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بایدن: پشیمان نیستم، عزم جنگ کنید!
رییس جمهور آمریکا تاکید کرد که از تصمیــم خود مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان 
پشیمان نیست.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا، تاکید کرد که از تصمیم خود مبنی بر خروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان که قرار است اواخر این ماه به پایان برسد پشیمان نیست و از افغان ها خواست 
عزم جنگ کنند. وی در مصاحبه با خبرنگاران در کاخ ســفید گفت: »من از تصمیمم پشیمان نیستم«. 
آخرین نیروهای آمریکایی قرار است ۳۱ اوت از افغانستان خارج شوند و به جنگ ۲۰ ساله ای که ایاالت 

متحده درگیرش بود، پایان دهند.

مقام اتحادیه اروپا: 

طالبان کنترل ۶۵ درصد از خاک افغانستان را در دست دارد
یکی از مقامات اتحادیه اروپا تاکید کرد، گروه شبه نظامی طالبان در حال حاضر کنترل ۶۵ درصد از خاک 
افغانستان را در دســت دارد و نیروهای دولتی به دنبال خروج نیروهای آمریکایی و ناتو، به طور جدی 
ضعیف شده اند.به گزارش خبرگزاری تاس، این مقام اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود، به 
خبرنگاران گفت: در حال حاضر طالبان کنترل حدود ۶۵ درصد از خاک افغانستان را برعهده دارد. توانایی 
نیروهای مسلح افغانستان به خاطر خروج نیروهای خارجی که به نیروهای ارتش افغانستان آموزش و 

کمک های الزم را می دادند، به طور جدی محدود و ضعیف شده است.
وی افزود: نیروهای ویژه افغانستان متشکل از حدود ۷۵ هزار سرباز در حال حاضر با جنبش طالبان در 

حال مبارزه هستند. 

حمله سایبری گسترده به سازمان های رژیم صهیونیستی
بر اساس گزارش روزنامه هاآرتص رژیم صهیونیستی و آنگونه که از ســوی شرکت بین المللی امنیت 
سایبری FireEye اعالم شده، یک حمله ســایبری هماهنگ که به احتمال زیاد منشأ آن از چین بوده 

ده ها هدف وابسته به سازمان های خصوصی و دولت این رژیم را هدف گرفته است.
به نقل از روزنامه هاآرتص، این حمله که از سوی شرکت FireEye فاش شده همچنین نهاد های نظامی 
اسراییل را نیز هدف حمله قرار داده و بخشی از یک کمپین گسترده تر از سوی نهاد های اطالعاتی چین بوده 
است. این اولین مورد مستند از یک حمله سایبری چین در ابعاد گسترده علیه اسراییل محسوب می شود.

این حمله بخشی از یک کمپین کلی تر بوده که تعداد زیادی از کشور ها شامل ایران، عربستان، اوکراین، 
ازبکستان و تایلند را هم هدف گرفته است. شرکت FireEye برای مدت دو سال است که این عملیات 

را رصد می کرده است.

نمایندگان کنگره آمریکا خواستار تحریم پهپادی ترکیه شدند
نمایندگان کنگره آمریکا در نامه ای به وزیر خارجه این کشور با اشاره به سیاست پهپادی ترکیه و اقدامات 

منطقه ای آن، خواستار تحریم  پهپادی ترکیه شدند.
۲۷ عضو کنگره آمریکا در نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور با اشاره به تهدید پهپادهای ترکیه 
برای منافع آمریکا نوشتند: پتانسیل پهپادهای ترکیه برای افزایش بی ثباتی ها غیر قابل چشم پوشی 

است. آمریکا باید بالفاصله انتقال تکنولوژی پهپاد به ترکیه را متوقف کند.
در این نامه که به امضای نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه کنگره رسیده، آمده است: ما بابت نگرانی 
از تهدید برنامه پهپادی ترکیه در خصوص منافع آمریکا، متحدان و شرکای مان در مناطق مختلف این 
نامه را نوشته ایم.همچنین با اشاره به توافق روسیه و ترکیه درباره انتقال سری دوم سامانه موشکی اس 
4۰۰ به ترکیه آمده است: ترکیه در عین حال، گام هایی علیه اعضای ناتو نیز برداشته است. اقداماتی که 
آمریکا در قبال پروژه جنگنده اف ۳۵ علیه ترکیه انجام داد باید بالفاصله درباره برنامه پهپادی این کشور 

نیز انجام گیرد.

رهبر معظم انقالب:

واکسن به هر شکل ممکن برای همه مردم تامین شود
رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در پیام تصویری تلویزیونی 
درباره وضعیت بیماری کرونا، این مسئله را مسئله اول و فوری کشور 
خواندند. رهبر معظم انقالب اســالمی صبح روز گدشته )چهارشنبه( 
در ســخنانی تلویزیونی درباره وضعیت و طغیان بیماری کرونا، آن را 
مسئله اول و فوری کشــور خواندند و با تاکید در خصوص انجام قاطع 
وظایف و تصمیم ها برای مقابله با بیماری، توصیه ها و نکاتی خطاب به 
مسئوالن و مردم بیان کردند. حضرت آیت ا... خامنه ای، الزمه مقابله با 
تغییر شکل و جهش ویروس را به کارگیری آرایش و شیوه های دفاعی 
جدید و محکم خواندند و گفتنــد: جان باختن بیش از ۵۰۰  تن در یک 
روز و داغدار شدن خانواده هایشــان و همچنین ابتالی ده ها هزار نفر 
به بیماری و مشــکالت درمانی آنها حقیقتا بسیار دردناک است و دل 
هر مســلمان و هم میهنی از این واقعه آتش می گیرد، بنابراین برای 
مقابله با این وضع وظایفی داریم. ایشــان ضرب االجل یک هفته ای 
رییس جمهور برای جمع آوری پیشــنهادها و تصمیم گیری درباره آنها 
را کاری خوب برشمردند و افزودند: در رأس زمان تعیین شده، جواب 
قضیه با دقت سنجیده و برای هر اقداِم الزم با قاطعیت تصمیم گیری 
و به آن عمل شــود. رهبر انقالب همچنین خستگی شدید کادر درمان 
و فشارهای جســمی و روحی وارد به آنها را نگرانی بزرگی دانستند و 
افزوند: از صمیم قلب از پزشکان، پرســتاران و مجموعه های درمانی 
که واقعا در حال جهاد هستند، تشــکر می کنم اگرچه تشکر اصلی از 
آن خداوند شاکر و علیم اســت. حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه به 
بیان چند تذکر خطاب به مســئوالن و مردم پرداختند. رهبر انقالب با 
تاکید بر لزوم گســترش آزمایش های بیماریابی خاطرنشان کردند: 
در اوایل بیماری، آزمایش هــای بیماریابی عمومی رایج شــد که کار 
خوبی بود و باید شبکه بهداشت با کمک بسیج این کار را انجام دهند. 
ایشان با اشاره به هزینه های ســنگین آزمایش های تشخیص کرونا، 
تاکید کردند: دولت و بیمه ها کمک کننــد تا بیماریابی و آزمایش های 

تشخیص به صورت رایگان و وسیع در اختیار همه مردم قرار بگیرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای در توصیه بعدی به مسئوالن، مسئله تامین 
گسترده واکسن را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: خوشبختانه با تولید 
واکســن در داخل مســیر واردات خارجی آن نیز هموار شد، در حالی 
که تا قبل از آن با وجود پرداخت بهای واکســن، فروشندگان خارجی 
بدعهدی می کردند. رهبر انقالب تاکید کردند: واکسن چه از راه واردات 
و چه با تولید داخلی باید با تالش مضاعف و به هر شکل ممکن تامین 
شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد. ایشان در خصوص مسئله تامین 
دارو برای بیماران نیز گفتند: با وجود کمبود یا نبود دارو در داروخانه ها 

و بیمارستان ها، گفته می شود همان داروها در بازار آزاد با قیمت چند 
برابری فروخته می شود که این نشــان دهنده مشکل در شبکه توزیع 
است و این مشکل باید حل شود. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به 
حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در ماه های اول مقابله با بیماری، 
گفتند: نیروهای مســلح اکنون نیز مشغول هســتند؛ اما باید با همه 
توان به کمک مردم بیایند. ایشان تصمیم گیری در خصوص تعطیلی 
را مسئله ای تخصصی و نیازمند بررسی در ســتاد ملی کرونا خواندند 
و افزودند: مسئولین به هر نتیجه ای رســیدند بدون مالحظه و قاطع 

به آن عمل کنند. 
رهبــر انقالب در بخش دیگری از ســخنان شــان خطــاب به مردم، 
بخشی از مشکل را ناشــی از رعایت نکردن شــیوه نامه ها دانستند و 
افزودند: مردم عزیز با همان حساســیت ماه های اول، شیوه نامه ها 
را به طور کامل رعایت کنند تا جان و ســالمتی خودشــان و دیگران به 
خطر نیفتد. ایشــان، دو ســه ماه تحمل محدودیت ها و رعایت کامل 
شــیوه نامه ها را موجب فروکش کردن بیمــاری و تنفس کادر درمان 
دانســتند و افزودند: ان شاءا... با همت دســت اندرکاران، تا چند ماه 
دیگر واکســن به بهترین وجه در اختیار مردم قــرار می گیرد و پس 
از آن، حتی با وجود بیماری، بحران و خطــر مرگ ومیر و مصیبت زده 

شــدن خانواده ها کاهش خواهد یافت. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
توصیه ای دیگر، مجالس عزای حضرت سیدالشــهدا علیه السالم را 
مایه برکت و جلب رحمت الهی دانســتند و افزودند: ملت و کشور به 
این مجالس با برکت احتیاج دارد؛ اما در برگزاری آنها باید شیوه نامه ها 
با کمال دقت و شدت مراعات شود. ایشان برگزارکنندگان جلسات و 
آحاد شــرکت کنندگان را به رعایت ضوابط و فاصله هــا توصیه و تاکید 
کردند: نگذارید مجالس حسینی موجب شیوع بیماری و مایه طعنه 
مخالفان و دشــمنان شــود. رهبر انقالب همچنین با تقدیر از نهضت 
مواسات و احسان عمومی و کمک های خیران به مستحقان و افراد و 
مشاغل آسیب دیده، خاطرنشان کردند: این نهضت باید اوج بگیرد و 
مرکز این کار یعنی مرکز شناسایی نیازمندان آبرومند و کمک و همیاری 
مردم به آنها نیز مساجد باشد. ایشان در پایان با یادآوری مسئله مهم 
دعا، توســل و تضرع به درگاه پروردگار برای رفع بال، گفتند: همه این 
توصیه ها اسبابی هســتند که موفقیت آنها در گرو عنایت خداوند قادر 
و حکیم اســت و مجالس عزاداری نیز مکان و زمینه خوبی برای این 
توسالت و استغفارهاســت. حضرت آیت ا...خامنه ای ابراز امیدواری 
کردند خداوند ملت ایران، مؤمنین و همه انسان ها در سراسر جهان را 

از شر این بیماری خبیث و پر مشکل نجات بخشد.

یک مقام ارشــد وزارت دفاع آمریکا با اعالم اینکه 
کارزار موسوم به فشــار حداکثری موجب تشدید 
اقدامات منطقه ای ایران شــده است، تاکید کرد که 
پایان دادن به درگیری هــای خاورمیانه و مقابله با 

اقدامات منطقه ای ایران هیچ راهکار نظامی ندارد.
»دانا استرول« معاون دســتیار وزیر دفاع آمریکا 
در امور خاورمیانه در جلسه اســتماع کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا در خصوص امنیت خاورمیانه 
تاکید کرد که پایان دادن بــه درگیری های منطقه و 
مقابله با آنچه وی »خشــونت های ایران« خواند، 
تنها از طریق فرآیند های سیاسی امکان پذیر است.

وی در پاسخ به ســوالی در خصوص تالش آمریکا 
برای ایجاد برتری نظامی برای شرکایش در منطقه 
خاورمیانه، گفت: »هدف ما این اســت که تضمین 
کنیم شرکای مان در منطقه از منابع و توانمندی های 

الزم برای دفاع از خودشان برخوردار باشند. در عین 
حال روی دیپلماســی و فرآیند های سیاسی برای 
کاهش درگیری ها سرمایه گذاری می کنیم، زیرا نه 
برای پایان دادن به درگیری هــا در منطقه و نه برای 
مقابله با خشونت های ایران، هیچ راهکار نظامی وجود 
ندارد.«وی ادامه داد: »وقتی دولت بایدن وارد کاخ 
سفید شد، راهبرد خشونت آمیز ایران در منطقه را که 
واکنشی به کارزار فشار حداکثری آمریکا بود، به ارث 
برد؛ کارزاری که نه ایران را به پای میز مذاکره بازگرداند 
و نه از اقدامات ایران در منطقه جلوگیری کرد.«این 
مقام آمریکایی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیــا گزارش های منابــع آمریکایی مبنی بر 
اینکه حمله به کشتی مرسر-استریت از خاک یمن 
و با استفاده از پهپاد های ســاخت ایران انجام شده 
است، گفت: »بله، من می توانم این گزارش ها را تایید 

کنم.«مقامات غربی و صهیونیســتی طی روز های 
اخیر بار ها بدون ارائه شــواهد و مــدارک، ایران را به 
دست داشتن در حادثه کشتی مرسر-استریت متهم 
کرده اند.این اتهامات در حالی مطرح می شــود که 
هفته گذشته سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران اخبار منتشرشده در مورد بروز حوادث 
امنیتی پی درپی برای کشتی ها در منطقه خلیج فارس 
و دریای عمان را کامال مشکوک دانست و نسبت به هر 
گونه فضاسازی کاذب برای اغراض خاص سیاسی 

هشدار داد.

پنتاگون:

 اقدامات ایران در منطقه، واکنشی به فشار های آمریکاست

دبیرکل »کنگره ملی عربی«: 

هیچ مشکلی با ایران نداریم، مشکل عرب ها اسراییل است
دبیرکل کنگره ملی عربی با اشاره به حمایت های ایران از مسئله فلسطین گفت: هیچ مشکلی با ایران نداریم بلکه باید مشکل ما با دشمن صهیونیستی باشد.به گزارش 
المیادین ، مجدی المعصراوی، دبیرکل کنگره ملی عربی که یک نهاد ملی گرایانه عربی با تاکید بر اتحاد اعراب است، تاکید کرد که محور مقاومت از لبنان گرفته تا فلسطین و 
عراق و سوریه محوری واحد است و عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از زمان انور سادات تا به امروز همیشه با شکست مواجه شده است.وی در بخش دیگری گفت: 
ما با ایران که همسایه ماست هیچ مشکلی نداریم بلکه مشکل ما با دشمن اشغالگر صهیونیستی است.المعصراوی خاطرنشان کرد: آنچه برای ما در روابط با ایران مهم است 
این است که ایران در کنار محور مقاومت ایستاده و از آن حمایت می کند. ایران از مسئله فلسطین حمایت کرد درحالی که عربستان و مصر و امارات این کار را انجام ندادند.

خبر روز

وز عکس ر

بیرون انداختن نماینده 
پارلمان به دلیل شلوار تنگ

یکی از نمایندگان مرد مجلــس تانزانیا 
گفته بود که لباس برخی از همکاران زن 
باعث تمســخر پارلمان می شود. رییس 
پارلمان ملــی، آقای جوب نــداگای، به 
نماینــده مجلــس خانم »کاندوســتر 
سچول« که شــلوار تنگی پوشــیده بود 
تذکر داد و به او امر کرد جلسه پارلمان را 
ترک کند و به او گفت: برو لباس مناسب 

بپوش؛ بعدا می توانی به ما بپیوندی!

انتقادات تند و تیز نماینده اسبق قم از »زاکانی«
نماینده اسبق مجلس با انتقاد از زاکانی تصریح کرد: همانطور که در ایام تبلیغات انتخابات مجلس 
یازدهم در سال ۱۳98 هم گفته شد، باید نسبت به کسانی که می خواهند به جای پیگیری مطالبات 
مردم قم، از قم به عنوان نردبان رسیدن به پست و مقام استفاده کنند و برای خود جایگاه و اعتبار 
کسب کنند، حساس باشیم. حجت االسالم والمسلمین علی بنایی گفت: آقای زاکانی با قم خدا 
حافظی کردند، اما اگر آقای دکتر قالیباف ریاســت محترم مجلس، میــزان حضور و غیبت آقای 
زاکانی در دوره نمایندگی  و یا تذکرمرحوم حسینیان، در صحن علنی را به اطالع عموم می رساندند، 

نقش مهمی را در افزایش آگاهی های مردم ما ایفا می کردند.

ابتالی دو خطیب مشهور به کرونا
حجج اسالم و المســلمین ناصر رفیعی و سیدحســین حســینی قمی از خطبای معروف حوزه 
به ویروس کرونا مبتــال شدند.حجت االســالم و المســلمین ناصر رفیعی، عضــو هئیت علمی 
جامعةالمصطفی قرار بود دهه اول ماه محرم در حســینیه آیت ا... حق شناس و شب ها در مسجد 
جامع امام صادق )ع( در اقدسیه منبر برود که با این شــرایط در این برنامه ها حضور پیدا نخواهد 
کرد.همچنین حجت االسالم و المسلمین سیدحسین حسینی قمی استاد حوزه علمیه قم، چند 

روزی است که به کرونا مبتال شده و براساس اعالم اعضای خانواده اش حال نامساعدی دارد.

ادعای وزیر جنگ اسراییل: 

در صورت ادامه حمالت ایران، واکنش ما وارد مراحل تازه ای 
خواهد شد 

وزیر جنگ اسراییل مدعی شده است که »در صورت ادامه حمالت از سوی ایران، واکنش اسراییل 
به ایران وارد مراحل تازه ای خواهد شــد.«به نقل از تایمز اســراییل، بنی گانتز گفت، اگر دشمنان 
»به معادالتی عادت کرده اند کــه تا حال در جریان بوده، این معادالت ممکن اســت تغییر کند«. 
وی مدعی شد اسراییل در برابر تعرض به خود »دست به روی دست نخواهد گذاشت.« همزمان، 
اسحاق هرتسوگ، رییس جدید اسراییل در نخستین بازدید در این مقام از پایگاه نیروی دریایی 
اســراییل در بندر حیفا مدعی تالش های ایران طی هفته های اخیر برای ضربه زدن به اســراییل، 

پاسخی دردناک خواهد گرفت.

نیکزاد: 

لیست کابینه پیشنهادی روز شنبه اعالم وصول می شود
نایب رییس مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: با توجه به هماهنگی صــورت گرفته با رییس 
مجلس لیست وزرای پیشنهادی کابینه در جلسه علنی روز شنبه مجلس اعالم وصول خواهد شد.

جبار کوچکی نژاد در تذکری شــفاهی در جلسه علنی صبح دیروز )چهارشــنبه( مجلس شورای 
اسالمی و در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی بیان کرد:  چندین هفته است که این طرح 
در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد و متاســفانه طرح هایی در دستور کار قرار می گیرد 
که ضرورتی نسبت به شرایط حاکم جامعه ندارد. دســتور کار مجلس باید براساس اولویت های 

کشور تنظیم شود.
وی اظهار کرد: براســاس ماده ۲۰۲ آیین نامه در حالت عادی دولت بعد از مراسم تحلیف حداکثر 
دو هفته فرصت دارد تا کابینه خود را به مجلس شورای اسالمی معرفی کند. اما با توجه به این که 
رهبری در روز تنفیذ به رییس جمهور تاکید کردند که با توجه به مسائل حاکم کشور کابینه را سریع تر 
تشــکیل دهد، انتظار می رفت رییس جمهور در این هفته لیســت وزرای پیشنهادی را به مجلس 

ارائه دهد.

کافه سیاست

کنایه تند به سعید جلیلی و زاکانی:

 با طلبکاری استعفا دادند 
ایلنا نوشت: یک فعال سیاسی اصالح طلب 
با بیان اینکه آقای رییسی قول های فراوانی 
دادند و اعالم کردند که ســاالنه یک میلیون 
شــغل و یک میلیون مسکن ایجاد می کنند، 
گفت: به نظر من اولویت از احداث مسکن باید 

به سمت ایجاد اشتغال تعدیل شود.
داریوش قنبــری، در خصــوص برنامه ها و 
اولویت های دولت سیزدهم، اظهار کرد: دولت 
آقای رییسی مسائل و مشــکالت بسیاری 
پیش رو دارد، مسائل و مشکالتی که در دولت 
آقای روحانی هم وجود داشتند. عوامل این 
مســائل و مشــکالت را به لحاظ اقتصادی 
می توان به ســه قسمت تقســیم کرد؛ یکی 
مسائل اقتصادی ناشــی از تحریم هاست که 
در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی 
بازگشت البته با قطعنامه های شورای امنیت 
در زمان آقای احمدی نژاد این تحریم ها برقرار 
شــد و آقای روحانــی در دوره اول ریاســت 
جمهوری با برجام اثــر این ها را از بین برد؛ اما 
با تحریم های یک جانبه آمریــکا دوباره این 
تحریم ها بازگشت و معیشت مردم و اقتصاد 
کشور را با مشکل جدی مواجه کرد. این یکی 
از مهم ترین مسائلی است که االن دولت آقای 
رییسی با آن مواجه است و من فکر می کنم که 
بدون یک دیپلماسی فعال که شر تحریم ها را 
از سر کشور کم کند، امکان موفقیت چندانی 
قابل تصور نیست.وی ادامه داد: مسئله بعدی 
که عامل مشکالت اقتصادی در کشور ماست، 
یک موضوع ریشــه دار است و آن هم مسائل 
ساختاری اقتصاد ماست که سوء مدیریت ها 
را در بــر می گیرد و ســاختارهای ناصحیحی 
است که امکان توســعه اقتصادی را در کشور 
مختل می کند و به نوعی تفکر اقتصادی حاکم 
بر کشور باید به شــکل اساسی متحول شود 
و تا این تفکر اساســی متحول نشود، امکان 
توســعه وجود ندارد.وی افزود: ما گروه های 
متعددی داشتیم که هر کدام پر مدعا بودند و 
فکر می کردند باید در این مجموعه باشند حتی 
استعفاهایی که در ریاست جمهوری شاهد آنها 

بودیم از روی طلبکاری بود. 

بین الملل

عکس: تابناک
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نجف آباد؛ قطب دوم پرورش ماهیان زینتی در استان
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان نجف آباد گفت: ســاالنه بیش از ۱۰ میلیون قطعه ماهی زینتی 
در شهرســتان نجف آباد تولید می شــود.صالحی اضافه کرد: در شهرســتان نجف آباد ۹۰ واحد 

تولیــد ماهیان زینتی با اشــتغال زایی 
۳۳۳ نفــر فعالیت دارنــد. وی افزود: 
عمده ماهیان زینتی با ساالنه ۳ میلیون 
قطعه ماهی در شــهر یزدانشــهر تولید 
می شــود. ۹۰ درصد از تولیــد ماهیان 
زینتی شهرستان، به کشور های حاشیه 
خلیج فارس و ترکیه صادر می شــود. 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان نجف 
آباد گفــت:  نجف آباد رتبــه دوم تولید 
پرورش ماهیان زینتی را در اســتان به 

خود اختصاص داده است.اســتان اصفهان با تولید  ۶۷ میلیون قطعه ماهی در ســال رتبه اول 
کشور را دارد.

پرونده ناتمام مسکن مهر شهرضا
مشکالت مسکن مهر در شهرضا همچنان باقی است. مدیر عامل مسکن مهر در شهرستان شهرضا  
گفت: با وجود اعالم اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مبنی بر بسته شدن پرونده مسکن 
مهر استان، ۲۷ واحد مسکن مهر شــهرضا هنوز به صاحبانش تحویل داده نشده است.وی گفت: 
چون طرح مسکن مهر سکنی گســتر نیمه تمام مانده بود، ما به پیمانکار و اداره راه و شهرسازی 

کمک کردیم تا مردم بعد از یک دهه، خانه های خود را تحویل بگیرند.
مدیر عامل مسکن مهر در شهرستان شــهرضا  گفت: مطالبات پیمانکار سکنی گستر ۳۰ میلیارد 
ریال اســت که اگر ۱۰ میلیارد ریال آن تامین شــود، می توان واحد های باقی مانده را به مالکان 

تحویل داد.
وی افزود: برخی واحد های تحویل شده هم آب، برق و گاز نداشتند و در گذشت زمان خساراتی 

دیده اند.اردیبهشت امسال، با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان در شهرضا، ۵۱ واحد مسکن 
مهر به بهره برداری رسید و پایان طرح مسکن مهر استان اعالم شد.

توقف فعالیت معدنی در آب ملخ سمیرم
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ســمیرم از توقیف فعالیت یک معدن خاک نسوز در 

حاشیه روستای گردشگری آب ملخ این شهرستان خبر داد.
میثم جباری با اشاره به مرغوب بودن کیفیت خاک این محل، تصریح کرد: به دلیل وجود رودخانه 
در کنار معدن و گردشگری بودن منطقه، بهره برداری از خاک محل، آثار زیان بار زیست محیطی 
در بر دارد.وی با اشــاره به موقعیت جغرافیایی معدن در محدوده جنوب سمیرم و هم مرزبودن 
با استان کهگیلویه و بویر احمد، افزود: بهره بردار این معدن ابتدا از اداره صنعت، معدن و تجارت 
و اداره کل منابع طبیعی اســتان همجوار مجوز گرفته، این در حالی است که اصل موضوع یعنی 
صدور مجوز خالف قانون بوده است و مسئوالن یک استان دیگر نباید برای محدوده استان مجاور 
مجوز بهره برداری و استخراج صادر کنند. به گفته وی، روستای »پشت کوه« واقع در مجاور این 
معدن در محدوده زاگرسی استان مجاور )شهرســتان دنا( قرار دارد و مجوز استخراج بر اساس 
نزدیکی آن به مرز اســتان اصفهان، صادر شده است. فعال زیست محیطی ســمیرم نیز با تایید 
گفته های رییس اداره منابع طبیعی این شهرستان گفت: دادستان سمیرم بار ها جلوی فعالیت 

این معدن را گرفته است.

رییساتحادیهسنگبریهایاصفهانمیگوید:دالالنخارجی،سنگراخاممیخورند!

سنگ اندازی در راه صادرات سنگ!

وضعیت بازار سنگ و سنگ بری های کشور خوب نیست. خام فروشی 
سنگ هم حکایت قوزباالی قوز را پیدا کرده است. 

نبود تجهیزات و ماشــین آالت مدرن از مهم ترین مواردی اســت که 
موجب ضعف در فرآوری سنگ شده است . 

اغلب دســتگاه های موجود در کارخانه های ســنگ بری مربوط به 
قبل از انقالب اســت و دچارفرسودگی شــده اند و نیازمند جایگزین 
های مناســبی هســتند که توان تولیــد محصولی با کیفیت داشــته 
باشــند.  از طرفی هزینه این تجهیزات بســیار باالســت و با توجه به 
کاهــش ارزش پول رایج کشــور و چندبرابر شــدن قیمت دســتگاه 
 هــا، حتی تصــور خریــد آن بــرای تولید کننــدگان ، امــری محال

 شده است .
از سوی دیگر بانک ها تسهیالت کافی با شرایط مناسب برای این کار 
اختصاص نداده اند. نرخ بهره باال، دیرکردها و جریمه ها و ... موجب 
عدم تمایل کارخانه داران در بروز کردن تجهیزاتشــان شــده اســت 
.مشکالت این حوزه باعث شده تا ســنگ بری های زیادی تعطیل و 

هزاران کارگر هم بیکار شوند. 

پای لنگ صادرات سنگ
صادرات سنگ ایران در سال ۱۳۷۰ بیش از 8۰ میلیون دالر و در ترکیه 
درحدود 4۰ میلیون دالر بود؛ اما طبق آخرین آمارها؛ امروز درکشورمان 

حداکثر۲۵۰ میلیون دالر است و در ترکیه بالغ بر۲.۵ میلیارد دالر!
در کنار مشکالت و موانع صادرات اما رییس اتحادیه سنگ بری های 
اصفهان می گوید: عالوه بر محدودیت صادرات، نمایندگان کشور های 
خارجی مثل چین با خرید مستقیم سنگ درجه یک از معادن کشور 

باعث شده اند معادن به شرکت های داخلی سنگ نفروشند.
بنا به گفته حسین حجاری؛ درحال حاضر با توجه به تحریم ها، امکان 
صادرات ســنگ به آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشور ها وجود ندارد، 

بنابراین صادرات سنگ در وضعیت بسیار ضعیفی قراردارد.
موضوع وقتی قابل تاسف و توجه بیشــتر می شود که بدانیم در حال 
حاضر بیشتر صادرات ســنگ به صورت خام است و کشور های چین، 
ترکیه و ایتالیا با هجوم به معادن، سنگ خام ما را خریداری، فرآوری 

کرده و به نام و برند خودشان می فروشند.
رییس اتحادیه سنگ بری های اصفهان در این باره می گوید: دغدغه و 

ناراحتی اصلی این است که وقتی ما ازنظر معادن و نوع سنگ بی نظیر 
هستیم چرا سنگ فرآوری شده آن را خریداری نمی کنند. به طور مثال 
نمایندگان چین، سنگ ایران را در مسکو می فروشند و این بزرگ ترین 

مشکل در حوزه سنگ است.
 در شــرایطی که بهترین نوع ســنگ معادن صادر می شــود و بعضی 
معادن هم سنگ شان را به داخل نمی فروشــند، تمام ۶ هزار کارخانه 

سنگ کشور گاهی به ناچار سنگ با کیفیت پایین تر را می خرند.
وی درباره وضعیت نرخ گذاری بر بازار سنگ هم می گوید: معموال در 
بازار فعلی کشور کسی به فکر گران فروشــی نیست، بلکه می خواهند 
سنگ تولیدی خود را بفروشند؛ فرصت توزیع سنگ زیاد، اما خریدار 
کم اســت، بنابراین کارخانه جات حتی حاضر هســتند بدون ســود 

بفروشند تا سرمایه شان از بین نرود. 
بازار داخل ســود زیادی را برای کارخانه های ســنگ بــه همراه ندارد 
بلکه اگر بــازار خام فروشــی ســنگ تعطیــل می شــد و صادرات 
 ســنگ قوت می گرفــت، وضعیــت مطلوب تــری در بازار ســنگ 

شاهد بودیم.

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با 
اشاره به بحران کمبود و افزایش قیمت هویج در بازار، 
گفت: امروز برخی دالالن هویج را پای حوض خریداری 
کرده و به عراق و افغانستان قاچاق می کنند که باید با 
آنها برخورد شود.علی مهرکش درباره افزایش قیمت 
هویج در بازار، اظهار کرد: همواره طی سال های گذشته 
در این برهــه از زمان، هویج مورد نیاز کشــور از یکی از 
مناطق شیراز وارد بازار می شد که حدود یک ماه پیش 
این منطقه درگیر سیل شد.وی افزود: اگرچه این سیل 

موجب آبیاری درختان پرتقال شد و برای این محصول 
خوب بود، اما بیش از ۷۰ درصد هویــج موجود در آن 
منطقه از بین رفت، از ســوی دیگر هنوز هویج منطقه 
اصفهان قابل برداشت برای عرضه به بازار نیست.نایب 
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افزود: در 
حال حاضر قیمت هویج در میدان میوه و تره بار اصفهان 
بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان است که در سطح عرضه نرخ آن 
باالتر است.وی درباره اینکه چرا هویج در سطح خرده 
فروشــی بین ۲8 تا ۳۰ هزار تومان بــه مردم فروخته 
می شــود، اظهار کرد: فاصله قیمت ها نه در محصول 
هویج، بلکه در سایر بارهای میوه و سبزی حتی باالتر از 
۲۰۰ درصد است.مهرکش با اشاره به راهکار حل مشکل 
هویج در بازار، گفت: امروز برخــی دالالن هویج را پای 

حوض خریداری کرده و به عراق و افغانســتان قاچاق 
می کنند که باید با آنها برخورد شود.وی البته تاکید کرد: 
در حال حاضر مصرف هویج به دلیل شیوع و گسترش 
کرونا در بین مــردم افزایش یافته اســت که به دلیل 
شرایط موجود تعادلی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد.
وی پیش بینی کرد: با کاهش دمای هوا از ۱۰ شهریور 
بحران بازار هویج اندکی رو به بهبود و قیمت آن کاهش 
یابد.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بحران میدان 
میوه و تره بار اصفهان کمبود هویج و افزایش قیمت آن 
است، گفت: بســیاری از بارهای میوه و سبزی در بازار 
اصفهان در حال حاضر نسبت به هفته گذشته بین ۲ تا ۱۰ 
هزار تومان سیر نزولی داشته، اما قیمت هویج نسبت به 

حدود ۲۰ روز پیش بیش از دو برابر شده است.

نایب رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان خبرداد:

عرضه هویج 20 هزار تومانی در میدان میوه وتره بار

خبر روز

موضوعوقتیقابلتاسفوتوجهبیشترمیشودکه
بدانیمدرحالحاضربیشترصادراتسنگبهصورت
خاماستوکشورهایچین،ترکیهوایتالیاباهجومبه
معادن،سنگخامماراخریداری،فرآوریکردهوبهنام

وبرندخودشانمیفروشند

اجرای سامانه های نوین آبیاری در مزارع اصفهان
مدیر امور فنی مهندسی ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: امســال طرح های مرتبط با 
ســامانه های نوین آبیاری در ۲ هزار و ۵4۵ هکتار از زمین های کشاورزی اســتان اصفهان اجرا 

می شود.
مجید امینی اظهار کرد: امســال طرح های مرتبط با ســامانه های نوین آبیاری در ۲ هزار و ۵4۵ 
هکتار از زمین های کشاورزی اســتان اصفهان اجرا می شــود. این رقم ممکن است تا سه هزار 
هکتار نیز افزایش یابد کــه البته به تخصیص اعتبــارات این بخش بســتگی دارد. هدف اصلی 
اجرای سامانه های نوین آبیاری، مصرف بهینه آب و بهبود کیفیت تولید است . وی افزود: مقدار 
ذخیره منابع آبی اســتان اصفهان و کمبود بارش ها در این خطه بر ضرورت اجرای هرچه بیشتر 

این پروژه ها تاکید دارد.
امینی افزود: احداث کانال های آبیاری عمومی شــرایط آبیاری مزارع در مناطق مختلف را بهبود 

می بخشد و در افزایش مقدار و کیفیت تولیدات موثر است.

شهردار شاهین شهر:

متروی اصفهان - شاهین شهر ۵ سال آینده بهره برداری 
می شود

شهردار شاهین شهر گفت: متروی اصفهان – شاهین شهر در صورت تامین بودجه دو هزار میلیارد 
تومانی پنج سال آینده به بهره برداری می رســد.احمدرضا پری تبار با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ 
شهرداری ۲84 میلیارد تومان بود که تا پایان سال گذشته ۲۶8 میلیارد تومان آن وصول شد، اظهار 
کرد: عدم وصول کامل این بودجه به علت تورم افســار گسیخته، افزایش حقوق، کاهش ساخت 
و ساز و … بوده است.وی، احداث تصفیه خانه شاهین شهر را از پروژه های اجرا شده در شاهین 
شهر دانست و افزود: بهره برداری از این پروژه منجر به کاهش ۳۰ درصدی هدررفت پساب خواهد 
شد و این پروژه تا یک ماه آینده بهره برداری می شود.شهردار شاهین شهر، پروژه های شاخص 
برای بودجه ۱4۰۰ را زیرســازی و اجرای دیوار فاز دوم مسیر ریلی متروی شاهین شهر – اصفهان 
به طول هفت کیلومتر اعالم کرد و گفت: در این پروژه احداث پنج تقاطع در مســیر ریلی مترو نیز 
پیش بینی شده اســت.وی افزود: تاکنون برای بهره برداری از متروی اصفهان – شاهین شهر، 

شهرداری شاهین شهر ۵۵ میلیارد تومان هزینه کرده است.

سخنگوی صنعت برق استان خبرداد:

خاموشی برق خانگی تا پایان مرداد در اصفهان
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: خاموشــی برق خانگی تا پایان مردادماه در اصفهان 

ادامه دارد و نمی توان بیش از این برق صنایع را با محدودیت مواجه کرد.
ســید محمدرضا نوحی اظهار کرد: اصفهانی ها منتظر خاموشــی های برنامه ریزی شده باشند، 
اگرچه اخیرا  ۵ بار به علت فشار بار برق خانگی بدون برنامه ریزی قطع شد؛ اما از صبح تا ساعت ۱۱ 
ظهر اعمال خاموشی ها برنامه ریزی شده بوده است.وی افزود: تا پایان مردادماه اعمال خاموشی 
در بخش خانگی در اصفهان دور از انتظار نیست. صنایع بزرگ اصفهان از جمله شرکت فوالدمبارکه 
همکاری بسیار خوبی داشــتند و نمی توان بیش از این محدودیت تامین برق را به صنایع اعمال 
کرد چراکه تولید به خطر می افتد و تبعات اقتصادی به همراه خواهد داشت.ســخنگوی صنعت 
برق استان اصفهان تصریح کرد: به تازگی تولید برق اصفهان 4۰۰8 مگاوات و مصرف کل در استان 
اصفهان 4۶۵۱ مگاوات بود که ۶4۳ مگاوات برق نیز از شــبکه سراسری برق وارد شبکه اصفهان 
شد.وی بیان کرد: طی روزهای گذشته ۱۱ بار برق بخش خانگی در اصفهان بدون اعالم قبلی قطع 

شد این در حالی است که روز سه شنبه ۵ بار به صورت دیسپاچینگ سراسری قطع شد.

کافه اقتصاد

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:اخبار

قیمت هویج باالتر از عرف معمول است
مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه قیمت کنونی هویج در بازار، اندکی باالتر از عرف معمول است، گفت: بخشی از هویج مورد نیاز 
اصفهان نیز از سایر استان ها وارد می شود، اما با توجه به خشکسالی در کشور و همچنین مصرف باالی هویج به دلیل شیوع کرونا، عرضه و تقاضای این محصول 
برهم خورده و شاهد افزایش قیمت آن هستیم.پیمان فیروزنیا در خصوص وضعیت نابسامان هویج در بازار، اظهار کرد: باید توجه داشت که اصفهان، استان بزرگی 
در زمینه کشت هویج نیست و ساالنه حدود ۱۷۰ هکتار کشت هویج دارد.وی با بیان اینکه خشکسالی بر کشت این محصول اثر گذاشته و عمده مناطق کشت آن 
از جمله فالورجان درگیر بی آبی است، افزود: سال گذشته حدود ۱۷۵ هکتار کشت هویج در استان انجام شد، اما امسال برآورد می شود میزان کشت آن به ۱۵۰ 
هکتار کاهش یابد.مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: به دلیل خشکسالی و افزایش هزینه های تولید برآورد می شود امسال 
کشت هویج در استان اصفهان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یابد.وی همچنین یادآور شــد: عملکرد استان، حدود 4۵ تن در هکتار است و باید توجه 
داشت تولید باالیی در کشت هویج نداریم.فیروزنیا با بیان اینکه برداشت هویج در استان تدریجی است، گفت: در حال حاضر برداشت هویج در مناطق معتدل 

همچون فالورجان در حال انجام است و به تدریج در مناطق سردسیر از حدود ۲۰ روز دیگر انجام می شود.

حکایت پررنج گلیم بافان 
بجنوردی

در محله باقرخان شهر بجنورد بیش از ۱۰۰ بانوی 
هنرمند در منازل خود مشغول گلیم بافی هستند 
که با تمام سختی های این حرفه، همچنان به خلق 
آثار زیبایی که با فرهنگ ایرانیان گره خورده است، 
ادامه می دهند. اما دغدغه های همچون دستمزد 
بسیار پایین، قیمت باالی مواد اولیه، مشکالت 
جسمی ناشی از کار زیاد و سودجویی واسطه ها 
و دالالن از هنر این بانوان، حالوت این هنر را برای 
خالقان آن بسیار کمرنگ کرده و یادگاری جز درد و 

اندوه برای زنان هنرمند بجنورد ندارد.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان:

خسارت مردم از قطعی 
برق را فورا پرداخت کنید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی در نامــه ای به وزیر نیــرو گفت: 
قطعی برق به ویژه در اســتان و شهرستان 
اصفهان به وســایل برقی برخی هموطنان 
آسیب جدی رسانده است و باید خسارت 

این مشترکان پرداخت شود.
در نامه عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی به رضا اردکانیان 
وزیر نیرو، با اشاره به گالیه مردم از افزایش 
چشــمگیر قطعی بــرق آمده اســت: باید 
هر چه ســریع تر خسارت مشــترکان برق 

پرداخت شود.
در بخشــی از این نامه خطاب به وزیر نیرو 
آمده اســت: همانگونه که مستحضرید، در 
روزهای اخیر قطعی برق به ویژه در استان 
و شهرستان اصفهان، افزایش چشمگیری 
داشــته و هموطنان در این خصوص گالیه 
جدی دارند. در برخی محــالت و مناطق، 
برق منازل و اصناف دو الی ســه بار در روز 
قطع شــده اســت. وی افزود : با توجه به 
اینکه وســایل برقی برخــی هموطنان در 
این قطعی ها دچار آسیب جدی شده و با 
عنایت به هزینه باالی تامین و خرید وسایل 
برقی، مستدعی است دســتور فرمایید با 
قید فوریت نســبت به پرداخت خســارت 

اقدام شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
در این نامه ادامه می دهــد: طبق اطالعیه 
های قبلی وزارتخانه، تاکنون خســارت ها 
پرداخت نشــده و قول پرداخت خســارت 
برای ماه های آینده داده شده، این درحالی 
اســت که برخی وســایل برقی و ضروری 
هموطنان دچار آســیب جدی شــده و به 
واسطه تورم و مشــکالت معیشتی، برخی 
از این عزیــزان درحال حاضــر منبع مالی 
موردنیاز جهت خرید آن وسایل را در اختیار 
ندارند. مقتدایی در این نامــه تاکید دارد: 
حل موضوع خسارت مشترکان برق نیازمند 

ورود و پیگیری شخص وزیر است.
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؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
5/194 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 3202 مــورخ 1400/03/20 هيات چهــارم خانم ملک 
جان نثاری به شناســنامه شــماره 1425 کدملي 1283453436 صادره اصفهان 
فرزند مهدی در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 122/76 متر مربع پالک 
 248 فرعی از 21 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

مع الواسطه از مالک رسمی ماهرخ شاه سنايی طبق اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169511  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/195 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4329 مورخ 1400/04/07 هيات سوم آقای حسين عابدی 
به شناسنامه شــماره 486 کدملي 1111204251 صادره فالورجان فرزند مرتضی 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 179/36 متر مربع پالک 45 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از مالک رسمی 
ابوالقاسم رحمتی اندامی طبق ســند انتقالی 24034 مورخ 1341/12/12 دفترخانه 

29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169068  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/196 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4197 مورخ 1400/04/06 هيات چهارم خانم بتول رضائی 

رنانی به شناسنامه شماره 287 کدملي 1290163030 صادره اصفهان فرزند احمد در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 176/51 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 
446 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
سند شماره 102975 مورخ 1399/3/19 دفترخانه شماره 112 اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 247 دفتر 82 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169565  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/197 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3714 مــورخ 1400/03/26 هيات اول آقای ســيد جمال 
مير معصومی کرمی به شناســنامه شــماره 144 کدملــي 1283362643 صادره 
اصفهان فرزند سيد رحيم در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 303/10 متر 
مربع قســمتی از  پالک شــماره 219 فرعی از 22 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت ســيد اســداله مير معصومی کرمی 

طبق اظهارنامه 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169653  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/198 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4662 مورخ 1400/04/12 هيات سوم آقای رسول صالحيان 
فرد به شناسنامه شماره 156 کدملي 1285517067 صادره اصفهان فرزند مصطفی 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 129/27 متر مربع پالک 68 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از  حسين زارع بهرام 
آبادی طبق ســند انتقالی 36080 مورخ 1350/01/21 دفترخانه 65  اصفهان مورد 

ثبت صفحه 93 دفتر 48 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169676  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/199 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 6414 مــورخ 1400/04/10 هيات آقای جــواد مکتوبيان 
بهارانچی به شناسنامه شماره 1691 کدملي 1284957381 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224 متر مربع پالک 455 و 2580 
فرعی از 5 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان بنام 
متقاضی پــالک 5/2580 مورد صفحــات 430 و 424 و 415 و 421 و 409 و 433 
دفاتر 447 و 568 و پالک 5/455 مورد  ثبت صفحــات 350 و 341 و 265 و 344 و 

347 دفاتر 7 و 447
رديف 2- راي شــماره 4620 مورخ 1400/04/10 هيات سوم آقای جواد مکتوبيان 
بهارانچی به شناسنامه شماره 1691 کدملي 1284957381 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 186/25 متر مربع پالک 455 و 
2730 فرعی از 5 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
بنام متقاضی پالک 5/455 مورد صفحات 350 و 265 و 341 و 344 و 347 و دفاتر 7 
و 477 امالک و پالک 5/2730 مورد ثبت صفحات 140 و 128 و 131 و 134 دفتر 

537 امالک
رديف 3- راي شماره 3525 مورخ 1400/03/25 هيات سوم آقای مصطفی قهرمان 
دوست به شناسنامه شماره 304 کدملي 1291090691 صادره اصفهان فرزند محمد 
علی در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 226/45 متر مربع پالک 43 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی 
سيد جواد سيدی طبق سند انتقالی 12208 مورخ 1338/03/30 دفترخانه 21 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169717  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/200 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود .  در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديــف 1- راي شــماره 5044 مــورخ 1400/04/19 هيات چهارم نــام مالک 
رسمی شاهين مال ابراهيم صديق صحيح می باشــد که در رای  شماره 28284-

1399/12/10 هيــات چهــارم خانم الميرا يروشــالمی به شناســنامه شــماره 
1272765970 کدملی 1272765970 صادره فرزند منوچهر کليمی در ششدانگ 
زمين کشاورزی به مســاحت 1474/76 متر مربع پالک شماره فرعی از 32 اصلی 
 واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی داود 

مال ابراهيم صديق به شماره 15247 مورخ 51/03/06 دفتر آمده است
رديــف 2- راي شــماره 5045 مــورخ 1400/04/19 هيات چهارم نــام مالک 
رسمی شاهين مال ابراهيم صديق صحيح می باشــد که در رای  شماره 28287-

1399/12/10 هيات خانم الميرا يروشالمی به شناســنامه شماره 1272765970 
کدملی 1272765970 صادره فرزند منوچهر کليمی در ششدانگ يکباب گاوداری به 
مساحت 1472/7 متر مربع پالک شماره فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی داود مال ابراهيم صديق به شماره 

15247 مورخ 51/03/06 دفتر 82  آمده است
رديف 3- راي شــماره 5046 مورخ 1400/04/19 هيات چهارم نام مالک رسمی 
شاهين مال ابراهيم صديق صحيح می باشد که در رای  شماره 1399/12/10-28282 
هيات چهارم خانم الميرا يروشــالمی به شناسنامه شــماره 1272765970 کدملی 
1272765970 صادره فرزند منوچهر کليمی در ششــدانگ خانه باغ به مســاحت 
5295/75 متر مربع پالک شماره فرعی از 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی داود مال ابراهيم صديق به شماره 15247 

مورخ 51/03/06 دفتر آمده است
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/05/06
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/21

م الف: 1169749  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/201 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1393 14006030200700 مورخ  14 / 04 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صادق توکلی گارماسه فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه4 وکدملی 
 1111475105 صــادره از فالورجــان درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت
 90 / 166 مترمربع پالک 405 اصلی واقع درگارماسه خريداری مع الواسطه ازمالک 
 رسمی آقايان حسن وحســين يزدانی گارماسه فرزندان رمضان  محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول:  06 / 05 /1400

تاريخ انتشار نوبت دوم :  21 /  05/ 1400  
م  الف:  1168485  حسين زمانی علويجه رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

فقدان سند مالکیت
5/202 شــماره نامــه: 140085602210002976- 1400/04/23 چــون خانم 
مينا شــينی علينقی با تســليم يک برگ استشهاد شــهود بشــماره شناسه يکتا 
14002158934000037 رمز تصديق 703644 مــورخ 1400/03/19 تنظيمی 
دفترخانه 472 بهارستان اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششدانگ پالک 
2248/935 که در دفتر امالک جلد 33 صفحه 148 شماره ثبت 3500 واقع در بخش 6 
ثبت اصفهان به نامش سابقه ثبت و سند دفترچه ای به شماره مسلسل 250815 دارد و 
نامبرده اظهار داشته سند مالکيت مرقوم به علت - مفقود گرديده  و درخواست صدور 
سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا 
سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1175781 ناصر صيادی 

صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

م الف:1177107

ابــالغ

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی 
مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد ماده 239 قانون مالیات های  مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودیادارهمنبع مالیاتیمالیاتدرآمد مشمول مالیاتشماره برگ تشخیصعملکردنام خانوادگینامردیف
مجهول المکان2025عملکرد941685/600/000/0001/329/200/000نخل بندابراهیم1
مجهول المکان2025عملکرد942563/324/000/000758/493/000فتحیمهدی2
مجهول المکان2025عملکرد942641/740/000/000361/305/000بهدادونداسفندیار3
مجهول المکان2025عملکرد94127600/000/00095/480/000سید موسویسید مرتضی4
مجهول المکان2025عملکرد94268680/000/000111/544/000غالمی آهنگرانلیال5
مجهول المکان2025عملکرد9489840/000/000143/672/000نبی بخشیطوقی6
مجهول المکان2025عملکرد941291/080/000/000195/810/000کاربخشخیرگرد7
مجهول المکان2025عملکرد94204600/000/00095/480/000سلیمینوروز علی8
مجهول المکان2025عملکرد94172505/000/00076/404/000محسنیمحمدرضا9
مجهول المکان2025عملکرد94301660/000/000107/528/000فالح جوینهپیمانه10
مجهول المکان2025عملکرد94162500/000/00075/425/000افشاریاصغر11
مجهول المکان2025عملکرد94184640/000/000103/512/000شمسیحمیدرضا12
مجهول المکان2025عملکرد94232696/000/000114/756/800پور کوثریطاها13
مجهول المکان2025عملکرد94160200/000/00030/170/000قهرمان زادهمهدی14
مجهول المکان2025عملکرد942064/800/000/0001/128/600/000امیرپورصفیه15
مجهول المکان2025عملکرد94192448/000/00067/580/800پناهیمسعود16
مجهول المکان2025عملکرد94123393/900/00059/419/820دادورنادر17
مجهول المکان2025عملکرد94186336/000/00050/685/600منصوروارنصراله18
مجهول المکان2025عملکرد9425282/500/00012/445/120جهانگیری بابادیمعصومه19
مجهول المکان2025عملکرد9430590/000/00013/576/500کیامرزیزرین تاج20
مجهول المکان2025عملکرد94198490/000/00073/916/500حسنیابراهیم21
مجهول المکان2025عملکرد94176150/000/00022/627/500محمدیعبدالمنان22
مجهول المکان2025عملکرد94194330/000/00049/780/500عسگریعلیرضا23

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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روضه هایی که خانه می سازند
با پویش »۶۰ شب، ۶۰ روضه«، چراغ حماسه کربال در منزل زنان سرپرست خانوار محروم از مسکن 
در اصفهان روشن می ماند.قائم مقام مدیرعامل موسسه خیریه امام حسین )ع( در اصفهان، با اشاره 
به برگزاری این مراسم در حسینیه این خیریه گفت: امسال باتوجه به شدت شیوع کرونا و توصیه های 
وزارت بهداشــت، در عزاداری های ماه محرم و صفر، پویش جدیدی راه اندازی شده است که در آن، 
مراسم عزاداری به مدت ۶۰ شب در منزل بانیان و زنان سرپرست خانواری که مشکل مسکن دارند، 
اقامه خواهد شــد.مهدی رقایی در خصوص جزئیات اجرای پویش اظهار کــرد: با اجرای این طرح، 
هزینه هایی که خیران برای روضه های خود در نظر گرفته بودند، تبدیل به نذر روضه می شود و با آن ها، 

مشکل مسکن ۶۰ زن سرپرست خانوار برطرف خواهد شد.
وی گفت: در قالب این پویش، مراسم روضه خانگی با حضور حداکثر ۱۰ نفر، در منزل بانیان و مددجویان 

و با بهره بردن از مداحی تعدادی از مداحان و قرائت زیارت عاشورا و اطعام مختصر برگزار خواهد شد.

ضرورت حرکت هیئات مذهبی به سمت آزادی زندانیان
مدیر عامل ستاد دیه استان اصفهان با اشاره به برنامه های ستاد دیه استان اصفهان برای ماه محرم و 
صفر اظهار داشت: در این زمینه در نظر داریم از ظرفیت ها و برکات این ماه برای آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد استفاده کنیم.اسدا... گرجی زاده با بیان اینکه طرح ویژه ستاد دیه استان اصفهان برای آزادی 
زندانیان در محرم و صفر امســال آزادی یک زندانی توسط یک هیئت اســت، ابراز داشت: باید توجه 
داشت که پیام امام حسین )ع( نیز آزادگی بوده اســت و هیئات می توانند با آزادی زندانیان آنها را به 

زندگی برگردانند.
مدیرعامل ستاد دیه استان اصفهان افزود: مردم و هیئات می توانند هزینه های اطعام محرم را برای 
آزادی زندانیان پرداخت کنند که در شرایط فعلی با توجه به شیوع کرونا این امر به راحتی امکان پذیر 
است.وی با بیان اینکه از اول امســال تاکنون ۲۳۵ نفر زندانی جرائم غیرعمد در استان اصفهان آزاد 
شده است، اضافه کرد: این زندانیان با اعتبار ۱۸۶ میلیارد تومان که ۵۰ میلیارد تومان آن گذشت شکات 

بوده، آزاد شده اند.
گرجی زاده با بیان اینکه مردم نیز از ابتدای ســال جاری تاکنون ۲۴ میلیارد تومان به ستاد دیه کمک 
کرده اند، ابراز داشت: از این میزان تاکنون ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وصول شده است، همچنین 
۳.۵ میلیارد تومان نیز مردم با مراجعه به ستاد دیه پرداخت کرده اند.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
۸۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان های استان اصفهان نیازمند کمک خیران هستند، اضافه کرد: برای 

آزادی این زندانیان ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

آغاز به کار پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در دانشگاه صنعتی
با ایجاد مرکز تجمیعی واکسیناســیون اعضای آموزش عالی استان در دانشــگاه صنعتی اصفهان، 
واکسیناسیون کووید ۱۹ دانشگاهیان این مرکز آغاز شد. رییس مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی 
اصفهان گفت: این مرکز به عنوان دومین مرکز تجمیعی کارکنان آموزش عالی و دانشــجویان استان 
خدمات واکسیناسیون کووید ۱۹ را به دانشگاهیان ارائه می کند. زهرا ممتازپور افزود: اسامی کارکنان 
دانشگاه صنعتی اصفهان به دانشگاه علوم پزشــکی ارسال شده و روزانه به ۶۰۰ نفر در دو نوبت صبح و 
عصر پیامک دعوت نامه برای حضور در مرکز واکسیناسیون ارســال می شود که این تعداد در روز های 
آینده به ۸۰۰ نفر نیز افزایش خواهد یافت.وی، ســهمیه واکسن های این مرکز را مطابق با تمام مراکز 
واکسیناسیون استان شامل سه نوع واکسن سینوفارم، آسترازنکا و برکت دانست و گفت: دیگر اعضای 
خانواده دانشگاهیان نیز براساس شرایط اعالمی وزارت بهداشــت از جمله شرط سنی، بیماری های 
های خاص، کارکنان بانک ها، معلمان دریافت دوز دوم واکسن و... می توانند برای واکسیناسیون به 
این پایگاه مراجعه کنند.ممتازپور افزود: این مرکز تا مهرماه برای ارائه خدمات تمام دو دوز واکســن 

دانشگاهیان برقرار است.

 بحرانی که از بیمارستان به آرامستان رسید؛

 تعطیلی در کار نیست

موج پنجم کرونا در حالی با سویه دلتا بسیاری   طاهره شفیعی
از رکوردهای قبلی بیماری و بســتری را در 
کشور شکسته که به گفته مسئوالن هنوز به قله خود نرسیده و در حال طی 
کردن روند صعودی خود است.در چهار موج قبلی کرونا، محدودیت هایی 
هرچند نصفه و نیمه باعث شد در نقطه ای این موج فروکش کند و برای مدتی 
کوتاه کادر درمان نفسی تازه کند، اما در موج پنجم نه تنها هیچ محدودیتی 
به طور جدی اعمال نشــد، بلکه رعایت پروتکل های بهداشــتی در جامعه 
روزبه روز به حداقل ممکن رسید.موج چهارم کرونا پس از تعطیالت نوروزی 
آغاز شد و در اردیبهشت ماه به اوج رسید، اما هنوز موج چهارم فروکش نکرده 
بود که از اوایل تیرماه مقامات بهداشــتی درباره شروع موج پنجم و ردیابی 
سویه دلتا در شــهرهای قرمز ایران خبر دادند. معاون درمان دانشگاه علوم  
پزشــکی اصفهان نیمه تیرماه بود که اعالم کرد موج پنجم کرونا در کشــور 
آغازشده و استان اصفهان نیز به عنوان چهارراه عبوری کشور از این امر مستثنا 
نیست و به تدریج درگیر این موج جدید شده است.بهروز کلیدری هشدار داده 
بود که در موج جدید با گونه جهش یافته دلتا مواجهیم که موجب سیر سریع 
بیماری در استان های درگیر شــده و پیش بینی می کنیم مرداد سختی در 
حوزه درمان پیش  رو داشته باشیم.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
نیز درست در اولین روز مردادماه با اعالم اینکه حال اصفهان خوب نیست، از 
شکسته شدن مرز بستری ۲ هزار بیمار کووید در بیمارستان های استان و 

دورنمای بحرانی برای موج پنجم کرونا در اصفهان خبر داده بود.آرش نجیمی 
این را هم اعالم کرده بود که آستانه تاب آوری بیمارستان های دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ۳ هزار بیمار است و بعدازآن حتی ارائه خدمات به بیماران 
کووید مختل می شــود، درحالی که مدیریت کنونی هیچ کمکی به کنترل 
بیماری نمی کند و عمال رهاشــده، این موضوع در هفته های آینده وضعیت 
فاجعه باری برای استان به بار می آورد.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با انتقاد از اینکه هیچ متولی برای رعایت قرنطینه در سطح استان 
وجود ندارد، تاکید کرد که همه باید پاسخگوی عدم ارائه خدمات به بیماران 
باشــیم، چراکه با این کارخانه بیماری زایی که در اثر قرنطینه نشــدن شهر 
اصفهان اتفاق افتاده، سیستم درمان نمی تواند پاسخگو باشد.باوجود همه 
این هشدارها و نگرانی ها، سرانجام موج پنجم کرونا در اصفهان خیلی زود 
تمام ظرفیت تخت های بیمارســتانی اصفهان را اشــغال و ماموریت های 
اورژانس اصفهــان را دو برابر کــرد و درنهایت این بحران از بیمارســتان به 
آرامستان اصفهان رسید، تا جایی که مدیرعامل سابق آرامستان اصفهان با 
اشــاره به اینکه افزایش تعداد متوفیان باعث شــده خادمان آرامستان در 
شرایطی بسیار سخت و دلهره آور در شیفت های اضافی و اضطراری نسبت 
به تغســیل، تکفین و تدفین متوفیــان کرونایی اقدام و بــه امور متوفیان 
رسیدگی کنند، تاکید کرده بود: قطعا در آینده ای نزدیک دچار مشکل شده و 

با بحران جدی مواجه خواهیم شد.

تعطیلی منتفی است!
سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان اما با پذیرش وضعیت 
بحرانی و حاد اصفهان، گفت: بحث تعطیلی استان منتفی است. البته این 
تعطیلی به ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهادشده بود که موافقت نشد و بر 
این اساس هفته آینده تعطیل نخواهد بود.حجت ا... غالمی معتقد است: 
تعطیلی ها اگر پیوست خاص خودش را نداشته باشد نه تنها مفید نیست، 
بلکه مضر هم هست، چراکه به دیدوبازدیدهای بیشتر و رفتن به سفر کمک 
می کند.در همین شرایط واکسیناسیون نیز در استان روند پرسرعتی گرفته 
و به روزانه ۳۵ هزار دوز در استان رسیده اســت. در حال حاضر افراد متولد 
۱۳۴۷ و مسن تر، همچنین برخی گروه های شغلی که از طرف وزارت بهداشت 
اعالم شده در حال دریافت واکسن در مراکز تجمیعی واکسیناسیون هستند. 
بااین وجود به نظر می رسد واکسیناسیون در این موج به داد ما نخواهد رسید 
و با واکسینه شدن تعداد بیشتری از مردم می تواند از موج ششم جلوگیری 
کرده و یا موج خفیف تری اتفاق می افتد.معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان و رییس مرکز بهداشت اســتان هم بابیان اینکه انتظار 
داشتیم محدودیت هایی در وضعیت بحرانی اعمال شود که این اتفاق نیفتاد، 
از رعایت کمتر از ۳۰ درصدی پروتکل های بهداشتی در جامعه خبر داد و گفت: 

در موج پنجم کرونا وضعیت کامال رهاشده است.

تشبیه شرایط امروز به جنگ احد
کمال حیدری، شــرایط کنونی را به جنگ احد تشــبیه کرد و گفت: بعد از 
۱۸ ماه که با کرونا مبــارزه کردیم به نظر می رســد در لحظه های آخری که 
می توانستیم با واکسیناسیون این بیماری را کنترل کنیم، در حال شکست 
خوردن هستیم. می گویند تاب آوری مردم کم شده، درحالی که مردم باید 
پروتکل های بهداشــتی را برای حفظ سالمت خودشــان رعایت کنند، اما 
درواقع تاب آوری سیستم بهداشت و درمان کم شده که با استرس و نگرانی و 
فشار کاری باید خدمت رسانی کنند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز با تاکید بــر اینکه حتی اگر همین امروز هــم با محدودیت ها 
موافقت شود، دیر شــده و ما دو هفته پیش انتظار اعمال محدودیت ها را 
داشتیم، ادامه داد: رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه تعجب آور 
است!وی که معتقد اســت مردم هم به مسئوالن نگاه می کنند و می بینند 
باوجود شرایط بحرانی اصفهان هنوز قهوه خانه، مراکز ورزشی و بسیاری از 
مشاغل غیرضروری باز است اما کسی پاسخگو نیست، ادامه می دهد: این 
موضوع به دستگاه های مربوطه برمی گردد، چراکه دستورالعمل ها ابالغ شده 
اما دستگاه ها اجرا نمی کنند. در این شرایط ما چطور می توانیم برخورد کنیم؟ 
آیا می توانیم خدمات مراقبتی و واکسیناسیون و بیمارستان را کنار بگذاریم 

و فقط بسیج شویم تا پروتکل ها در جامعه رعایت شود؟

خبر خوان جامعه

رییس اداره سالمت و تندرســتی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه بسیاری از 
دانش آموزان دختر با فقر آهن روبه رو هستند، اظهار 
کرد: سه الی چهار ســال است که آموزش و پرورش 
با کمک دانشگاه علوم پزشکی و معاونت بهداشتی 
استان، طرح آهن یاری را برای دانش آموزان دختر در 
مقاطع متوسطه اول و دوم اجرا می کند. قرص آهن 
برای هر دانش آموز ۱۶ عدد است که هفته ای یک عدد 
به مدت چهار ماه به دانش آموزان دختر داده می شود 
 D و طی دو الی سه ســال اخیر هم قرص ویتامین
به دانش آموزان دختر و هم به پســر داده می شود.

حسین عباسیان افزود: سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، 

به علت غیرحضوری بودن مدارس، معاونت بهداشتی 
قرص ها را در اختیار اداره آموزش و پرورش کل قرار 
داد و سپس مناطق هم قرص ها را بر اساس تعداد 
دانش آموزان به مدیران مــدارس تحویل داده و در 
فضای مجازی پیام رســانی می کردند تا خانواده ها 
قرص ها را دریافــت کنند.رییس اداره ســالمت و 
تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
ادامه داد: با آموزش هایــی که در فضای مجازی و یا 
با بروشور انجام می شــد، دانش آموزان قرص ها را 
مصرف می کردند که طبق برآوردها نزدیک ۹۰ درصد از 
دانش آموزان این قرص ها را استفاده کردند. در صورت 
مازاد بودن قرص آهن در منطقه ای، به دانش آموزان 
دختر پایه پنجم و ششــم هم تعلق می گرفت ولی 
قاعدتا طبق دستورالعمل ها تنها دانش آموزان دختر 
مقاطع متوسطه اول و دوم مشمول طرح آهن یاری 

می شوند.عباسیان با اشاره به نقش مراقبین سالمت 
در مدارس ادامه داد: در مرکز اســتان با محدودیت 
مراقب سالمت روبه رو نیستیم، ولی هر چه از مرکز 
استان دور می شــویم به علت محدودیت با کمبود 
نیروی مراقب سالمت مواجه هستیم؛ اولویت ما در 
مدارس، مدارس ابتدایی شــهری است و در مناطق 
روستایی، مراقبین سالمت مراکز بهداشتی، مدارس 
را نیز پوشش می دهند و هفته ای یک روز به مدارس 

مراجعه می کنند.
وی اضافه کــرد: در مناطق شــهری، اولویــت با به 
کارگیری نیروی مراقب سالمت در مدارس ابتدایی 
و بعد با مقطع متوسطه است. حدود ۸۰۰ نفر نیروی 
مراقب سالمت در استان کمبود داریم و خوشبختانه 
با مساعدت وزارتخانه هر سال ۴۰ الی ۵۰ نفر نیروی 

متخصص به سیستم ما اضافه می شوند.

رییس اداره سالمت آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

اجرای طرح »آهن یاری« در مدارس

سقوط جرثقیل 
روی 3 خودروی 

پارک شده در 
خیابان

 ســقوط جرثقیــل روی ســه 
خودروی پارک شده  در محدوده 
بلوار شفق حادثه ســاز شد. این 
حادثه تلفــات جانی بــه دنبال 
نداشت ولی آســیب زیادی به 

این سه خودرو وارد شد.

افزایش بیش از دو برابری جرائم اینترنتی
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: امسال جرائم اینترنتی بیش از دو برابر نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش داشته است ، در این شیوه جدید کالهبرداری، هکر ها با پیامک های دروغین و نگران 
کننده در پوشش سامانه ابالغ الکترونیک به دنبال سرقت اطالعات و سوء استفاده مالی از شهروندان 
هستند. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی از مردم خواست مراقب این پیامک های دروغین باشند و به 
آن ها اعتماد نکنند و در صورت باز کردن لینک مربوطه، گوشــی تلفن همراه مشترک به بدافزار یا همان 
ویروس آلوده و حساب بانکی شان تخلیه می شود. رییس پلیس فتای استان اصفهان تاکید کرد: افراد 
برای جلوگیری از سوء استفاده و متضرر نشدن نرم افزار را از ســایت های مرجع دریافت کنند تا گرفتار 
ترفند ها و شگرد های پیچیده هکر ها نشوند.سرهنگ مرتضوی، سایت های تبلیغاتی را هم بستری دیگر 
برای سوء استفاده دانســت و افزود: هکر ها در این روش هم در قالب پیامک های تور های گردشگری، 

اینترنت رایگان، فروش تجهیزات، همسریابی و ... به دنبال تخلیه حساب شهروندان هستند.

سد معبر برابر با توقیف
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: در پی مطالبات مردمی درباره ســد معبر موتور سواران 
در پیاده روها ،موتورســواران آگاه باشــند که طبق ماده ۲۰ قانون رســیدگی بــه تخلفات؛ پارک و 
توقف موتورســیکلت در پیاده رو منجر به توقیف یک هفته ای و در صورت تکــرار به مدت یک ماه 
موتورسیکلت ها توقیف خواهد شد. سرهنگ محمدرضا محمدی ادامه داد: هدف از ایجاد پیاده راه 
نظر میانی ایجاد یک فضای آرام، ایمن و با نشاط برای شهروندان با فرهنگ خصوصا عابران پیاده 
است و این معبر  به منظور کمک به حل معضل ایجاد شده ، اما شهروندان از سد معبر موتورسواران در 
این منطقه گله مند هستند.رییس پلیس راهور استان اصفهان خاطر نشان کرد:   از همه شهروندان و 
کسبه با فرهنگ تقاضا داریم در پارکینگ های متعلق به مجتمع ها، پارکینگ های عمومی محل پارک 
کنند و  باعث سلب آرامش شهروندان نشــوند و در غیر این صورت طبق ماده ۲۰ قانون رسیدگی به 
تخلفات؛ پارک و توقف موتورسیکلت در پیاده رو  ،موتورسیکلت های افراد خاطی توقیف خواهد شد.

دستگیری کوله بران حشيش 
فرمانده انتظامی شهرستان نايين بيان داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نایین حين گشت 
زنی و کنترل هوشمندانه منطقه بیابانی اطراف ايستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت، به ۲ نفر کولبر که 
به صورت پیاده در حال تردد در این منطقه بودند مشکوک و به آنان دستور ایست دادند.سرگرد هادی کيان 
مهر با بیان اینکه کولبران با مشاهده ماموران اقدام به فرار کردند افزود: با اقدام سریع و بهنگام ماموران 
افراد مذکور دستگیر و در بازرســی کوله های همراه آنان ۲۱ کيلو و ۷۱۰ گرم حشيش کشف شد.فرمانده 
انتظامی شهرستان نایین  با بیان اینکه متهمان  پس از تشکيل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع 
قضایی تحويل داده شدند، تاکيد کرد: نيروی انتظامی شبانه روز و در اقصی نقاط کشور با سوداگران مرگ 

و قاچاقچيان افيونی برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگزاجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

کشف يک قبضه سالح جنگی در فالورجان 
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان بیان داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان با 
اشرافيت و هوشمندی باالی خود از فعاليت فردی در زمينه قاچاق سالح مطلع و بالفاصله بررسی موضوع 
را به صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.ســرهنگ ايرج کاکاوند  افزود: ماموران با انجام يک سری 
اقدامات علمی و پليسی سرانجام مخفيگاه فرد مورد نظر را در يکی از مناطق حاشيه شهرستان شناسايی 
و طی  هماهنگی با مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام و نسبت به دستگیری متهم اقدام کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان فالورجان گفت: در اين عمليات يک قبضه ســالح جنگی خارجی  به همراه  ۱۰ عدد 
فشنگ جنگی که آنها را به طرز ماهرانه و حرفه ای جاسازی کرده بود، کشف شد و تحویل مرجع قضايی شد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس شورای هیئت های مذهبی 
اصفهان:

عزاداران حسینی باید در 
محله خود سوگواری کنند

رییس شورای هیئت های مذهبی استان اصفهان 
گفت: هیئت های مذهبی و سوگواران حسینی 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی و موازین 
پیشگیرانه از همه گیری کووید-۱۹ باید در محله 
خود عزاداری کنند و مجاز به جابه جایی نیستند.

سید رضا اخروی اظهارداشت: سال های قبل و 
پیش از شیوع ویروس کرونا حضور دسته ها و 
هیئت های مذهبی در تکایا و مساجد دیگر نقاط 
شهر مرسوم بود؛ اما امسال همچون سال گذشته 
این تردد ممنوع اســت.وی ادامه داد: بر همین 
اساس امســال اتوبوس در اختیار هیئت های 
مذهبی قرار نخواهد گرفت و عزاداری ها به صورت 
محلی برگزار می شود.رییس شورای هیئت های 
مذهبی استان اصفهان خاطرنشان کرد: رعایت 
شــیوه نامه  بهداشــتی و موازین پیشگیرانه از  
شیوع ویروس کرونا به معنای استفاده از ماسک 
و فاصله گذاری اجتماعی در هیئت های مذهبی 
و برای تمامی ســوگواران حسینی الزامی است 
و مراســم عزاداری باید در نهایت تا ساعت ۲۲ 
خاتمــه یابد.اخروی اضافه کــرد: توزیع غذا در 
هیئت ها فقط به صــورت بیرون بر و در موکب ها 
نیز فقط پخــش نوحه،  مداحــی و توزیع اقالم 
بهداشتی و فرهنگی مجاز خواهد بود و پذیرایی 
در آنها انجام نمی گیرد.وی اظهارداشت: به گفته 
مسئوالن امر، میزان رعایت موازین بهداشتی و 
آیین نامه های پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا 
در محرم سال قبل در هیئت های مذهبی استان 
قابل قبول بود و توصیه ما به سوگواران تداوم این 
مهم برای جلوگیری از افزایش بیماران کرونایی 
در ایام پیش رو است.در اســتان افزون بر پنج 
هزار و ۶۰۰ هیــات مذهبی وجــود دارد که یک 
هزار و ۴۰۰ هیئت از رقم یاد شده مربوط به کالن 
شهر اصفهان است.بر اساس معیارهای قطعی 
تشخیصی، به تازگی ۳۹ هزار و ۱۳۹ بیمار جدید 
مبتال به این بیماری در کشــور شناسایی شد تا 
مجموع بیماران به ۴ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۶۷۶ 
نفر برسد. اخیرا ۵۰۸  بیمار مبتال به کووید-۱۹ در 
کشور جان خود را از دست دادند و مجموع فوت 

شدگان به ۹۵ هزار و ۱۱۱ نفر رسید.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی :

اصفهان با مشکل کمبود داروهای درمان کرونا مواجه نیست
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در زمان حاضر مشکل خاصی برای تامین داروهای درمان کرونا مانند  رمدسیویر  در استان وجود ندارد و تاکنون 
بازار آزاد در این زمینه نداشتیم.ابوالفضل اصالنی افزود: صنعت داروسازی کشور توانست داروی رمدسیویر مورد نیاز کشور را تامین کند و هر روز توزیع می شود.وی با بیان 
اینکه این دارو به طور فراوان در مراکز درمان سرپایی و داروخانه امام سجاد)ع( اصفهان موجود است، اظهار داشت: قیمت هر ویال آن ۷۰۰ هزار تومان است که بیمه ۹۰ 
درصد آن را می پردازد. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  با اشاره به اینکه داروی  »فاویپیراویر« به مقدار فراوان در داروخانه های منتخب استان موجود 
است و مشکلی برای تامین آن نداریم، تصریح کرد: سهمیه داروی دیگر درمان کرونا یعنی »تمزیوا « محدود و در بیمارستان ها و داروخانه امام سجاد اصفهان به قیمت 

۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان موجود است و در حال تامین مقادیر بیشتر آن هستیم.



نایب رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام اصفهان گفت: فعالیت رسمی رشته پاورلیفتینگ بانوان با برگزاری دوره  های داوری در اصفهان آغاز می شود.مریم 
گلی باغ افزود: از آنجایی که مجوز فعالیت این رشته صادر شده است پس از برنامه ریزی های الزم قادر خواهیم بود این رشته را به صورت رسمی راه اندازی و برای 
جذب عالقه مندان اقدام کنیم.وی با اشاره به اینکه این رشته طرفداران به نسبت زیادی دارد، ادامه داد: پیش تر ورزش مذکور به صورت غیررسمی و یا با فعالیت 
در هیئت وزنه برداری انجام می شد اما با موافقت فدراسیون، ورزشکاران می توانند در زیر مجموعه بدنسازی و پرورش اندام به پاورلیفتینگ بپردازند.نایب رییس 
هیئت بدنسازی و پرورش اندام اصفهان با اشاره اینکه کمیته رشته فیتنس بانوان نیز در این خطه فعال شده است خاطرنشان کرد: به دنبال آن تیم اصفهان شکل 
گرفت و برای حضور در مسابقات کشوری آماده اعزام بود؛ اما رقابت ها لغو شد.گلی باغ، تشکیل کمیته ها در زیر مجموعه هیئت را برای فعالیت تخصصی رشته ها، 
مفید و موثر دانست و گفت: استعدادیابی نیز از دیگه مقوله هایی است که در قالب کمیته ها بهتر و فراگیرتر انجام می شود.وی با اشاره به رشته مچ اندازی بانوان 

تصریح کرد: برای این ورزش جذاب قصد داریم باشگاه های اختصاصی در سطح استان فعال کنیم تا شمار بیشتری از مردم به آن گرایش پیدا کنند.

فعالیترسمیرشتهپاورلیفتینگبانواندراصفهانآغازمیشود
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روزهایبدبرایکاپیتانرئالدرفرانسه
مدافع تازه وارد پاری سن ژرمن دوباره مصدوم شد. راموس دوباره آسیب دید. او در شروع کارش 
با پاریسن ژرمن معموال مصدوم بوده است. نشــریه »لو پاریزین« فرانسه هم این خبر را تایید 
کرد و نوشــت احتماال این بازیکن دو ماه از میادین به دور است. نشریه اکیپ اما میزان دوری او 

از فوتبال را یک ماه اعالم کرد.

واکنشجالب»ژاوی«بهحضور»مسی«درپاریس
لیونل مسی، اسطوره باشگاه بارسلونا سه شنبه شب با قرارداد دوساله به صورت رسمی به باشگاه 
پاری سن ژرمن ملحق شد.ژاوی هرناندز، دیگر اسطوره باشگاه بارسلونا که سال ها در کنار مسی 
توپ زده و اکنون در قطر هدایت الســد را برعهده دارد در واکنش به این اقدام مسی، گفت: اصال 

تصور نمی کردم مسی را با پیراهن تیم دیگری ببینم. 
اما این اتفاق رخ داد به همین خاطر برای مسی در مسیر جدیدش آرزوی موفقیت می کنم.وی 
درباره دوران مربیگری اش، گفت: ما با السد با ذهیت برد وارد زمین می شویم. فصلی استثنایی 
را در لیگ قطر پشت سر گذاشتیم. باعث افتخارم است که جایزه بهترین مربی سال قطر را کسب 

کردم.

دخیا: 

سالهایزیادیدریونایتدپیشرودارم
داوید دخیا در این فصل نبرد سختی با دین هندرسون، دیگر دروازه بان منچستریونایتد، برای قرار 
گرفتن درون دروازه و تبدیل شدن به شماره یک شــیاطین سرخ در پیش دارد.دخیا که دهمین 
سالگرد پیوستنش به منچستریونایتد را جشــن گرفته، می گوید برنامه دارد تا سال های بسیار 

زیادی در این تیم بازی کند.
دخیا در ســال 2011 از اتلتیکو مادرید به یونایتد پیوســت و با 441 بازی تا کنــون یکی از بهترین 
دروازه بانان تاریخ باشگاه بوده است.اگرچه شایعاتی وجود دارد که دخیا می تواند راه را برای دین 
هندرسون به عنوان دروازه بان اصلی یونایتد باز کند، اما این دروازه بان اسپانیایی کسی نیست که 

به همین زودی جا بزند و تصمیم به ترک اولدترافورد بگیرد.
دخیا به وب سایت رسمی باشگاه گفت: »سال های زیادی در این باشگاه گذشته و باعث افتخار 
من است که توانستم در باشگاهی مانند منچســتریونایتد برای فصل های زیادی بازی کنم. اما 
شما باید در زمان حال زندگی کنید، فکر می کنم هنوز ســال های زیادی در این باشگاه در پیش 
دارم. به این خاطر هیجان زده هستم، احساس قدرت می کنم و بسیار مشتاقم که خوب کار کنم.

من در دلم احساس خوبی دارم، اعتماد به نفس باالیی دارم و فکر می کنم باید فصل مهمی برای 
همه ما در پیش باشد.«

هندرسون پس از درخشش در یک دوره بازی به صورت قرضی برای شفیلد یونایتد در فصل 20-
2019، فصل گذشته به اولدترافورد بازگشــت و خیلی زود تبدیل به دروازه بان شماره یک باشگاه 
شد.این دروازه بان 24 ساله فصل گذشته را به عنوان دومین گزینه پس از دخیا آغاز کرد؛ اما در 
چند ماه آخر رقابت ها خود را به عنوان دروازه بان اصلی و انتخاب اول اوله گنار سولسشر در لیگ 

برتر تثبیت کرد، در حالی که دخیا مجبور بود به بازی در رقابت های لیگ اروپا بسنده کند.
با این حال هندرسون در این تابستان از ناحیه لگن دچار مصدومیت شد که باعث شد از فهرست 
بازیکنان تیم ملی انگلیس در یورو 2020 نیز خارج شود. این دروازه بان جوان اخیرا پس از ابتال به 
کرونا دچار عوارض طوالنی مدت این بیماری شده و از خستگی مزمن رنج می برد.به نظر می رسد 
دخیا که تا ســال 2023 با یونایتد قرارداد دارد، در اولین بازی یونایتد در لیگ برتر، روز شنبه برابر 

لیدز درون دروازه شیاطین سرخ قرار گیرد.

گلر داخلی یا خارجی؟

تعیین جانشین نیازمند؛ دغدغه اصلی طالیی پوشان

سمیهمصور پیام نیازمند پس از ســه سال حضور در 
ســپاهان بــا پایــان یافتن بیســتمین 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور راهی پرتغال شد تا فوتبال خود را در 
خارج از ایران دنبال کند. با جدایی نیازمند، تعیین جانشین او به یکی از 
دغدغه های اصلی طالیی پوشــان نصــف جهان بــرای فصل جدید 

رقابت های لیگ برتر تبدیل شده است.
طالیی پوشان اصفهانی در کنار اســتقالل که در هر پست چند بازیکن 
داشت و پرسپولیس که در نیم فصل دوم تقویت شد، یکی از سه تیم 
پرمهره رقابت های لیگ بیستم بودند و محرم نویدکیا حتی در روزهایی 
که بازیکنانش با مصدومیت و محرومیت هم مواجه می شدند، خیلی 
کار سختی برای انتخاب ترکیب اصلی نداشت. در واقع چالش اصلی 
او انتخاب نفرات مناسب برای سیستمی 3-3-4 بود که سپاهان با 

آن بازی می کرد. 
سرمربی جوان سپاهان که تیم خوب و منسجمی  از امیرقلعه نویی به 
او رسید، در هر پست حداقل 2 بازیکن در اختیار داشت و حتی در برخی 
پست ها نظیر مدافع چپ، مدافع راست، مدافعین میانی، هافبک میانی 
و پست مهاجم هدف حداقل سه بازیکن روی نیمکت سپاهان حضور 
داشتند و آنها با تکیه بر همین نفرات که همواره سرمربی جوان تیم نیز 
با احترام از آنها و کیفیت شان یاد می کرد، توانستند تابوشکنی کنند و 
برای اولین مرتبه در تاریخ بود که تیم نایب قهرمان موفق شد میانگین 

امتیازی بیشتری از 2 داشته باشد. 
اما ســپاهان برای حضور در  فصل جدید نیاز به تقویت دارد؛ آنها پس 
از پایان آخرین دیدار لیگ که در ورزشگاه آزادی برگزار شد، با احسان 
حاج صفی، پیام نیازمند، محمد محبی و استنلی کی روش خداحافظی 
کردند و احتمال جدایی چندین بازیکن دیگر نیز وجود دارد و به همین 
دلیل این روزها محرم نویدکیا به شــدت در حال بررسی شرایط بازار 
نقل و انتقاالت برای جذب کردن گزینه های مدنظر خود است. تعیین 

جانشین نیازمند اولویت اصلی سپاهانی ها برای فصل جدید است.
طی سه ســال گذشــته که پیام نیازمند از پیکان به سپاهان پیوست، 
او حتی یک مسابقه  رســمی را در لیگ و جام حذفی از دست نداد تا 
جانشینان او در این مدت علی  کی خســروی، شهاب عادلی و حجت 
صدقی بودند، فقط در بازی های دوستانه فرصت عرض اندام پیدا کنند. 
اما حاال دیگر خبری از سنگربان مطمئن سال های اخیر این تیم نیست 
و محرم نویدکیا به دنبال پیدا کردن جانشینی شایسته برای او در حال 

بررسی شرایط است. 
سپاهان عالقه مند به جذب دروازه بان از میان اخباری، مظاهری و لک 
است و همین موضوع باعث شده که پرسپولیس هم به فکر جایگزین 
لک باشد و در صورت جدایی او به سراغ اخباری برود. با این حال فراز 
کمالوند، ســرمربی تراکتور روز سه شــنبه در گفت وگو با رسانه رسمی 
این باشگاه آب پاکی را روی دســت باشگاه های عالقه مند به اخباری 

ریخت و اعالم کرد که تراکتور با جدایی اخباری موافقت نمی کند و این 
بازیکن در این تیم می ماند. او گفته اخباری یکی از بهترین دروازه بانان 
ایران است و باشــگاه هم به هیچ عنوان با جدایی او موافقت نخواهد 
کرد. تراکتور به اخباری نیاز دارد و او را به هیچ تیمی نخواهد داد. به این 
ترتیب ســپاهان برای پر کردن قفس توری اش  باید سراغ گزینه های 

دیگر برود.
رشید مظاهری و حامد لک که عملکرد خوب و با ثباتی طی سال های 
اخیر داشته اند، مورد نظر مدیران سپاهان هســتند، اما آنها آرام و بی 
سر و صدا به دنبال جذب این بازیکنان هستند تا با توجه به مشکالتی 
که برخی دیگر از تیم ها در این پست دارند، گزینه مدنظرشان از دست 
نرود. طبیعتا رشید مظاهری از نیمکت نشینی در استقالل راضی نیست 
و شاید دنبال تیمی برای بازی کردن باشد. استقالل هم نمی تواند این 

همه پول به یک دروازه بان ذخیره بدهد. 
در پرســپولیس هم حامد لک از نظر فنی عملکرد قابل دفاعی داشته، 
اما برخی حاشــیه های اخالقی و انضباطی او مثل ماجرای درگیری با 
توپ جمع کن تبریز یا جدال با کریم باقری ممکن است منجر به جدایی 
این دروازه بان شود. البته بعید به نظر می رسد که نویدکیا به جذب یک 
گلر راضی شود و به احتمال فراوان 2 دروازه بان در لیگ بیست و یکم 
با سپاهان قرارداد خواهند بست. اگر سپاهان نتواند این نیاز را از بازار 

داخلی رفع کند، حتما گزینه های خارجی را نیز مدنظر قرار خواهد داد.

خبر روز

پیشنهادجدید»نوراللهی«بهپرسپولیس
احمد  نورالهی که عالقه ای به ترک پرسپولیس ندارد تخفیف خود را به مدیرعامل باشگاه اعالم 
کرد تا رقم جدید این بازیکن مورد موافقت ســمیعی قرار بگیرد. مبلغی که از ســقف قرارداد 
سایر بازیکنان نیز بیشتر است تا او را تبدیل به گران ترین بازیکن فصل آینده پرسپولیس کند.

بنابراین اگر نورالهی در روزهای پیش رو از دادن تخفیف به پرسپولیس پشیمان نشود قرارداد 
خود را برای یک فصل دیگر با این تیم تمدید می کند تا در سال منتهی به جام جهانی 2022 قطر 

در لیگ برتر ایران فوتبال خود را ادامه دهد.

محمدنادری:درایرانفقطاستقالل!
مدافع تیم فوتبال اســتقالل در خصوص اتفاقات فینال جام حذفی اظهار داشت: چند روز از 
فینال گذشته و من خیلی به خاطر آن اتفاق ناراحت هســتم.حقیقتا نمی توانم آن شکست را 
هضم کنم.محمد نادری ادامه داد:صحبت های زیادی در مورد بازی انجام شــد و من به نوبه 
خودم از هواداران عذرخواهی می کنم.اطمینان دارم این تیم به جایگاه واقعی خود بر می گردد.

مدافع اســتقالل گفت:اگر بخواهم در مورد تلخ ترین اتفاق زندگی ام بگویم مطمئنا به شــب 
فینال اشاره می کنم.تاکید می کنم استقالل با وجود هوادارانش به جایگاه اصلی بر می گردد.

نادری تصریح کرد:جا دارد از همه هواداران استقالل تشکر کنم که همیشه به من لطف داشتند 
و روزهای سخت من تبدیل به خاطرات شیرین در استقالل شد.

وی ادامه داد:از مجیدی،فکری، عبداللهی،مظلومی و بازیکنان و کادر پزشکی،خانم شجاعی و 
دکتر نوروزی  تشکر می کنم که  همیشه کنارم بودند.مدافع استقالل عنوان کرد:خداحافظی از 
شما هواداران برایم خیلی سخت است، پس از  شما خداحافظی نمی کنم چون مطمئن هستم 
این افتخار را پیدا می کنم که بتوانم شــماره   2 استقالل و زنده یاد پورحیدری را بپوشم.نادری 
خاطرنشان کرد:هر جای این کره خاکی باشم با افتخار می گویم فرزند این خانواده پر افتخار 

هستم و در ایران فقط و فقط انتخابم استقالل خواهد بود.

یکپرسپولیسی،قدردانقلعهنوییشد
گلر ســابق تیم ملی با پایان قرارداد خود با گل گهر از این تیم جدا شــد.علیرضا حقیقی بعد از 
جدایی از جمع شاگردان قلعه نویی نوشت: »ســالم به همه هواداران واقعی گل گهر و کارگران 
زحمتکش آن.تشــکر ویژه ای می کنم از تماشاگران واقعی تیم که دلســوزانه یک فصل تیم 
رو همراهی کردند. هم چنین قدردان زحمــات اعضای هیئت مدیره،مدیــر عامل، کادر فنی، 
بازیکنان، کادر مدیریتی و اداری باشگاه، گروه پزشکی، تدارکات و در رأس همه سرمربی تیم 

امیر قلعه نوعی هستم. 
خدا را شاکرم که به من توان داد یک فصل دیگر برای موفقیت تیمم از جان مایه بگذارم؛ هر چند 
همیشه نتایجی که به دست می آید به اندازه تالش هایی نیست که از خود بروز می دهی چون 
پای تقدیرات و آنچه او می خواهد هم در میان اســت اما تالش با هر نتیجه ای که همراه باشد 
موجب رضایتمندی است. با خاطری آسوده ســیرجان را ترک و در ادامه بهترین ها را برای گل 

گهر و مردمان مهربان این شهر آرزو می کنم.« 
وی اضافه کرد: »به نظر من برای تیمی که دومین فصل حضــور در لیگ برتر را تجربه می کرد 
کســب عنوان پنجمی در لیگ برتر و راهیابی به دیدار نیمه نهایی جام حذفی اتفاق بزرگی بود 
که باید قدر دانسته شود و به خاطر آن خدا را شکر کرد و خوشحال بود. فوتبال یک بازی است 

و نه چیزی بیش از این و باید از آن لذت برد.  
پس از ســال ها  حضور در فوتبال و دیــدن میادین بیــن المللی متعدد بر ایــن عقیده ام که 
موفقیت های بزرگ طی یک فصل به دست نمی آید و برای رسیدن به آن باید خویشتن دار بود. 

با آرزوی بهترین ها برای مجموعه گل گهر و مردم خوب و دوست داشتنی سیرجان.«

مستطیل سبز

»محرمی«بهخاطرتیم
ملیفیکسمیشود؟

صادق محرمی، بازیکنی است که زیر نظر مرد 
کروات پرسپولیس، برانکو ایوانکوویچ چهره 
شــد و از آنجا به کرواســی و تیم سرشناس 

دیناموزاگرب ترانسفر شد. 
محرمی اما برای آمدن به تیم ملی کار سختی 
داشت و با لژیونر شدن به آن دست یافت و در 
دوره اسکوچیچ نیز به یکی از بازیکنان ثابت و 
مورد عالقه این سرمربی تبدیل شده است. 

صادق محرمی با آســیب دیدگی  که برایش 
پیش آمد، هفته های ابتدایی لیگ کرواسی و 
مرحله پلی آف لیگ قهرمانان اروپا را از دست 
داد و مقابل لژیا ورشووی لهستان یک دقیقه 

هم فرصت خودنمایی پیدا نکرد.
اما مــرور مصاحبه چندی قبــل محرمی در 
این مــورد خالــی از لطف نیســت، او گفته 
بود: »دیناموزاگرب به شــکلی است که یک 
هفته نباشــید بازیکن جدیدی جای شما را 

می گیرد. 
شــرایط به حد زیادی سخت اســت و اگر 
فرصت بازی را از دست بدهید، پس گرفتن 
جایگاه تان سخت تر می شــود. با این حال 
اتفاقی اســت که افتاده و من بــه جز اینکه 
بخواهم تمرین کنم و مثبت باشم نمی توانم 
و بدشانسی هم بود. یک سال و نیم منتظر 
چنین فرصتی بودم تــا در روند بازی ها قرار 

گیرم و در اروپا حاضر شوم.«
با این شــرایط خــود صادق هــم از نیمکت 
نشینی هایش شوکه نشــده؛ اما آن چیز که 
پر واضح است او باید در این مدت باقی مانده 
تا شــروع بازی های دور نهایی انتخابی جام 
جهانی به شرایط بازی و آمادگی برسد وگرنه 
در تیم اسکوچیچ نیز جایگاه ثابتش در پست 

کلیدی دفاع راست را از دست خواهد داد. 
اسکو که عملکرد تمامی بازیکنانش را تحت 
نظر می گیرد بدون شــک دلش نمی خواهد 
از بازیکنی که از شــرایط بازی ها دور بوده در 
مسابقات سرنوشت ســاز تیم ملی استفاده 
کنــد.  در نهایت باید دید محرمی 2۵ســاله 
برای رسیدن به ترکیب دیناموزاگرب چه کار 

خواهد کرد.

سپاهان عالقه مند به جذب دروازه بان از میان اخباری، 
مظاهری و لک است و همین موضوع باعث شده که 
پرسپولیس هم به فکر جایگزین لک باشد و در صورت 

جدایی او به سراغ اخباری برود

فوتبال جهان

وز
س ر

عک

پستجالببرایکشتیگیرانمدالآورایران
اتحادیه جهانی کشتی برای مدال آوران ایران در المپیک توکیو پستی جالب 
منتشر کرد. این پست با واکنش مثبت ایرانی ها در اینستاگرام مواجه شد. 
در این تصاویر یزدانی، گرایی، زارع و  ســاروی دیده می شــوند. گرایی طال 
کسب کرد. یزدانی به نقره رسید و دو نفر دیگر هم مدال برنز به دست آوردند.

وقتی کمیتــه برگــزاری المپیک پیشــنهاد برای 
شــرکت دادن کاراته در ادوار پیش رو از جمله برای 
رقابت های پاریس در سال 2024 را رد کردند، مدعی 
شدند این ورزش فاقد ویژگی های سرگرم کننده و 
توانایی جذب مخاطب در قشر جوان است. جالب 
اینجاســت رشــته های جدید المپیک توکیو مانند 
موج سواری، صخره نوردی و اســکیت در پاریس 
هم حضور خواهند داشــت و »برک دنس« نیز به 
این المپیک اضافه می شود.البته بررسی میانگین 
سنی شرکت کنندگان می تواند دلیل محکمی برای 

این تصمیم باشد. 
در رده انفرادی »کاتا» این رشته،  میانگین سنی 21 
شرکت کننده در المپیک توکیو 30 سال بود و ساندرا 
ســانچز، دارنده مدال طالی کاتای زنان، 39 ساله 
و مســن ترین قهرمان کاروان اسپانیا لقب گرفت.

اما در مقابل ورزشــکاران جوان ســه مدال از چهار 
مدال طال در اسکیت سواری، یکی از دو مدال صخره 
نوردی و دو تا از هشت از تکواندو را که شاید نزدیک 
ترین رشــته به کاراته در المپیک بود ، کسب کردند.

همچنین این سوال وجود دارد آیا المپیک به ورزش 
رزمی دیگری نیاز دارد یا خیــر. جودو و تکواندو در 
شش دهه گذشته به رشته های کشتی و بوکس که 
بیش از یک قرن قدمت داشــته اند، اضافه شد. از 
نظر تماشاگران عرف، در ماده های دیگر کاراته مانند 
کمیته یا گارینگ، رقبا بیشــتر وقت خود را در حال 
چرخش بوده، به یکدیگر خیره می شوند و به دنبال 
راه ضربه زدن می گردند.حتی ضربه ای مانند ضربه 
طارق حامدی عربستانی به سجاد گنج زاده که مانند 
صحنه ای از فیلم های هالیوود بود، باعث شکست 
این ورزشکار شده و مدال طال را به حریف بیهوش 

او اهدا کرد. 
در فینال روز قبل بین یووانا پرکوویچ از صربســتان 
و یین شــیائوئین از چین نیز مبارزه سه دقیقه ای 
منفرد با تساوی به پایان رسید و وقتی نام پرکوویچ 
تنها به علت نمایش بهتر به عنوان برنده اعالم شد، 
همه شگفت زده به نظر می رسیدند. خود پرکوویچ 
در مورد آن اتفاق گفت: »مــن خودم هم اتفاقات را 
باور نداشتم و می خواســتم ببینم چه شده است. 
من داوران را ندیدم و وقتی برگشــتم دیدم که طال 

گرفتم.«

چرارشتهکاراتهجاییدرالمپیکپاریسندارد؟
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مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

 رونمایی از نقاشی تمثال سرداران شهید در تقاطع
هشت بهشت

 مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان ضمن اشاره به گرامیداشت شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، 
اظهار کرد: با برگزاری مراســم رونمایی از تصاویر هنرمندانه نقاشی شده سرداران شهید همچون 
چمران، آقابابایی، آقاخانی، موحد دوســت و اهدای آن به خانواده معزز این شــهدا در منطقه به 
مناســبت هفته دفاع مقدس مقرر شــد تمثال این بزرگواران در تقاطع هشــت بهشت مرمت و 
نوسازی شود.حسین کارگر افزود: به همین مناسبت عملیات اجرایی آن آغاز و این اثر ارزشمند 
در تقاطع بزرگمهر هشت بهشــت با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به اتمام و در 

معرض عموم قرار گرفته است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان به نورپردازی های سطح منطقه اشاره و تصریح کرد: در راستای 
نوسازی سیستم نورپردازی رواق های میدان امام )ره( در سال گذشته، این عملیات در گذرهای 
جانبی این میدان شامل گذر ســعدی و پشــت مطبخ با هزینه هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
ساماندهی و اجرا شــد. وی با اشاره به نورپردازی پل تاریخی سی و ســه پل ادامه داد: سیستم 
نورپردازی طبقه زیرین ســی و ســه پل با توجه به درگیر بودن با آب رودخانه، بــه منظور ایمنی 
مطلوب مجددا نوسازی شد و عملیات نورپردازی طبقه فوقانی با پیشرفت ۶۰ درصدی در دست 
اقدام است.کارگر به هزینه بیش از ۳۱ میلیارد ریالی پروژه های خدمات شهری ذکر شده اشاره 
کرد و گفت: تعمیر و مرمت سردیس های سطح منطقه نیز به صورت مداوم ساماندهی می شود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان:

بازسازی اتوبوس ها مقرون به صرفه تر است
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به پروژه بازسازی شرکت اتوبوسرانی 
اصفهان اظهار کرد: بازسازی اتوبوس های شهر اصفهان در دستور کار قرار دارد در این راستا اصفهان 
اولین کالن شهری اســت که توانسته بودجه دولتی از ســازمان برنامه بودجه برای بازسازی ۷۰۰ 
دستگاه اتوبوس را دریافت کند.عباس روحانی افزود: بازسازی این ۷۰۰ دستگاه از سال گذشته 
کلید خورد و حدود ۱۹۰ دســتگاه توسط شــرکت پیشرو دیزل آسیا انجام شــده و مابقی پروژه 
بازسازی در تعمیرگاه شهرداری اصفهان ادامه خواهد یافت.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه تصریح کرد: هر اتوبوســی که به عمر حدود پنج ســال می رسد، بازسازی جزئی 
می شود، البته شــرکت اتوبوســرانی اصفهان عالوه بر بازســازی دوره ای که انجام می دهد یک 
بازسازی مکمل تحت عنوان پروژه بازسازی را در دست انجام دارد؛ بر این اساس اتوبوس ها برای 
ورود به دوره بازسازی از چرخه حمل و نقل خارج شده و با اتوبوس های دیگر جایگزین می شود. 
پس از آن اقدامات اولیــه نظیر برآورد هزینه ها، تعویض قطعات و… انجام می شــود؛ در همین 
راستا، بعد از بازسازی ۱۲۰ اتوبوسی که در گذشته بازســازی شد، اقدامات اولیه روی ۹۰ دستگاه 

اتوبوس دیگر انجام شده است.
روحانی خاطرنشــان کرد: در این پروســه بازســازی، صفر تا ۱۰۰ اتوبوس پیاده شــده و مجدد 
جای گذاری می شــود. تمامی قطعات فرســوده موتور، اتاق، شیشــه ها و … بــا قطعات جدید 
جایگزین شده و بدنه زنگ زدایی می شــود. همچنین ورق های پوسیده تعویض و مجددا رنگ 
آمیزی انجام و صندلی ها با روکش های مخمل برای افزایش آسایش شهروندان تعبیه می شود.

وی اظهار کرد: هزینه بازسازی یک دســتگاه اتوبوس حدود یک دهم هزینه خرید یک دستگاه 
اتوبوس جدید است که از نظر هزینه، بازســازی اتوبوس ها قطعا بسیار مقرون به صرفه تر خواهد 
بود.مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: هر شــش ماه یک بار 
اتوبوس ها مورد معاینه فنی قرار می گیرد و اگر اتوبوســی دودزا باشــد، حتی حق ورود به شهر را 

ندارد.

حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان ابالغ شد؛

نوش دارو بعد از مرگ سهراب

در حالی که هنوز کابینه دولت سیزدهم مشخص نشده و وزرای دولت 
روحانی به فعالیت خود ادامه می دهند، علی اصغر مونسان در یکی از 
آخرین نامه های خود، حریم تاریخی فرهنگی اصفهان را به استاندار 
اعالم کرد.در بخشی از نامه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی به عباس رضایی آمده اســت که »هرگونه دخل و تصرف در 
محدوده حریم و تخلف از ضوابــط حفاظتی مقــرر، برابر مواد ۵۵۸ 
لغایت ۵۶۹ کتــاب پنجم قانون مجازات اســالمی جرم محســوب 
می شود«.بر این اســاس این پهنه تاریخی فرهنگی اصفهان که بازار 
بزرگ اصفهان، میدان نقش جهان، خیابان های سپه، استانداری و باغ 
گلدسته همچنین بخش هایی از خیابان عبدالرزاق را شامل می شود، 
به ثبت ملی رسیده و حریم های درجه یک و دو آن مشخص شد. این 
درحالی است که هم اکنون در این حریم و محورهای آن تخلفات آشکار 
و تجاوزهای متعــدد به حریم منظری و ارتفاعی به چشــم می خورد.

از جمله مهم ترین این تخلفات می توان به ســاخت مجتمع نیوشا در 
اصفهان اشــاره کرد، مجتمعی که صاحب آن پس از اینکه درخواست 
پروانه ســاخت با ارتفاع هشت متری آن توسط شــهرداری و با توجه 

به اســتعالم از اداره کل میراث فرهنگی رد شــد، به سراغ دیوان عالی 
عدالت اداری رفت و در آن جا بر خالف قانون ســاخت و ساز در حریم 
آثار ثبت جهانی، توانست شــهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت با 
ارتفاع هشت متری کند.این پرونده پر حاشــیه که در نهایت با دستور 
دادستان اصفهان ساخت آن متوقف شد، همچنان در جریان است و 
سرنوشتش مشخص نیست. از طرفی این تنها مورد تعرض به حریم 
میدان نقش جهان نیســت و مجتمعی دیگر نیز با نقض حریم منظر 
و ارتفاع پنج متری در گذر ســعدی قد علم کرد که البته رییس سابق 
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان قول تخریب آن 

را داد، اما تاکنون خبری از تخریب نشده است.
از طرفی میــدان امام )ره( چند ســالی اســت کــه از معضالت گذر 
آقانــورا... نجفی آرام و قرار نــدارد و این پروژه که قرار بود دسترســی 
به میدان را ســهل کند، حاال حریم منظری آن را مخــدوش کرده و به 
 رغم پیگیری های فراوان و بازدید مقامات عالی کشــور نظیر وزیر راه و 

شهرسازی همچنان به مانند خرابه ای رها شده است.
در آن ســوی میدان نقش جهان، یعنی چهارباغ نیــز اوضاع مطلوبی 

دیده نمی شود، از حاشیه های پیاده راه سازی این گذر تاریخی که گذر 
کنیم، به تازگی هتلی در این محل قد علم کرده که به شکل کامال واضح 
حریم منظر و ارتفاع چهارباغ را شــکافته و ساختمان آن به مانند نوک 
تیز نیزه ای به چشــمان بازدیدکنندگان از چهارباغ می رود.این هتل که 
به هتل ارفعی شهرت دارد، درســت در پالک دوم چهارباغ و در کوچه 
سینما سپاهان و در محل تالقی این کوچه با خیابان شیخ بهایی در حال 
ساخت اســت. افراد مختلف از جمله مدیرکل سابق میراث فرهنگی 
استان اصفهان، مرحوم فریدون الهیاری در گفت وگوی های متعدد گفته 
بود که بخش جنوبی ساختمان این هتل که از چهارباغ قابل رؤیت است 
باید تعدیل شود. با این حال پرونده هتل ارفعی نیز به نتیجه ای نرسید 

و این ساختمان همچنان در حال ساخت و تاخت است.
تمام این پرونده هــای بی نتیجه کــه روند آن بــه کام مالکان پیش 
می رود باعث شده تا ابالغ حریم پهنه تاریخی فرهنگی اصفهان مانند 
نوش دارویی بعد از مرگ سهراب باشد، نوش دارویی که در حاشیه های 
انتقال قدرت احتماال فراموش شود تا مالکان و سازندگان از این فرصت 

استفاده و سریع تر ساختمان های خود را علم کنند.

سخنگوی شورای شــهر اصفهان با اشاره به فرآیند 
انتخاب شــهردار اظهار کرد: بعــد از اینکه ما فرآیند 
فراخوان مردمی و فراخوان نخبگانی را داشــتیم، 
ویژگی ها و و گزینه هایی که مردم و نخبگان معرفی 
کردند را بررسی کردیم، از بین تمام گزینه ها  ۲۱ نفر 
حائز شــرایط قانونی بودند و طبق آیین نامه وزارت 
کشور حداقل های قانونی را داشــتند، ما با بررسی 
ویژگی های مردمی و ویژگی های ۱۸ گانه که مدنظر 
منتخبین شورای ششــم بود به یازده نفر رسیدیم،  

البته بخشــی از آن ها به علت انصراف خودشــان 
کنار رفتند و در فرآیند حضور ندارند و بخشی هم به 
صالح دید اعضای شورای ششــم با توجه به همان 
ویژگی های ۱۸ گانه و  بخشی دیگر در بررسی های 
مجدد در شــرایط قانونی احســاس کردیم شاید 
شرایط الزم برای زمینه را نداشته باشند.علی صالحی 
افزود: در ادامه فرآیند ان شاءا... ما یک مرحله به 
صورت مکتوب یا ارائه نظرات برنامه ســوابق کاری 
و دیدگاه های افراد را مجددا مورد بررســی و مداقه 
قرار می دهیم و تمام افراد حاضر در لیســت ۱۱ نفره 
اعالمی از سوی اعضای شورای شهر اطالعات و موارد 
خواسته شــده را ارائه کردند که در لیست همچنان 
حاضر هســتند، در مرحله بعدی افرادی که مجددا 

مورد تایید ۱۳ نفر عضو شــورا قرار گرفتند  و همگی 
دعوت به مصاحبه گفت و گــو و ارائه برنامه خواهند 
شد و نفرات نهایی با دقت نظر و بررسی بیشتر مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و نهایتا با رای اعضا یک نفر به 
عنوان شهردار اصفهان انتخاب خواهد شد.وی ابراز 
کرد: طبق قانون بعد از مراسم تحلیف شورای شهر، 
به مدت یک ماه وقت هســت که شهردار را انتخاب 
و به وزارت کشــور معرفی کنیم، تالش ما این است 
که به ســرعت این نقل و انتقاالت در حوزه اجرایی 
مدیریت شهری اتفاق افتد، اما عجله ای برای انجام 
این کار نداریم چراکه می خواهیم با دقت نظر پیش 
برویم ولی اولویت این است که بتوانیم در فرصتی 

کوتاه این جمع بندی را انجام دهیم.

سخنگوی شورای شهر اصفهان:

گزینه های شهرداری به زودی دعوت به مصاحبه خواهند شد

میدان امام)ره( چند سالی است که از معضالت گذر 
آقانورا... نجفی آرام و قرار ندارد و این پروژه که قرار بود 
دسترسی به میدان را سهل کند، حاال حریم منظری آن 
را مخدوش کرده و به  رغم پیگیری های فراوان و بازدید 
مقامات عالی کشور نظیر وزیر راه و شهرسازی همچنان 

به مانند خرابه ای رها شده است.

معرفی بناهای تاریخی اصفهان با سبکی نو
این روزها خانه هنرمندان اصفهان شاهد حضور نقاش جوانی است که با ترکیب اسکیس بناهای 

تاریخی اصفهان و عکس های آن تصاویر دیدنی را به نمایش گذاشته است.
محمد سجاد حاجی محمدی، هنرمند 
جــوان اصفهانی گفــت: در حال حاضر 
دانشــجوی کاردانی رشــته عمــران در 
دانشگاه خوارزمی شــهرضا هستم و از 
دوران کودکی خانواده متوجه اســتعداد 
بنده در زمینه نقاشی شدند و با ثبت نام 
در کالس های متعدد  باعث پیشــرفت 
و بیشــتر شــدن ذوق و عالقه هنری ام 
شــدند و پس از ورود به دوران تحصیل 
پایه شرایط شرکت در مسابقات مختلف 
مانند نقاشی کودک و نوجوان برایم فراهم شد و در تمام این مســابقات موفق به کسب مقام اول 
سطح شهر  و شهرستان شدم.وی با اشاره به زمان آغاز نقاشــی حرفه ای و انگیزه خودش، افزود: 
از سن ۱۲ سالگی در کالس های پیشرفته و آکادمیک تحت نظر اساتید متعدد آموزش دیدم و در 
تمام این دوران بیشترین عالقه من به سبک اسکیس و سیاه قلم بوده است، انگیزه من از ترسیم 
این آثار به نمایش گذاشتن بناهای تاریخی با سبکی نو و معرفی مجدد آن ها به دنیا با تلفیق دوهنر 

طراحی و عکاسی است.
نقاش هنرمند اصفهانی  باتوجه به هدفش برای  انتخاب  بناها در هنر اسکیس  مطرح کرد: همگی 
می دانیم که از زمان صفویه تا به امروز، تعداد زیادی طراحی و نقاشی از بنا های ایران ترسیم شده 
است که می توان به سفرنامه تصویری پاسکال کوست و اوژن فالندن هم  اشاره کرد، اما ما به تعداد 
کمی از این آثار دسترسی و شناخت داریم، هدف من این است که اینگونه آثار بیش از پیش معرفی 

و دیده شوند.
وی ابراز کرد:  هر بنا نشان دهنده یک تاریخ گویاست و این بنا ها پیشینه و هویت ایران و هنرمندان 
فاخر آن اســت، در واقع دلیل این انتخاب خاص، منحصر به فرد بــودن بنا های تاریخی از هر نظر 
است و اینکه من به عنوان یک جوان ایرانی سهم خود را در حفظ و انتشار مجدد آن و انتقال به نسل 
بعدی  ایفا کنم، در واقع برای من مهم بود که بتوانم یک جایگزین کوچک برای منابع خارجی باشم.

حاجی محمدی با اشاره به تجربه نخستین نمایشــگاه  خود، اظهار کرد: برای خلق این آثار بیش از 
یک سال زمان صرف شده و این نمایشگاه که نخستین نمایشگاه انفرادی بنده است با هدف نشان 
دادن سبک نو و به همت حوزه هنری استان اصفهان و شــهرداری اصفهان برگزار شد، بدون شک 
مشکالت و چالش های متعددی در پیش روی ما به عنوان نخستین نمایشگاه قرار داشت از جمله 
تامین منابع مالی و اطالع رسانی و...  اما این چالش ها باعث دلسردی ما نشد، چراکه هدف واالتری 
مد نظر ما بود، با توجه به اینکه خط و نقش فیروزه اولین تجربه نمایشگاهی انفرادی بنده بوده است 
با کمک عزیزان با تجربه توانستیم به نحوه احسنت این نمایشگاه را برگزار کنیم.وی اضافه کرد: از 
مزایای این نمایشگاه این بود که منجر به آشنایی با اساتید فاخر و کسب تجربه برای رشد بیشتر و رفع 
کاستی ها  برای دوره های بعدی شد، مطمئنا آینده را باید با تالش مستمر ساخت  و من تمام سعی 
خود را می کنم که بتوانم در راهی که قدم برداشته ام و این نهال هنری که کاشته ام، بارور و مستحکم 

شود و ریشه های هنری آن به سایر فرزندان هنر دوست ایران انتقال یابد.
هنرمند جوان  اصفهانی متذکر شــد: از هنرمندان عزیز تقاضا دارم که برای دیده شدن زیبایی های 
استان و ســایر هنر های اصفهان که در حال فراموشــی اســت تمام تالش خود را به کار گیرند و با  
سبکی خالقانه این زیبایی ها را  به دهکده جهانی ارائه دهند تا اصفهان بیش از پیش شناخته شود.

نقاشی های حاجی محمدی، شــامل اســکیس های تک رنگ و عکس های رنگی است، دو هنر 
طراحی و عکاسی از ابنیه و مکان های تاریخی اصفهان را نشان می دهد.

با مسئولان

خبر

پخش مجموعه کلیپ 
»نجواهای در گلو مانده« ویژه 

ماه محرم

خبر روز

رییــس دفتر تخصصــی ســینما از پخش 
مجموعــه کلیپ »نجواهــای در گلو مانده« 
با محوریــت زنان عاشــورایی در ایام محرم 
از طریق فضای مجازی خبــر داد.مصطفی 
حیــدری در این بــاره گفت: ایــن مجموعه 
در اصل یک برنامه نمایشــی بوده که ســال 
گذشــته توســط حوزه هنری تهران در بازه 
زمانی بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه برای صدا و سیما 

تهیه شد.
وی افزود: این مجموعه کلیپ با هماهنگی 
دفتر تخصصی ســینما وابســته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
و مجموعه توازن )توانمندســازی و ارتقای 
زنان نواندیش( با عنــوان »نجواهای در گلو 
مانده« و بــا محوریت زنان عاشــورایی در 
یک دقیقه ویژه دهه اول محرم و انتشــار در 

شبکه های اجتماعی تدوین شده است.
وی  ادامــه داد: در این مجموعه نمایشــی، 
نقش زنان عاشورایی همچون »طوعه« زنی 
که حضرت مســلم را نجات داد، »حمیده« 
دختر حضرت مســلم، »ام وهب« تنها زن 
شهید کربال، »ام سلمه« همسر پیامبر)ص(، 
»رباب« مادر حضرت علی اکبر)ع(، »دلهم« 
همســر زهیر بن قین، »نوار« همسر خولی، 
حضــرت »ام البنین« و یــک زن گمنام در 
تاریخ که بعــد از حادثه کربال، در پوشــش و 
حجاب اسرای اهل بیت )علیهم السالم( را 

در کوفه کمک فراوانی کرد، روایت می شود.
حیدری تصریح کــرد: بازیگران حرفه ای در 
این مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند که 
به معرفی زنان  عاشورایی در حد یک دقیقه 
پرداخته شــده تا ذهن مخاطب با این افراد 
آشنا شــود و اگر عالقه مند شدند، درباره آن 

تحقیق و بررسی کنند.
گفتنی است؛ عالقه مندان برای مشاهده این 
مجموعه کلیپ ها می توانند به آپارات سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
https://www.aparat.com/s. به نشانی

farhangi مراجعه کنند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: تبدیل سینما های اصفهان به پردیس، وضعیت صنف سینما را مطلوب کرده و 
تعداد تماشاگران را تا حدی افزایش داده است.محمد حسین محمدی اظهار کرد: اکران فیلم های پرمخاطب و قوی بعد از تعطیلی یک سال و نیمه سینما ها 
نور امیدی بود که تهیه کنندگان و مالکان صنف سینما را دلخوش کرد.وی افزود: در زمان شیوع کرونا این صنف از ضرر و زیان بی نصیب نبود و با توجه به اینکه 
۹ درصد ارزش افزوده و کسب مالیات روی بلیت ها اعمال می شود، اما با توجه به جلسات و رایزنی های مختلف اداره مالیاتی با استرداد این وجه به مالکان و 
تهیه کنندگان موافقت نکرد.معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بیان کرد: دو عامل مهم شامل ترس مخاطب و نبود فیلم 
قوی باعث شد از مخاطبان کاسته شود و اشتیاق تهیه کننده نسبت به تامین و تولید فیلم کمتر باشد.محمدی فشارکی اضافه کرد: در حال حاضر سینما ها با 
۵۰ درصد ظرفیت و بوفه های باز با رعایت شیوه نامه های بهداشتی فعالیت می کنند. درواقع اصفهان بعد از تهران، شیراز و مشهد رتبه چهارم از نظر مخاطب را 

در کشور به خود اختصاص داده است.

یک قدم تا تبدیل سینما های اصفهان به پردیس

مراسم نمادین 
ورود کاروان کربال

مراســم نمادین ورود کاروان 
امام حسین )ع( و یارانش به 
کربال ، همزمان با روز اول ماه 
محرم در شهر مبارکه اصفهان 

به اجرا درآمد.

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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همانند کلیســاها در آیین مســیحیت، با ظهور دین اسالم و 
شکوفا شدن آن در جهان، مکان مقدسی به نام مسجد ساخته 
شد تا مسلمانان در آن به عبادت پروردگار خویش بپردازند. با 
گذشت زمان و گسترش دین اسالم در سرزمین های مختلف، 
مساجد از اهمیت باالتری برای مســلمانان برخوردار شدند 
و ساخت مساجد مجلل و باشــکوه به مشخصه کشورهای 
اســالمی تبدیل شــد. اگرچه اکنون تقریبا در هر کشــوری 
می توان مسجد یافت ؛اما زیباترین و خاص ترین آن ها در قاره 
آسیا به چشم می خورند. بنابراین جای تعجب ندارد که چرا 
خاص ترین مساجد جهان گردآوری شده در این مطلب غالبا 

متعلق به کشورهای آسیایی هستند.
مسجد هرمی، کویت: در ســال 1981 یکی از عجیب ترین و 
خاص ترین مساجد دنیا به نام مسجد محمد ناصر الصباح 
در کویت ســاخته شــد که به دلیل ظاهر متفاوتش مسجد 
هرمی نیز لقب گرفت. یکی دیگر از ویژگی های این مسجد به 
کارگیری از المپ های LED متعددی در بخش های خارجی 
آن است که به وســیله آن می توان مســجد را به رنگ های 

مختلفی درآورد.
مسجد نیوجی، چین: مسجد نیوجی، قدیمی ترین مسجد در 
شهر پکن چین است که در سال 996 میالدی ساخته شد. این 

مسجد در محله شیچنگ قرار دارد، جایی که بیش از 10.000 
مسلمان در آن زندگی می کند. این مسجد در میان مسلمانان 
چینی از اهمیت باالیی برخورددار بوده و هنگام عید فطر، ماه 

رمضان و... در آن مراسم مختلفی برگزار می شود.
مســجد نصیر الملک، ایران: پس از ورود اســالم به ایران و 
مورد اســتقبال گرفتن این دین، مســاجد نیز همانند سایر 
کشورهای مسلمان به یک مکان مقدس و مهم بدل شدند. 
همانطور که در طول تاریخ شاهد هستیم مساجد مهم بسیاری 
در کشــورمان وجود دارند که انتخاب تنها یکــی از آن ها کار 
دشواری است. در هر صورت اگر قرار باشد از نظر خاص بودن 
و ویژگی های منحصر به فرد یک مســجد را در ایران به شما 
توصیه کنیم، آن  مسجد صورتی یا مسجد نصیر الملک شیراز 
خواهد بود. مسجد نصیر الملک، شاهکار معماری ایرانی در 
زمان قاجار است که از کاشی  کاری های داخل و خارج سقف 
مسجد گرفته تا پنجره های رنگی که نور خورشید را به زیباترین 
نحو ممکن در شبســتان منعکس می کند، همگی ســبب 
شده اند تا مسجد نصیر الملک یکی از خاص ترین مساجد در 
ایران و جهان باشد. این مسجد در کتاب های مختلف هنری 

و گردشگری به عنوان یک مسجد ویژه معرفی شده است.
مسجد حســن ثانی، مراکش: در سواحل شــهر کازابالنکا و 

نزدیک به اقیانــوس اطلس می توان بزرگ ترین مســجد 
مراکش و سیزدهمین مسجد بزرگ جهان را مشاهده کرد. 
مسجد حســن ثانی عالوه بر اینکه در کنار اقیانوس ساخته 
شــده، کف های شیشــه ای هم دارد که باعث می شــود در 
بخش هایی از داخل مسجد، آب های روان اقیانوس را در کف 
مشاهده کرد. این مسجد که به دســتور حسن دوم یا ثانی، 
پادشاه وقت مراکش ساخته شد، دارای مناره  210 متری است 

که از آن به عنوان بلندترین مناره  جهان یاد می شود.
مسجد فیصل، پاکستان: نخستین مساجدی که در گذشته 
ساخته می شدند، دارای سقف های حصیری بودند و خبری 
از گنبد و معماری خاصی نبود. ســالیان بعــد گنبد، همانند 
شبستان و مناره به یکی از مهم ترین ارکان یک مسجد تبدیل 
شد. بدون شک گنبدها از مهم ترین پارامترهایی هستند که ما 
را به یاد یک مسجد می اندازند؛ اما کماکان مساجد منحصر 
به فردی وجود دارند که از این الگو پیروی نمی کنند. مسجد 
فیصل در اســالم آباد یکی از همین موارد است که معماری 
بسیار متفاوتی با سایر مساجد دارد. در این مسجد به جای 
گنبد، از یک سقف خیمه مانند ساخته شده که دارای 8 پوسته 
مثلث مانند است. ضمن این که رنگ سفید و چهار مناره بلند 

و 79  متری آن فضای متفاوتی را ایجاد کرده است.

آشپزی نخودپلو 
مواد الزم: برنج 3 پیمانه، نخود فرنگی پخته 

یک پنجم پیمانه، سیب زمینی متوسط 2 عدد،کره سرد 
50 گرم،زعفران دم کرده غلیظ 2 قاشق غذاخوری،شوید خشک یا 

تازه 400 گرم )در صورت دلخواه(،نمک و پودر تخم گشنیز به میزان الزم.
 طرز تهیه: ابتدا آب را جوش بیاورید و کمی نمک به آن اضافه کنید. بعد نخود 

فرنگی را در آب در حال جوش بریزید. بعد از چند دقیقه که نخود ها پخته شدند، 
آن ها را آبکش کنید..یکی از سیب زمینی ها را به صورت نگینی خرد کنید. داخل یک 

تابه روغن مایع بریزید و سیب زمینی ها را در روغن سرخ کنید تا طالیی و مغز پخت شود. 
در این مرحله مواد گوشتی و سیب زمینی و نخود فرنگی را با هم مخلوط کنید.

یک قابلمه مناسب انتخاب کنید و یک عدد سیب زمینی را برش عرضی بدهید. مقداری روغن ته 
قابلمه بریزید و از سیب زمینی برش خورده به عنوان ته دیگ استفاده کنید. حاال یک الیه برنج روی 

سیب زمینی ها بریزید و روی آن یک الیه گوشت و نخود فرنگی و سیب زمینی بریزید. سپس پودر تخم 
گشنیز و زعفران را هم اضافه کنید. به همین صورت به ریختن الیه الیه مواد تا پایان کار ادامه دهید.
وقتی کل برنج را داخل قابلمه ریختید، در این مرحله معموال به برنج آب و روغن اضافه می کنند 
که اضافه کردن آب و روغن باعث می شود ته دیگ شما خیلی روغنی شود؛ چون آب و روغن 

سریع به کف قابلمه می رود. پس بهتر است به جای آب و روغن کره سرد اضافه کنید. 
اگر طعم کره را دوست ندارید، می توانید از همان آب و روغن استفاده کنید. 

حدود 5 دقیقه روی حرارت متوسط قرار دهید تا بخار برنج بلند 
شود و بعد حدود 20 دقیقه روی حرارت کم قرار 

دهید تا برنج دم بکشد.

عجیب ترین و خاص ترین مساجد در دنیا

رونمایی از دومین پوستر فیلم »گورکن« »دختر خوب« راهی اتریش شد
دومین پوستر فیلم سینمایی »گورکن« به کارگردانی کاظم مالیی و تهیه 
کنندگی سینا سعیدیان منتشر شد. پوستر فیلم سینمایی »گورکن« 
توسط عرفان بهکار طراحی شده و عکاسی و ایده پردازی این پوستر را 
محمد اسماعیلی برعهده داشته است.»گورکن« یک درام اجتماعی 
و خانوادگی است و سال گذشته برای نخستین بار در جشنواره فیلم 
شانگهای به نمایش درآمد و تاکنون در بیش از 30 جشنواره بین المللی به 
رقابت پرداخته و 14 جایزه جهانی را از آن خود کرده است.

فیلم کوتاه »دخترخوب«، با نویسندگی و کارگردانی راحله کرمی و 
تهیه کنندگی مانی قندی و بازی شقایق فریادشیران، بهزاد خلج و 
مبینا آزادی به بخش مسابقه جشنواره لینز اتریش راه یافت.راحله 
کرمی، کارگردان این فیلم کوتاه هم درباره موضوع آن گفت: »داستان 
»دختر خوب« بر اساس واقعیت است و رنج هایی که بسیاری از 
دختران متحمل شده و به خاطر آن ناچار به سکوت شده اند را نشان 
می دهد.«

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

همزمان با برگزاری اجالس سراسری مدیران ارزش آفرین در تحول و توسعه 
کسب و کار کشــور، از حمیدرضا عظیمیان، مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان مدیر ارزش آفرین در تحول و توسعه کســب و کار در کشور تقدیر 
شد.اجالس سراسری مدیران ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار 

کشور در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد. 
در این مراسم که با حضور دکتر اربابی، معاون توسعه منابع انسانی سازمان 
برنامه و بودجه، دکتر عمرانی، معاون قضایی دادســتان کل کشــور، دکتر 
تابش، معاون وزیر صمت و مدیر عامل ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، مهدی اخوان بهابادی، مدیریت همراه اول و جمعی از مدیران 
نمونه کشوری برگزار شــد، مســائل مهمی در حوزه ارزش آفرینی در حوزه 

مدیریتی و توجه به آن مطرح شد.
دکتر زهرا اربابی، معاون توسعه منابع انسانی ســازمان برنامه و بودجه در 
ابتدای این اجالس با اشــاره به مســئله مدیریت ارزش گفت: در دهه اول 
قرن بیســت و یک شــاهد دو بحران اقتصادی در جهان بودیم که منجر به 
نابودی برخی از شرکت های بزرگ و مهم در جهان شد.وی ادامه داد: در پی 
آن مدیران و راهبران ســازمان ها و شــرکت های بزرگ به این فکر واداشته 
شدند که چگونه می توان در این شرایط بحرانی عملکرد اثربخشی داشت و 

با موفقیت به بقا ادامه داد.
اربابی در ادامه به تعریفی از موفقیت اشاره کرد و گفت: آیا موفقیت به معنی 
باالرفتن سهام شرکت ها، ارزش ســهام و یا به معنای کارآمدتر بودن، آینده 
نگری و کار کردن به شــیوه ای است که در شــرایط بحرانی بقای سازمان را 

تضمین کند؟
وی تاکید کرد: استراتژی دستیابی به موفقیت بر پایه سود یعنی اینکه 

توجه به اتفاقات در بلند مدت وجود ندارد و این شیوه ممکن است صدماتی 
به کسب و کار شما وارد کند که جبران آن سخت باشد.

معاون توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه  با بیان اینکه برای حفظ 
کارکنان،  ارتقای کیفیت محصوالت و توانایی در جذب مشــتری های بالقوه 
بیشتر است، گفت: ســازمان باید توانایی های خود را برای بلندمدت تقویت 
کند و از رویکــردی دیگر تحت عنــوان مدیریت مبتنی بــر ارزش بهره ببرد 
که هدف کلی در آن به حداکثر رساندن ارزش ســازمان و یا شرکت است و 

تصمیمات امروز صرفا برای دستیابی به سودکوتاه مدت نیست.

مدیریت مبتنی بر ارزش از افراد و کارکنان می خواهد همانند صاحبان 
شرکت فکر کنند

اربابی بــا تاکید بر اینکه اگــر تصمیمات بلندمدت را ســودآوری و پایداری 
سازمان در نظر داشته باشــید بازتاب آن را در آینده مشــاهده خواهید کرد، 
گفت: مدیریت مبتنی بر ارزش از افراد و کارکنان می خواهد همانند صاحبان 
شــرکت فکر کنند و تصمیمات خود را به گونه ای اتخاذ کنند که در نهایت به 

سودآوری شرکت بینجامد.
وی اضافه کرد: مدیریت بر مبنای ارزش با این رویکرد است که نگاه مدیران 
به تنهایی بر سود نباشد بلکه کلیه کارشناســان و کارکنان باید این رویکرد را 
داشته باشند و مدیران باید به طور مداوم به دنبال رشد فرصت هایی باشند 
که به ارزش آفرینی منجر می شود. در نتیجه رویکرد اعتقاد به جریان نقد و 

رشد در آینده به عنوان منبع ارزش افزوده است.
اربابی گفت: مدیــران تصمیمات خــود را صرفــا برپایه نیازهــای مالی و 
شاخص های حسابداری با این رویکرد دنبال نمی کنند و هرچقدر فشارهای 

بیرونی و درونی بر مدیران افزایش یابد، مدیران در این رویکرد باید به دنبال 
تضمین ارزش بهینه برای آینده ســازمان و نه امروز باشند.وی ضمن اشاره 
به این نکته که تصمیمات روزانه و مقطعی در ارزش سازمان می تواند نقش 
داشته باشد، گفت: اما این تصمیم برای کوتاه مدت است و ممکن است برای 
آینده دور سازمان اثر منفی داشته باشد. نکته مدیریت ارزش بر این است که 
تصمیمات روزانه معطوف به نتیجه آنها در آینده دور باشد و برای کل سازمان 

مشارکت در نظر گرفته می شود.
اربابی با بیان اینکه پیاده ســازی این رویکرد فرآیندی دارد که گام اول آن 
شناخت واقعی و دقیق و درک صحیح از محرک های ارزش آفرین در سازمان 
است، گفت: سپس تدوین راهبرد و اســتراتژی مناسب و تامین اهداف بر 
مبنای استراتژی و در نهایت تامین شاخص های اندازه گیری و پیاده سازی 

اقدامات اصالحی مطرح است.
وی با بیان اینکه مدیریت مبتنی بر ارزش تنها برای بخش خصوصی نیست، 
افزود: این شیوه مدیریتی شــاید برای بخش دولتی کارسازتر باشد. خیلی 
از مدیران بخش دولتی برای بقای موقعیت خود ممکن است تصمیماتی را 
اتخاذ کنند که نتیجه کوتاه مدت داشته باشــد و بیش از آنکه نیاز به مدیران 
ارزش آفرین در بخش خصوصی داشته باشیم برای روان سازی و باز کردن 

مدیریت کسب و کار مدیران دولتی به این رویکرد بیشتر نیاز داریم.
معاون توسعه منابع انســانی ســازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه در 
شرایط فعلی کشور اگر فکر کنیم با توجه به عدم وجود منافع کافی کار مهمی 
را انجام دهیم اشتباه است، گفت: وجود منابع محدود با مدیریت بهره وری 
امکان ارزش آفرینی را فراهم می کند؛ اما باید دور دست را ببینیم و آینده را 
مطلوب و مناسب ترسیم کنیم و تنها به گذران امروز نیندیشیم.وی در پایان 
صحبت های خود تاکید کرد: فکر کردن به کوتاه مدت اشتباه است و ممکن 

است دچار هدر رفت منابع شود و در آینده ضرر و زیان بیشتری ببینیم.

آنچه از مدیر ارزش آفرین انتظار می رود یک اثر هنرمندانه است
در ادامه این اجالس سراسری دکتر سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان 
کل کشور نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: مدیریت میوه تدبیر است و 
در کنار آن ارزش آفرینی که قرار گیرد به غنای مدیر می افزاید.وی ادامه داد: 
ارزش ناظر بر خصیصه ها و شاخص هایی اســت که شاید 80 درصد ارزش 
معنوی و تنها 20 درصد جنبه مادی داشته باشد.عمرانی با بیان اینکه آنچه از 
مدیر ارزش آفرین انتظار می رود یک اثر هنرمندانه است، گفت: هر مدیری 
در کار خود یک هنرمند است و کار خوب از مدیران به مانند یک نقاشی فوق 
العاده می ماند.وی تاکید کرد: امروز مدیریت ما چه در جنبه برخوردی و چه 
در جنبه امتیاز دادن و تعیین این شاخص ها و ارزش گذاری ها،از نقاشی های 

جاودانه زیباتر است.

مدیران ارزش آفرین باید در تصمیم گیری های مدیریتی حضور داشته 
باشند

در ادامه ایــن اجالس  دکتــر عباس تابش معــاون وزیر صمــت، به ایراد 
سخنانی پرداخت. وی با اشاره به مدیریت ارزش گفت: نگوییم که در کشور 
مدیران ما از نوک دماغ خود باالتر را نمی بینند و یا در شــهرک های صنعتی 

اطالعات نیست، جمع نشده ایم که بگوییم اگر با همدیگر جمع نمی شدیم 
نمی توانستیم در حاشــیه 120 کیلومتری شهرها توســعه صنعتی را به اجرا 
برسانیم. ما باید به این توجه کنیم که مهندسی ارزش به معنی این است که 
هرچیزی که حذف و یا اضافه شدن آن هزینه ای نداشته باشد را شناسایی 

کنیم.
وی ادامه داد: اگر موردی را در مدیریــت حذف و یا اضافه کردیم باید درباره 
آن مطالعه کنیم و 6 ماه بعد مشــخص کنیم که آیا هزینه ای داشته است یا 
خیر. اینکه در زمینه ای موفق بوده ایم، به معنی مدیریت ارزش نیست بلکه 
باید نتیجه آن را در دراز مدت دید و بعد به آن نسبت ارزش داد.تابش در ادامه 
به ارزش کاذب در زمینه تولید و خدمات اشاره کرد و گفت که در زمینه تولید و 

خدمات ارزش کاذب داریم؛ در نتیجه باید ارزش را تعریف کرد.
وی تاکید کرد که مدیران ارزش آفرین در تصمیم گیری های مدیریتی باید 
حضور داشته باشند و فرآیندی که هزینه مازاد را از جامعه هدف کم می کند، 
تعریف کنند.در پایان این اجالس سراســری، از مدیران برتر کشور تقدیر به 
عمل آمد که یکی از این مدیران مهندس حمیدرضــا عظیمیان، مدیر عامل 
شــرکت فوالد مبارکه بود که به عنوان مدیر ارزش آفرین در تحول و توسعه 

کسب و کار در کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

در اجالس سراسری مدیران ارزش آفرین در تحول و توسعه کسب و کار کشور صورت گرفت؛
دریافت نشان عالی مدیر ارزش آفرین و تقدیر از عملکرد مدیریتی شرکت فوالد مبارکه
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