حول مالکیت یک 
باشگاه انگلیسی می چرخد. هر چند که تا االن 
اسمی از این میلیاردر ایرانی به صورت رسمی به 
میان نیامده؛ اما طبق اخباری که از قبل منتشر 
شده مدیریت چلسی بر عهده تاد بولی خواهد 
بود ولی تصمیم گیری ها و ســایر موارد، میان 
بولی و شرکت کلیرلیک کپیتال به صورت ۵0-

۵0 انجام خواهد شــد.تاد بولی حاال با امضای 
قراردادی به ارزش ۴ میلیارد پوند جانشــین 
میلیاردر روس شده است.این میلیاردر ایرانی 
از ســوی مجله forbes در میان میلیاردرهای 
ایرانی تبار، سرمایه شرکتش بالغ بر ۴3 میلیارد 

دالر تخمین زده شده است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

محمدرضا مهدوی، مدافع اسبق تیم ملی که سابقه 
حضور در تیم های استقالل، پرسپولیس و سپاهان 
را در کارنامــه دارد، با حضور در برنامــه آنتن درباره 
برخی حواشی از جمله دلخوری کاظمیان صحبت 
کرد. مهدوی در این باره گفت: ما یک موسسه تشکیل 
دادیم و چندین سال است که ملی پوشان 98 در کنار 
هم هستیم و کارهای خیریه انجام می دهیم، از آزادی 
زندانیان تا هر امر خیری که فکرش را بکنید. به خاطر 
بعضی از مسائل دقیقا نمی توانم بگویم طی این مدت 
چه کارهای خیری توســط این موسسه و بازیکنان 
98صورت گرفته است. در کنار علی دایی، علی کریمی، 
خداداد عزیزی، علی پروین، افشین پیروانی، علیرضا 
نیکبخت، جواد کاظمیان، رضا شــاهرودی و... . آن 
بازی که می گویید را بگذارید از اینجا تعریف کنم. آقای 

کاظمیان من به شما پیام دادم و تماس گرفتم؛ اما 
ایشان هم خوب می داند که وقتی مدارکش را داده 
و در این موسســه به عنوان یکی از اعضا هست، من 
نمی توانم او را خارج کنم. ایشان جوان ترین بازیکن 
ماست و هر بار به ایشان گفتم باید بیایی پیام هایم را 
دید و جواب نداد یا تماسم را رد کرد. وقتی نمی آیی 
چطور بیاورم تا در این جمع در کنار علی کریمی، دایی 
و فالن و فالنی باشی. آقای کاظمیان که عاشق شماره 
23 هستی که شماره من بود و با احترام آن را تقدیم 
شما کردم، این درست نیســت که بیایی در فضای 
مجازی آن حرف ها را بزنی. وقتی آن پیام ها را دیدم و 
خبرنگار به من زنگ زد و پرسید گفتم جواد کاظمیان را 
نمی شناسم. بله، من این جواد کاظمیان که بخواهد به 
این شکل استوری و پست بگذارد و بی احترامی کند 

را نمی شناسم. من آن جواد کاظمیان قبلی و قدیمی 
را می شناســم نه این جواد کاظمیان را. کار قشنگی 
نبود، حداقل 1۶ سال از من کوچک تر است، چطور به 
خودش اجازه داد که در زمینی که برومند، شاهرودی، 
خاکپور، سیروس دین محمدی، علی کریمی، رسول 
خطیبی، نیکبخت واحدی، حاللی و کریم باقری و ... 
هستند بیاید و این حرف ها را بزند. در دنیای مجازی 
باید ادبیات خودت را به رخ بکشــی؛ اما بیایی به آن 

همه اسطوره و بزرگ این حرف ها را بزنی.

چرا مهدوی، جواد کاظمیان را نمی شناسد؟

عکس: خبرگزاری فوتبال ایران

لو رفتن طرح 
پیراهن های آمریکا 

برای جام جهانی 2022
طرح پیراهن های اول و دوم تیم ملی 
فوتبال آمریکا که یکــی از رقبای تیم 
ملی ایران در گروه B جام جهانی 2022 
قطر است، لو رفت. بر اساس تصاویر 
لو رفته، پیراهن اول تیم تحت هدایت 
برهالتر ســفید رنگ با خطــوط راه راه 
افقی شکل است که با شورت ورزشی 

سورمه ای رنگ تکمیل می شود.. 



یکشنبه 18 اردیبهشت  1401 / 06 شوال 1443 / 08 می  2022 / شماره 3521
شهردار اصفهان:

باید تمام قد از حقوق شهرمان صیانت کنیم
شهردار اصفهان گفت: باید با همدلی و همگرایی مشکالت را برطرف کنیم و تمام قد از حقوق شهرمان 
حمایت و صیانت کنیم.علی قاسم زاده در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »سال هاست 
عده ای سعی دارند به شهروندان القا کنند که اصفهان دیگر شهری مناسب زندگی نیست و از آن باید کوچ 
کرد. قبول دارم که اصفهان مشکالتی دارد، ولی راه آن این است که با همدلی و همگرایی این مشکالت 
را برطرف کنیم و تمام قد از حقوق شهرمان حمایت و صیانت کنیم.»اصفهان من، شهر زندگی« بیش از 
آن که شعار باشد باید نوع نگاه ما به اصفهان عزیز باشد تا بتوانیم در کنار هم  دین خود را به آن ادا  کنیم.«

 

معرفی برگزیدگان پوپک در اصفهان
مسئول خانه کودک سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: برگزیدگان مسابقه 
بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان)پوپک( معرفی  شدند.زهرا کاظمی در مورد معرفی برگزیدگان 
مسابقه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان اظهار کرد: این مسابقه بین المللی از بهمن ماه ۱۴۰۰ 
آغاز به کار کرده بود، همزمان با پنجمین روز از هفته فرهنگی اصفهان با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی 
برگزیدگان به کار خود پایان  داد.به گفته وی، حدود ۲۵۰۰ اثر از سراســر ایران و ســایر کشور های جهان به 
دبیرخانه این مسابقه ارسال شده است، همچنین مراسم اختتامیه مسابقه بین المللی پوپک از ساعت ۱۸ 
تا ۲۰  با سخنرانی شهردار اصفهان به عنوان رییس مسابقه و معاون فرهنگی شهردار به عنوان دبیر مسابقه در 
کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار  شد.برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی و محدودیت های کرونایی این 
مراسم به صورت زنده از فضای مجازی پخش شد.کاظمی افزود: پس از داوری اولیه تعداد ۵۰۰ اثر به مرحله 
دوم داوری راه یافت، برگزیدگان مسابقه در چهار رده سنی انتخاب شده اند و در هر رده سه اثر به عنوان آثار 

برگزیده و بین پنج تا شش اثر نیز به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی می شوند.
 

 امضای سه  تفاهم نامه برای توانمندسازی تولیدکنندگان 
گل و گیاه در اصفهان

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان از امضای سه تفاهم نامه همکاری با 
پژوهشکده گل و گیاهان زینتی اصفهان خبر داد و گفت: هدف از این تفاهم نامه ارتقای فعالیت های 
آموزشی و پژوهشی، توانمندســازی تولیدکنندگان و همچنین اســتفاده از ظرفیت های علمی و 
اجرایی طرفین است.مجید عرفان منش با اشاره به موضوع تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده گل و 
گیاهان زینتی اصفهان، اظهار کرد: تدوین سیاست های کلی همکاری مشترک و بررسی اجرای روند 
طرح های مشترک، استفاده از توان علمی تخصصی و تبادل دانش فنی طرفین، تاسیس کارگروه 
مشاوره و ارائه خدمات به طراحان فضای سبز، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، استفاده از امکانات 
موجود در دو طرف در اختیار گذاشتن تجهیزات و آزمایشگاه عمومی تخصصی و صحرایی مراکز و 
مزارع تحقیقاتی و کتابخانه پایگاه علمی مراکز اسناد و بانک های اطالعاتی به منظور پیشبرد طرح ها 

و برنامه های علمی پژوهشی و گسترش تحقیقات بخشی از موضوعات این تفاهم نامه است.
 

خدمت خادمان شهر به مسافران در تعطیالت فطر
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: در تعطیالت عید فطر خادمان شهر 
در این اداره کل مســافران را به کمپ فدک هدایت کردند و اسکان دادند. روح ا... ابوطالبی اظهار کرد: در 
تعطیالت عید فطر با آماده باش کامل ماموران پیشگیری و رفع تخلفات شهری و حضور شبانه روزی و 
منسجم کارکنان، نسبت به جمع آوری هفت مورد دست فروش اقدام شد.وی با بیان اینکه در تعطیالت 
عید فطر جمع آوری و هدایت سه نفر متکدی به مراکز مربوطه انجام شد، افزود: ماموران پیشگیری و رفع 

تخلفات شهری نسبت به جلوگیری از نصب حدود ۴۰۰ تخته چادر در سطح شهر اقدام کردند.

رنگین کمان ظرفیت های اجتماعی در دیار نصف جهان؛

قدر  زر  زرگر بداند، قدر گوهر گوهری

اصفهان از دیرباز یکی از پرچمداران سرمایه های اجتماعی در کشور بوده و 
مشارکت فعال ساکنان این اســتان در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی نشان دهنده این جایگاه برجسته است.

اصفهان رنگین کمانی از زیست اجتماعی موفق
رضا اسماعیلی، جامعه شــناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  
اظهار می کند: اصفهان را می توان به یک رنگین کمان اجتماعی از فرهنگ ها، 
مذاهب و اقــوام مختلف توصیــف کرد، به عبــارت دیگر تجربــه زندگی 
مسالمت آمیز مسیحیان و زرتشتیان و فرقه های مختلف دینی در اصفهان 
نشان دهنده زیســت جمعی همراه با مدارای اجتماعی و آرامش است که 
بر این اســاس می توان گفت اصفهان نماد بارز یک رنگین کمان اجتماعی 
به شمار می آید.وی با اشاره به گوناگونی قومیت ها در این دیار، می افزاید: 
اصفهان به دلیل جایگاه صنعتی و پیشینه فرهنگی و تمدنی بسیار وسیع آن، 
همواره پذیرای بسیاری از قومیت ها از جمله اقوام لر و بختیاری بوده است 
که این اقوام را به وفور در اصفهان می بینیم، ورود قوم ترک به این منطقه از 
آذربایجان نیز خاستگاه تاریخی دارد و به دوره صفویه برمی گردد، همچنین 
وجود قومیت های گیلکی و مازنی یا گروه های مختلفی از هم وطنان بلوچ و 
کرد در این استان، نشان دهنده زیست بسیار وسیع اصفهان در طول تاریخ 

است.این پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی، تنوع اجتماعی اصفهان را محصول 
موزائیک زیســت اجتماعی در این منطقه می داند و خاطرنشان می کند: 
موزائیک زیست اجتماعی که در اصفهان وجود دارد از اهمیت زیادی برخوردار 
است زیرا در عین اینکه از رنگ ها و اندازه های مختلف تشکیل می شود، یک 
کل واحدی است که فرهنگ و مردم اصفهان را تشکیل می دهد و در اصطالح 

زیست همراه با مسالمت و محبت نام دارد.

خاستگاه تولید ایده و اندیشه
وی، اصفهان را خاستگاه بسیاری از مکاتب فقهی، هنری، معماری و فلسفی 
معرفی می کند و می گوید: از قدیم االیام اصفهان از جایگاه واالیی در حوزه 
نظام اندیشه ای برخوردار بوده زیرا مرکزی برای سرایت ایده ها و اندیشه های 
بســیار زیاد به دیگر مناطق به شــمار می آمد از حوزه زبان و ادبیات فارسی 
گرفته تا هنر، موسیقی، فقه، تفاسیر قرآنی، معماری و به طور کلی حوزه های 
اندیشه ای و فلسفی، شاهد بزرگان زیادی از اصفهان بودیم و از آن به عنوان 
مکتب اصفهان یاد می شود.اسماعیلی، نقش آفرینی در تحوالت اجتماعی 
را از دیگر ویژگی های اصفهان می داند و ادامه می دهد: اصفهانی ها همیشه 
پیشگام و پرچمدار تغییرات اجتماعی بوده اند زیرا در نظام تربیتی و آموزشی 
آن بزرگان و افراد اندیشــمندی تربیت می شدند که بعدها می توانستند در 

مصادر حوزه های مختلف قرار گیرند و بر همین اساس اصفهان مهم ترین 
خاستگاه صدور اندیشه است.

نقش نظم و تجربه در مکتب تربیتی اصفهان
وی با اشاره به نقش بارز مردم استان در دوران انقالب اسالمی، تداوم انقالب 
از جمله دوران دفاع مقدس و رده های گوناگون مدیریتی، تاکید می کند: دیگر 
ظرفیت اصفهان در حوزه مدیریتی و همه این ویژگی ها محصول یک آموزش 
و تربیت است که اصطالحا به نام مکتب تربیتی اصفهان خوانده می شود و 
این مکتب تربیتی همراه با نظم خاصی است. وی، پرورش روح و ذوق های 
برجسته را یکی از نکات مهم در جریان تعلیم و تربیت اصفهانی ها می داند و 
می افزاید: نتیجه فرآیند تعلیم و تربیت در اصفهان آن است که اصفهانی ها 
می توانند در برابر مسائل پیچیده، پاسخ هایی را در قالب طنز ارائه دهند، دقت 
و ظرافت با روحیه های خاص و وسواس گونه در فرهنگ و روحیه اصفهان 
جاری است.وی، روایت هنرها و ظرفیت های اجتماعی اصفهان برای نسل 
جدید را بهترین راه حفظ آنها از نابودی و فراموشی می داند و اظهار می کند: 
تاریخ اصفهان در حوزه فرهنگ، اجتماعی، صنعتی و گردشگری باید با زبان 
روایی و داستان های جذاب برای نسل آینده و گردشگرانی که به این شهر 
سفر می کنند، بازگو شود.اسماعیلی با اشاره به نقش مهم نسل امروز در حفظ 
هویت و فرهنگ اصفهان، می افزاید: ماندگاری این میراث در گرو آن است که 
داستان اصفهان در دوره های گوناگون تاریخی و از نظر تنوع آثار و پدیده هایی 
که در آن خلق شده است، برای مخاطبان چه در عرصه ایران و چه عرصه پهناور 
جهان بازگو شود در این صورت می توان گفت که اصفهان را حفظ کرده ایم.وی 
اصفهان را فراتر از اینکه متعلق به اصفهان و ایران باشد، جهان شهری متعلق 
به جهان می خواند و خاطرنشان می کند: آنچه موجب پایداری و ماندگاری 
اصفهان در تاریخ شده در آینده تاریخ هم نقش آفرینی خواهد کرد؛ اما به این 
شرط که روایت های مختلف اصفهان را با زبانی جذاب و متناسب با نسل های 
مختلف عرضه کنیــم و این روایت ها تنها گفت وگویی نیســت بلکه روایت 

تصویری در قالب تولید فیلم و استفاده از دیگر قالب های هنری است.

   ویژگی برجسته فرهنگی و اجتماعی یک جهان شهر
مســعود مهدویان فر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری 
اصفهان نیز   اظهار می کند: یکی از مهم ترین زوایای جهان شهر اصفهان که از 
دیرباز مورد توجه بوده، حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی این شهر است که 
همواره به عنوان مهد دانش و توسعه فعالیت های علمی محوریت داشته و 
وجود شاعران، ادبا و اندیشمندانی که در این شهر و استان زیسته اند، یکی 
از ظرفیت های بســیار مهم فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان است.وی 
اصفهان را یک پایگاه دینی و توجه به مســائل مذهبی و الهام بخش جهان 
اســالم می نامد و می گوید: به همین دلیل در یک ســال اصفهان به عنوان 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم نام گرفت که بخش عمده آن به خاطر وجود 
ظرفیت های علمی، دینــی و حوزوی آن بود، همچنیــن مهم ترین ویژگی 
فرهنگی و اجتماعی در استان اصفهان، وجود سبک زندگی مردم اصفهان 

است که در آن مولفه های مثبت و ارزشمند متعددی وجود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
در صورتی که روند اجرایی طرح بن-بروجن ادامه پیدا 
کند، استعفا خواهم داد؛ باید تا جایی بمانیم که بدانیم 
کار مردم و حقــوق آن ها به درســتی  پیش می رود.

مهدی طغیانی در خصوص اجرای طــرح انتقال آب 
بن_بروجن اظهار کرد: متاسفانه تاکنون هیچ برنامه ای 
از طرف دولت برای احیای زاینده رود ارائه نشده است، 
این در حالی است که پروژه های بارگذاری بر زاینده رود 
همچنان ادامه دارد.نماینده مردم اصفهان در مجلس 

شورای اســالمی ادامه داد: از ســویی برنامه ای برای 
احیای زاینده رود نداریم و از طرفی خواسته یا ناخواسته 
برنامه ها به سمت نابود شدن زاینده رود حرکت می کند.

وی تصریح کــرد: اکنون زاینده رود بحران زده اســت؛ 
یعنی فرونشســت زمین، محیط زیست و معیشت 
کشاورزان به حدی زیاد است که برای برداشت اضافه 
از زاینده رود چیزی باقی نگذاشــته اســت.طغیانی 
خاطرنشان کرد: ســال گذشــته تنها ۱۰ روز و امسال 
تاکنون ۲۰ روز آب جریان داشته، این در حالی است که 
امسال سال پرآبی نسبت به سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه طرح انتقال آب بن-بروجن برای ما 
خط قرمز اســت، افزود: گفته می شود این طرح برای 
شرب اســت، در صورتی که می توانند از منابع دیگری 

برای شرب برداشت کنند. طرح انتقال آب بن-بروجن 
تنها برای شرب نیست و قطعا برای صنعت و کشاورزی 
هم از آن برداشت خواهند کرد.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: خط انتقال آب 
بن-بروجن ۳۵ طرح دارد که اسناد آن موجود است، 
به همین دلیل به هیچ وجه اجرای این طرح قابل توجیه 
نیست.وی تاکید کرد: وزارتخانه درباره احیای زاینده رود 
برنامه ای ندارد و با نهایــت خودرایی طرح انتقال آب 
بن-بروجن را پیش می برد و ما تــا جایی که بتوانیم 
جلوی آن را می گیریم. مردم نماینده انتخاب می کنند 
که حقوق شان را دنبال کند نه اینکه اجازه ندهند پیگیر 
 حقوق مردم باشیم و پروژه ها را به بهانه های مختلف

 امنیتی کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

اگر نتوانم از حقوق مردم اصفهان دفاع کنم، استعفا می دهم

تسهیل شرایط احداث هتل در اصفهان
شهردار اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهری در راستای توسعه زیرساخت های گردشگری حرکت 
می کند، گفت: شــرایط برای ســرمایه گذاری و احداث هتل در اصفهان تســهیل شده است.علی 
قاســم زاده در دیدار با دبیرکل کمیسیون ملی یونســکو-ایران، اظهار کرد: یکی از رویکردهای مهم 
شهرداری اصفهان توسعه زیرساخت های گردشگری است، بر این اساس از تمام پیشنهادات در این 
خصوص استقبال خواهیم کرد.وی با تاکید بر اینکه در حوزه فرهنگ و هنر مدعی هستیم و باید از 
این ظرفیت و اندوخته به خوبی استفاده کنیم، افزود: مشکالت ما ریشه در فرهنگ دارد، بنابراین 
باید این اندوخته ها را به سبک زندگی و رفتار اجتماعی تبدیل کنیم.شهردار اصفهان، ورود نخبگان 
به اصفهان را به نفع این شهر دانست و ادامه داد: نخبگان می توانند انعکاس دهنده واقعیت ها باشند 
و خوشبختانه مدتی است شــاهد افزایش ورود گردشــگر خارجی به اصفهان هستیم، این نشان 
می دهد به سمت فعال تر شدن صنعت گردشگری پیش می رویم و بار دیگر اصفهان یکی از مقاصد 
گردشگری بین المللی شده است.وی با تاکید بر اینکه قطب های گردشگری در اصفهان اشباع شده 
است، تاکید کرد: مدیریت شهری در راستای توسعه زیر ساخت های گردشگری حرکت می کند و 
حتی برای آن نیز الیحه ای تصویب کرده است.قاسم زاده با بیان اینکه هر سرمایه گذاری که بخواهد 
 در شهر اصفهان هتل بســازد، در حال حاضر شرایط بسیار اقتصادی اســت، تصریح کرد: عالوه بر

  پیشــنهاد زمین بــه ســرمایه گذار، هزینه عــوارض ساخت وســاز را کاهش دادیــم و ۹۰ درصد 
تخفیف اعمال کرده ایم.

برنامه ریزی برای برگزاری همایش های بین المللی در اصفهان
حجت ا... ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونســکو- ایران نیز در دیدار با شهردار اصفهان، اظهار کرد: 
امکانات و ظرفیت های متعدد گردشگری باید به بهترین نحو مورد استفاده قرار گیرد، بیشتر کشور 
نه تنها برای معرفی داشته های خود، بلکه گاهی برای نداشته ها نیز تبلیغ می کنند و حتی داشته های 
دیگر کشــورها را به نام خود ثبت می کنند، ما نیز باید تاریخ، تمدن و فرهنگ کشورمان را به جهان 
معرفی کنیم.وی با تاکید بر اینکه جهان امروز جهان زبان و فرهنگ و هنر است، ادامه داد: اصفهان و 
نقش آن برای ما بسیار ویژه است به طوری که اولین دفتر نمایندگی یونسکو را در این شهر تاسیس 
کردیم.دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران پیشــنهاد میزبانی اصفهان برای اجالس شهرداران 
شهرهای خالق و صنایع دستی را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه شهر اصفهان در عرصه نشر فعال 
است در نمایشگاه کتاب غرفه ای فعال خواهد شد تا آثار چاپ شده به نام شهر اصفهان به نمایش 
گذاشته شود.وی با بیان اینکه فعاالن و بزرگان کسب و کار ایران در ارتباط با کمیسیون ملی یونسکو 
ایران هستند، پیشنهاد داد: شهرداری اصفهان با اعضای این کمیته دیدار و گفت وگویی داشته باشد.

ایوبی تصریح کرد: باید برای برگزاری همایش ها و مناسبات بین المللی در فصولی به جز فصل هایی 
که اصفهان گردشگرپذیر اســت، برنامه ریزی کرد.دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو- ایران با بیان 
اینکه اصفهان در گذشته ارکستر سمفونیک داشته که از بین رفته است، افزود: شهرهای بزرگ دنیا 
ارکسترهای متعلق به خودشان را دارند که امیدواریم شــهرداری اصفهان به عنوان یک کار ماندگار 

ارکستر سمفونیک اصفهان را احیا  کند.

ضرورت استفاده از ظرفیت یونسکو برای معرفی اصفهان
مجتبی شاهمرادی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان نیز در حاشــیه این دیدار اظهار کرد: اصفهان 
تنها شهری در کشور است که دفتر یونسکو در آن فعال است.وی با بیان اینکه میان ایران و یونسکو 
ظرفیت های بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: طی این سال ها اصفهان شهر خالق و صنایع دستی 
و شهر دوســتدار کودک و سالمند بوده اســت.معاون فرهنگی شــهردار اصفهان به پیشنهادهای 
مطرح شده در دیدار شهردار با دبیرکل کمیسیون ملی یونســکو-ایران اشاره کرد و افزود: از سوی 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران پیشنهاداتی همچون میزبانی اصفهان برای اجالس دبیران 
کمیسیون های ملی یونسکو کشورهای برگزار کننده نوروز و دعوت از شهرداران شهرهای خالق صنایع 

دستی مطرح شد که قرار است شهرداری این پیشنهادات را بررسی کند.

با مسئولان

خبر روزگزارش

نماینده سابق اصفهان:

اصفهان نیازمند ایجاد 
مدیریت متمرکز سازمان 

یافته است
عضو شــورای عالی مجمع نیروهای انقالب 
اســالمی گفــت: اســتان اصفهــان در بین 
اســتان های کشــور صاحــب ظرفیت های 
فوق العاده فرهنگی اســت، بــه عنوان نمونه 
شــخصیت های بــزرگ علمی، حــوزوی، 
دانشــگاهی و رجــال علمــی در اصفهان از 
گذشــته تاکنون به نسبت ســایر استان ها 
در رده بــاال قرار دارند.حجت االســالم احمد 
ســالک افزود: در ابعاد فرهنگی متناسب با 
وضعیت علمی و فرهنگــی ظرفیت ها کمتر 
معرفی شــده اســت.هنرمندان، خطاطان، 
علما و بزرگان و شــخصیت های متعددی در 
این اســتان وجود دارد. در زمینه خطاطی در 
سطح کشور افرادی همچون آقای فضایلی کم 
داریم، اما ایشان خطاطی است که درب های 
ورودی حرم امــام رضا )ع( را با خط بســیار 
زیبا نوشــته اســت. هنرمندانی مانند استاد 
کسایی در این استان زیسته اند که شخصیتی 
در بعد هنر خود بــود و علمای بزرگواری مانند 
مرحوم آیت ا...میرجهانی، آیــت ا... صافی و 
عالمه مجلسی بودند، همچنین در بعد مسائل 
ریاضی و مهندسی مرحوم شــیخ بهایی را از 
گذشته داریم و اکنون شخصیت های دیگری 
در راســتای راه و منش آن ها تالش می کنند. 
بنابراین این ظرفیت های ناشناخته باید بیشتر 
معرفی شوند.حجت االسالم سالک اظهار کرد: 
مهم ترین ظرفیت فرهنگی اســتان اصفهان 
موضوع گردشــگری با آثار میــراث فرهنگی 
فراوان در استان اصفهان است، اما باید گالیه 
کنیم که کنار شــهر اصفهان ســاختمان های 
زمان قاجار و قبل از آن به خرابه تبدیل شدند. 
یعنی میراث فرهنگی در اســتان اصفهان که 
بزرگ ترین مرکز درآمدی است و درآمد آن با 
نفت برابری می کند متاسفانه در حال تخریب 
است که در این راستا گردشگری اصفهان هم 
نابود خواهد شــد؛ دلیل آن نشست زمین و 
مشکالت دیگر اســت و میراث هم بدون پول 
نمی تواند برای احیای آن ها کاری از پیش ببرد.

رییس شورای اسالمی شهر تاکید کرد:

لزوم استفاده از حمل ونقل عمومی برای کاهش ترافیک شهری
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در حال  حاضر شرایط حضور شهروندان در ادارات، مدارس و دانشگاه ها به قبل از کرونا بازگشته و اولویت استفاده از حمل ونقل 
عمومی برای کاهش ترافیک شهری ضروری است.محمد نورصالحی با اشاره به افزایش ترددهای درون شهری و حجم باالی ترافیک در شهر اصفهان، اظهار کرد: با 
توجه به اتمام ماه مبارک رمضان و بازگشتن وضعیت ادارات به شرایط قبل از دوران شیوع کرونا و حضور کارکنان در محل کار و بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و حضور 
دانش آموزان و دانشجویان در کالس های درس شاهد ترافیک زیادی در ساعات های اوج ترددها در شهر اصفهان هستیم.وی با بیان اینکه در حال حاضر اولویت استفاده 
از حمل ونقل عمومی برای کاهش ترافیک شهری ضروری است، ادامه داد: تالش مدیریت شهری بر این بوده است که سرویس دهی مترو، اتوبوسرانی و مابقی وسایل 
حمل ونقل عمومی در اختیار  شهروندان قرار بگیرد. شهروندان باید کمتر از وسایل نقلیه شخصی برای تردد استفاده کنند و استفاده از وسایل نقلیه عمومی را در اولویت 
قرار دهند تا شاهد شهری آرام با کاهش حجم ترافیک باشیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: تردد در شهر و استفاده از خدمات و امکاناتی که 
برای شهروندان پیش بینی شده است برای بهره مندی بیشتر از امکانات شهری و استفاده از خدمات و مراکز تفریحی مانند ناژوان، صفه برای گذراندن اوقات فراغت 

است و برنامه ریزی مدیریت شهری اصفهان برای استفاده بهینه شهروندان از امکانات موجود شهری در فصل بهار است.

اصفهان؛ فخر هنر 
کاشی کاری ایران

در دوره صفویه شــاه عباس، اصفهان 
را پایتخــت خود قــرار داد و در تکمیل 
و توسعه آن کوشــید؛ ضمن اینکه فن 
معماری در این دوره ترقی کرد و بناهای 
زیادی از قبیل: مساجد، مقبره ها، پل ها 
و کاخ ها ســاخته شــدند. اگر چه آثار 
هنری عصر صفویه در تمام ایران یافت 
می شود ولی اصفهان را می توان مظهر 
آثار هنری سلسله صفویه و به خصوص 

هنر کاشی کاری دانست.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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از ابتدای سال جاری  تاکنون 520 کیلومتر شــبکه جمع آوری فاضالب در اســتان اصفهان شست و شو و 
الیروبی شده است.

این اقدام به منظور جلوگیری از گرفتگی و پس زدگی شبکه جمع آوری فاضالب در 36 شهر تحت پوشش 
آبفای استان اصفهان با روش های واتر جت و ثقلی صورت گرفت.

طول کل شبکه جمع آوری فاضالب در استان اصفهان 8341 کیلومتر است که 8230 کیلومتر در 36 شهر و 

111 کیلومتر در 5 روستای استان اجرا شده است.  
گفتنی است؛ عملیات شست و شوی شبکه های جمع آوری فاضالب به طور متناوب در طول سال انجام می 

شود تا چنانچه بخشی از شبکه بر اثر چربی و رسوبات دچار گرفتگی شده، بازگشایی شود.
عملیات سم پاشی منهول های فاضالب بر ضد حشرات موذی نیز از ابتدای سال جاری آغاز شده و قرار است 

تا پایان تابستان امسال300 هزار منهول در سطح استان اصفهان سم پاشی شود.

صنعت فوالد کشور ســال 1400 را با ســختی های زیادی به پایان رساند. در 
حالی که این صنعت برای دســتیابی به سهم بیشــتر از بازار های صادراتی 
برنامه ریزی می کرد، محدودیت های ناشی از کمبود برق در تابستان توانست 
مشکالت زیادی در برنامه های تولیدی ایجاد کند. از سویی دیگر بحران گاز 
نیز در زمســتان گریبان گیر فعاالن این صنعت شد و خواب راحت را از چشم 

آن ها گرفت.
این در حالی بود که تولیدکنندگان فوالد عالوه بــر تامین بازار داخلی باید به 
تعهدات خود در بازار های صادراتی نیز عمل می کردند تا حضور آن ها به ویژه 

در شرایط تحریمی دستخوش تغییر نشده و بازار را به دست رقبا نسپارد.
با پایان ســال 1400، تولید کنندگان فوالد باید خود را برای ســال 1401 که بر 
اساس پیش بینی ها سال ســخت تری خواهد بود، آماده می کردند. اعالم 
شــروع محدودیت های برقی پس از پایان ماه رمضان و مشکالتی در زمینه 

تامین مواد اولیه تماما خبر از سالی سخت تر از گذشته می داد.
اما در این بین فوالد مبارکه به عنوان یکی از بــزرگ ترین تولیدکنندگان این 
صنعت با ثبت 30 رکورد تولید در فروردین ماه به مقابله با این ســال سخت 
می رود. این در حالی است در فروردین ماه کشــور با تعطیالت دو هفته ای 
همراه است، اما ثبت این رکورد ها نشان می دهد فوالد مبارکه در مسیر توسعه 
کمی و کیفی با رعایت اســتاندارد های جهانی قــرار دارد و تالش می کند با 

افزایش تولید در این سطح به مقابله با چالش های پیش رو برود.
از سویی دیگر این موضوع نشان می دهد، فوالد مبارکه از ظرفیت های خود 
به ویژه در حوزه نیروی انسانی به خوبی اســتفاده کرده و با رفع موانع تولید 
میزان بهره وری را افزایش داده است. همچنین این موضوع نشان می دهد 
با رفع چالش های موجود، فوالد مبارکه توانایی بهره برداری از ظرفیت های 
تولید را دارد و این موضوع نقش مهمی در افزایش اشتغال زایی و به دنبال 

آن صادرات غیر نفتی دارد.
اما ثبت این 30 رکورد از سوی فوالد مبارکه پیام دیگری نیز به همراه دارد که 
باید آن را برنامه های تحقق شعار سال جست وجو کرد. »تولید، دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین« شعاری است که از ســوی مقام معظم رهبری برای سال 
1401 انتخاب شد. درست در اولین ماه سال 1401، فوالد مبارکه با برنامه ریزی 
و تامین مواد اولیه مورد نیاز اولین رأس از این شــعار یعنی تولید را محقق 

کرد. اتفاقی که در صورت ادامه داشتن در ماه های پیش رو می تواند سالی 
درخشان را برای فوالد مبارکه رقم زند.

اما در بخش دانش بنیان، باید به این موضوع اشــاره داشــت که افزایش 
بهره وری با کاهــش هزینه های تولید و ارتقای تکنولوژی محقق می شــود. 
فوالد مبارکه در ســال های اخیر تالش بســیاری برای ارتقــای تکنولوژی و 
دســتیابی به انقالب چهارم صنعتی داشــته که می تواند میزان بهره وری را 
افزایش دهــد. البته در این بین وضع تحریم ها و تشــدید آن ها توانســت 
شرکت های بزرگ از جمله فوالد مبارکه را به سمت همکاری هرچه بیشتر با 
شــرکت های دانش بنیان برده تا نیاز های مرتبط با تکنولوژی و قطعات در 

داخل کشور تامین شــود. در نهایت با تحقق ضلع دیگر از این شعار، بخش 
سوم یعنی اشتغال آفرین نیز محقق می شود.

این اتفــاق با افزایش تولیــد در این مجموعــه به صورت زنجیــروار ایجاد 
می شود، اما همان طور که تاکید شــد برای تحقق این شعار و ثبت رکورد در 

تولید باید چالش های فوالد مبارکه با کمک دولت از میان برداشته شود.
از موارد اشاره شــده در بحث چالش ها تامین مواد اولیه بود که فوالد مبارکه 
با تامین آن به ســراغ ثبت رکورد ها پی در پی تولیــد در فروردین ماه رفت. 
اما تامین مواد اولیه یکی از گلوگاه های اصلی تولید فوالد کشــور محسوب 
می شــود. البته فوالد مبارکه با ورود به این حوزه و سرمایه گذاری سعی بر 

آن داشــته تا بخش از این چالش را از میان بردارد، امــا همچنان کلید حل 
مشکالت در این حوزه که نیازمند توسعه اکتشافات و استخراج مواد معدنی 
است در دست دولت به ویژه وزارت صمت به عنوان متولی بخش معدن کشور 
است. ارائه آمار های تولید فروردین ماه در مبارکه نشان می دهد توان تولید 
هرچه بیشتر در این بنگاه اقتصادی وجود دارد، اما نیازمند حمایت های دولت 
در جهت گشایش گره های موجود است.بخش دیگر این اتفاق که اشاره ای 
در ابتدای متن به آن شــد موضوع تمرکز بر نیروی انسانی متخصص است. 
نیروی انسانی را باید از ســرمایه های اصلی یک بنگاه اقتصادی دانست که 
امروز فوالد مبارکه بهترین بهره برداری را از آن داشته و توانسته به کمک آن 
در مســیر توســعه پایدار حرکت کند.تالش های فوالد مبارکه با شروع سال 
جدید حاکی از آن است که این مجموعه امسال حضور بیشتر در بازار داخلی و 
صادراتی خواهد داشت، اما ادامه آن نیازمند توسعه های زیرسقفی و ارتقای 
خط تولید است که با سرمایه گذاری هرچه بیشــتر محقق می شود، این در 
حال اســت که دولت درســت در روز هایی که بازار های جهانی با رشد قیمت 
همراه بود با وضع عوارض ســعی بر تنظیم بازار داخلی داشته و این فرصت 
صادراتی را از تولید کنندگان ایرانی از جمله فوالد مبارکه گرفته است. در حالی 
که گذری بر عملکرد فوالد مبارکه و شــرکت های تابع آن نشــان می دهد در 
سال های اخیر یکی از اصلی ترین تامین کنندگان بازار داخلی بوده و با برنامه 
ریزی های صورت گرفته تالش بر حفظ آرامش بازار داخلی داشته است. به 
عنوان مثال اجرای پروژه اســتراتژیک نورد گرم 2 در این مجموعه نشان از 
مســئولیت پذیری این مجموعه در قبال تامین نیاز داخلی است. پروژه ای 
که با بهره برداری از آن صنعت خودروی کشور از واردات ورق بی نیاز خواهد 
شد. حال با کنار هم قرار دادن موارد یاد شــده و نگاهی به عملکرد آن نشان 
می دهد، فوالد مبارکه بازیگر اصلی صنعت فوالد کشــور اســت و با توجه به 
واحد تحقیق و توســعه به دنبال تولیدی با کیفیت است. حال موانعی حتی 
موقت برای حضور این مجموعه پرتوان در بازار هــای صادراتی تنها منجر به 
افزایش حضور کشــور های رقیب از جمله ترکیه خواهد شــد. البته کاهش 
دوباره قیمت های جهانی نشان داد این فرصت ها چندان بلند مدت نیست و 
نباید با تصمیم های لحظه ای حضور تولیدکنندگان بزرگ ایران از جمله فوالد 

مبارکه در بازار های صادراتی را کم رنگ کرد.

از ابتدای سال جاری صورت گرفته است؛

شست و شوی 520 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب در سطح استان اصفهان

فوالد مبارکه؛ پیشگام مبارزه و موفقیت در سال سخت صنعت 

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

ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز مشــهور ایرانی در گفت و گویی با روزنامه »همشــهری« درباره ایده و چگونگی 
شکل گیری پروژه »از کرخه تا راین« که یکی از به یادماندنی ترین فیلم های سینمای ایران است، صحبت کرده 
است. در بخشی از این مصاحبه، حاتمی کیا می گوید: تحقیقات را از تهران شروع کردم. از انواع بچه هایی که 
به دالیل گوناگون ارتوپدی مثل تهیه دست و پای مصنوعی و امثالهم به خارج رفته بودند تا بچه های شیمیایی 
شده که در اواخر تحقیق به آنها برخوردم. نخســتین نفر از بچه های شیمیایی را برحسب اتفاق یافتم. در بنیاد 
جانبازان، پسر خیلی جوان کوچکی را به من نشان دادند و گفتند:»با این هم مصاحبه کن.« گفتم  چشم. ابتدا 
فکر کردم می خواهند مرا دست به سر کنند؛ اما وقتی شروع به صحبت کرد، تازه فهمیدم که چه شخص بزرگی 
است. سن واقعی او بیشتر از قیافه و هیکل نحیف و ریزش بود. شیمی درمانی او را چنین کرده بود. او شروع 
کرد و... ادامه داد. من، طور دیگری شده بودم. این تلنگر اول بعد از طرح بود. شخصی که در عکس هایش جوان 
برومند و خوش تیپی بود، حرف های زیادی برای گفتن داشت. او دقیقا همین زندگی قهرمان کرخه را داشت. 
نمی دانست شیمیایی شده است. یعنی می دانست شیمیایی شده اما نمی دانست چنین وضعیتی دارد... در 
جشنواره اصفهان سال 70 به یکی از مهمانان فیلمساز جشنواره به نام خانم فرانک جاللی برخوردم که مقیم 
آلمان بود. قصه را به او گفتم و همینطور تاکید کردم که خودم چگونه هستم، در جنگ بودم و ... . برگشت گفت: 
»اتفاقا من هم درباره بسیجی ها فیلم ساخته ام که چند دفعه در آلمان پخش شده است. بسیجی ها را باور دارم 
و معتقدم جامعه بعد از جنگ، بسیجی را درک نمی کند و ظرفیت پذیرش این خوبان را ندارد.« دیدم نسبت 
به بسیجی تحلیل هم دارد. از او آدرس گرفتم که در آلمان بیشتر صحبت کنیم، قبول کرد. رفتم و چند صباحی 
کنارشان بودم. راحت تر در زندگی آنها فرو رفته بودم. به خانم جاللی گفته بودم که مو به مو باید همراهم باشید، 
اگر نیستید، بگویید تا قصه را کنار بگذارم. به او گفتم از بند کفش گرفته تا تک تک کلماتی که می تواند گفته شود، 
برایم اهمیت دارد. تحقیقات تمام شد. آمدم تهران و 45 روز در زیرزمین منزل مان خودم را حبس کردم. بعد 
از 45روز نخستین نفری که سناریو را خواند، آقای محمدی، رییس سینافیلم بود، خواند و به من تبریک گفت.

اصالحات نیوز نوشت : مهدی طائب، فعال سیاسی اصولگرا مدعی است که 
جبهه پایداری، عدالتخواهان، احمدی نژاد و جبهه  اصالحات نمی خواهند 
قالیباف، رییس مجلس بماند.بنا بر فایل صوتی که از سخنان آقای طائب 
در جلسه ای خصوصی، در رسانه های خارج کشور منتشر شده و مشخص 
نیست که چطور درز کرده اســت، وی درباره  سفرهای شخص قالیباف به 
ترکیه توضیح  می دهد که این ســفرها برای همکاری با سردار سلیمانی و 
پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاســداران بوده است.این فعال سیاسی 
اصولگرا از نقش میثم نیلی، فعال رســانه ای اصولگرا و از نزدیکان رییس 
دولت سیزدهم در افشــای ســفر ترکیه می گوید و مدعی است که جبهه 
پایداری، عدالتخواهان، احمدی نژاد و جبهه  اصالحات نمی خواهند قالیباف 

رییس مجلس بماند.
 طائب بــا بیــان اینکه در افشــای ماجــرای سیســمونی نــوه  قالیباف

 »نمی دانیم  وزارت اطالعات نقشی داشته یا نه« می گوید: با شناختی که 
از قالییاف دارم او آدمی نیست که زن و بچه اش را برای خرید سیسمونی 

به خارج بفرستد.
این فعال سیاسی اصولگرا در این فایل صوتی که از طریق ایران اینترنشنال 
منتشر شده با اشاره به حمایت های رهبر انقالب از قالیباف مدعی شد که 
حضرت آیت ا... خامنه ای در پاسخ به نامه  علیرضا زاکانی در مورد انتخاب 

رییس مجلس یازدهم از محمدباقر قالیباف حمایت کرده است.

تورم در ایران در روزهای اخیر، افسارگسیخته تر از همیشه رخ نشان داد و افزایش ناگهانی قیمت آرد و گرانی چند 
برابری اقالم پر مصرفی مثل ماکارونی و برخی از انواع نان، حتی بیم گرسنگی شمار بیشتری از جمعیت کشور را 
تشدید کرد. افزایش قیمتی که طبق معمول، برخی آن را  کتمان و برخی توجیه اش کردند، اما در نهایت کسی آن را 

به گردن نگرفت و اطالعات دقیقی در خصوص چند و چون آن اعالم نکرد!
ســخنگوی دولت تاکید کرد که »به هیچ وجه قیمت نان برای مردم تا پایان سال تغییر نمی کند و رییس جمهور 
 اجازه گران شــدن نان را نمی دهد«. همان زمان اما مــردم در کوچه و بازار انواع نــان را به قیمت هایی بعضا چند

 برابری خریداری کردند.در حالی دولت می گوید نان مردم گران نمی شــود و مردم در فروشگاه ها چند برابر نرخ 
 همیشــه هزینه نان می کنند که گویا نمایندگان مجلس هم از آنچه قرار اســت بر سر ســفره مردم بیاید، اطالع 

 چندانی ندارند.
روح ا... ایزدخواه، نماینده مجلس نوشته است: »گران کن و یارانه بده، نسخه وارداتی مدیریت اقتصادی«.

ایزدخواه نوشت: »حذف ارز ترجیحی کار خودش را می کند. به آقایان گفتم این کار تورم دارد؛ گفتند فقط 7 درصد. 
گفتیم تورم از یارانه جلو خواهد زد. گفتند ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرده. گفتیم از اصالح ساختار تولید شروع 
کنید نه گران کردن. گفتند ارز نداریم«. در حالی که در پی جنگ روسیه علیه اوکراین، افزایش جهانی قیمت آرد 20 

درصد بوده، در ایران به این بهانه در حال تجربه افزایش 300درصدی قیمت آرد هستیم!
همزمان با اعتراضات و انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت در بحث ارز ترجیحی و گرانی بی سابقه کاالهای اساسی 

برخی روزنامه های نزدیک به جناح اصول گرایان و حامی دولت از اقدام اخیر دولت سیزدهم حمایت کردند.
روزنامه شهروند در این رابطه نوشت: بارها از دولت گذشــته درخواست شد که در سیاست های اقتصادی خود در 
این باره تجدید نظر کند. دو سال مانع افزایش قیمت ها شــد و با قیمت گذاری غلط کار را به اینجا رساند! اگر این 
سیاست اقتصادی در زمان  مناسب انجام می شد، هزینه  کمتری به کشور تحمیل می کرد. این کار، بسیار کار درست 

و الزمی بود. این اقدام یک جراحی اجتناب ناپذیر است که در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت هم در دفاع از این اقدام نوشت: اصالح نحوه تخصیص ارز ترجیحی به نفع 
مردم است.  دولت مصمم به توزیع عادالنه یارانه ها ست. هر سه قوه در جهت دهی به ارز ترجیحی اتفاق نظر کامل 
دارند. مردم مطلقا نگران ذخایر کاالهای اساسی نباشند. نباید عده ای با ارز ترجیحی به سود کالن برسند و برخی 

که به سختی زندگی می کنند از یارانه ها هیچ بهره ای نبرند.
روزنامه وطن امروز هم در حمایت از عملکرد اقتصادی دولت اینگونه نوشت: دولت برای پیگیری تصمیمات مهم 
اقتصادی نیازمند ارتباط گیری مستقیم با مردم است؛ اقناع عمومی، پیش شرط مدیریت مردمی کاری است که 

دولت باید همزمان با اجرای این طرح انجام دهد.
روزنامه جوان هم در یادداشتی با عنوان »تدبیر اقتصاد نان« آورده است:  بیشترین انتفاع را از پرداخت یارانه های 
کور به کاال های اساسی برخی از اشخاص غیر ذی حق برده اند، خوشبختانه دولت سیزدهم در صدد اصالح صحیح 

یارانه ها برآمده و در کنار تامین آرد یارانه ای نانوایی های سنتی نرخ آرد سایر مصارف را تغییر داده است.

»از کرخه تا راین« و استارتی که از اصفهان خورد روایت مهدی طائب از ماجرای سفر خانواده قالیباف حامیان گران شدن نان و ماکارونی را ببینید

وز فیلم ر وز واکنش ر وز گیشه ر

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 45
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