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مقام سوری:

عناصر مسلح حاضر به ترک درعا نیستند
رییس کمیته آشتی درعا از منصرف شدن عناصر مســلح برای توافق آتش بس خبر داد و گفت که 
آنها با وجود موافقت اولیه حاضر به ترک درعا نیستند.به نقل از شام تایمز، »حسین الرفاعی«  گفت 
که عناصر مسلح روز جمعه چندین دســتگاه اتوبوس برای انتقال شان از درعا البلد به سمت اردن 
و شمال سوریه درخواســت کردند و اتوبوس ها از صبح شنبه در نزدیکی یکی از مراکز امنیتی آماده 
حرکت است اما هیچ کدام از عناصر مصلح حاضر نشدند سوار اتوبوس شوند.رییس کمیته آشتی 
درعا گفت: عناصر مسلح هرگونه درخواست تهیه اتوبوس و تاکید بر ترک شهر درعا و انتقال به اردن 

و یا ترکیه را تکذیب کردند.
الرفاعی افزود: اکنون نشست میان نظامیان روسیه و نمایندگان عناصر مسلح در جریان است؛ اما 

نمایندگان ارتش سوریه حاضر به شرکت در این نشست نشدند.

نامزدهای احتمالی جانشینی نخست وزیر ژاپن
در پی تصمیم ناگهانی »سوگا یوشیهیده« نخست وزیر ژاپن برای عدم نامزدی در رای گیری درون 
حزبی به منظور گزینش ریاســت جدید حزب حاکم لیبرال دموکرات، نامزدهای احتمالی در این 
حزب در حال تشدید مبارزه انتخاباتی خود جهت جانشینی او هستند.به گزارش رسانه های ژاپن،  
سوگا روز جمعه گفت که در رای گیری آتی برای گزینش رهبر جدید حزب کاندید نخواهد شد و افزود 
می خواهد بر اقدامات مقابله با ابتال به کرونا تمرکز کند. تصمیم سوگا بدین معنی است که با پایان 
دوره ریاستش بر حزب لیبرال دموکرات در پایان ماه سپتامبر، از سمت نخست وزیری کنار خواهد 
رفت.در پی اعالم این خبر توسط سوگا، قانون گذاران حزب لیبرال دموکرات وارد عمل شده اند. رای 

گیری درون این حزب تبدیل به مسابقه ای برای گزینش جانشین سوگا شده است.

نشست »بنت« با فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشستی را با فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی درباره سربازی که 
در مرز غزه کشته شد، برگزار کرد.روزنامه یسراییل هیوم نوشت: نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل 
نشستی را با آویو کوخاوی، رییس ستاد ارتش، الیعازر تولیدانو، فرمانده منطقه جنوبی، نمرود الونی، 
فرمانده لشگر غزه و همچنین یوآو برونر، فرمانده منطقه شمالی در لشکر غزه درباره سرباز اسراییلی 
که در مرز غزه کشته شد، برگزار کرد. می خواهم شما و بقیه سربازان بدانید که حمایتم از فرماندهان 
ارتش اسراییل کامل و مطلق است و هرجا جنگی باشد اشتباهاتی نیز هست و برخی مواقع ممکن 
است این اشتباهات فاجعه بار باشد.وی افزود: »من از سیاستمداران و شخصیت ها می خواهم به 

ارتش اسراییل و فرماندهان آن لطمه ای نزنند چراکه ارتش دیگری نداریم.«

معاون سیاسی طالبان: 

حکومت جدید افغانستان فراگیر خواهد بود
معاون سیاســی طالبان گفت که این گروه برای تامین امنیت و بهبود زندگی مردم افغانســتان 
تالش می کند و حکومت جدید همه شــمول و فراگیر خواهد بود.»مال عبدالغنی برادر«، معاون 
سیاسی طالبان گفت که تاکنون کار روی تشــکیل یک حکومت همه شمول جریان دارد. به گفته 
وی، حکومت پاســخگوی همه خواهد بود.برادر در گفت وگو با تلویزیون الجزیره خطاب به مردم 
افغانستان گفت که طالبان برای بهبود بخشــیدن به زندگی مردم تالش خواهند کرد.وی افزود: 
طالبان امنیت را برقرار خواهند کرد، چون به گفته او برای توســعه اقتصادی مهم اســت و زمینه  
اجرای پروژه های بزرگ اقتصادی را فراهم خواهد کرد. بــرادر اما نگفت که حکومت جدید دقیقا 

چه زمانی اعالم خواهد شد.

پایگاهخبریInsiderVoiceگزارشمیدهد:

» بایدن« و معمای مبهم احیای برجام
پایگاه خبری Insider Voice در گزارشــی به مســئله احیای برجام 
همزمان با روی کار آمدن دولت جدید ایران پرداخته و به طور خاص با 
توجه به درگیری های کنونی دولت آمریکا به خصوص در عرصه سیاست 
داخلی این کشور، مســیر احیای توافق مذکور را چالشی و با مشکالت 

عدیده ای همراه دانسته است.
Insider Voice در این رابطه می نویسد: با توجه به قدرت گیری ابراهیم 
رییسی و تیم همفکر او در ایران که رویکرد های سخت گیرانه ای را نسبت 
به تعامل با غرب دارند و در عین حال، مواجهه جو بایدن رییس جمهور 
آمریکا با بحران هــای عدیده داخلی )و به طور خــاص در برهه کنونی، 
انتقادات گسترده از آن ها به دلیل عملکرد ضعیف شان در افغانستان(، 
عده زیادی از تحلیلگران بر این باورند که احیای توافق برجام می تواند 

ماموریتی کامال سخت و مشکل باشد.
برخی تحلیلگران غربی معتقدند که دولت ابراهیم رییســی که عمدتا 
گرایش به توسعه روابط با شرق و مخصوصا چین و روسیه دارد، چندان 
به انجام مذاکره با آمریکا و غرب در مورد پرونده هسته ای خود عالقه ای 
نداشته و برای این مسئله عجله ای هم ندارد. درست بر همین اساس 
است که این تحلیلگران معتقدند که بازگشــت ایران به میز مذاکرات 

هسته ای با غرب، چندان محتمل و قریب الوقوع نیست.
البته که در این زمینه، باید به بی میلی و انفعال دولت بایدن در احیای 
توافق برجام نیز اشــاره کنیم. حداقل تاکنون جو بایــدن و تیم امنیت 
ملی و سیاســت خارجی او بر خالف تمامی وعده های خود که مایل به 
احیای توافق برجام هستند، چندان آمادگی جهت انجام سرمایه گذاری 

سیاسی الزم برای احیای برجام را از خود نشان نداده اند.
جو بایدن به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، 
تاکید داشت که مایل است بار دیگر آمریکا را به توافق برجام بازگرداند 
و تحریم های هســته ای علیه ایران را لغو کند، اما ایران نیز بایســتی 

بالفاصله محدودیت ها بر برنامه هسته ای خود را بپذیرد.
دولت بایدن تاکید داشته که به دنبال انعقاد یک توافق »گسترده تر« و 
»قوی تر« با ایران است که در قالب آن راه برای انجام مذاکرات بیشتر 

با ایران در مورد قدرت منطقه ای و موشکی این کشور نیز هموار شود.
پنجشنبه گذشته »حســین امیر عبداللهیان« وزیر خارجه جدید ایران 
تاکید کرد که تهران به صورت اصولی با از ســرگیری گفت وگو های وین 
موافقت دارد. امیر عبداللهیان همچنین در جریــان گفت وگوی اخیر 
خود با همتای آلمانی اش »هایکو ماس« گفته است: »مذاکرات اتمی 
با غرب بایســتی به رفع کلیه تحریم ها علیه ایران و احقاق حقوق ملت 

ایران ختم شود«.

رویه های امیرعبداللهیان همچنین حاکی از این هستند که تهران بیش 
از آنکه به دنبال ترمیم روابط خود با غرب باشد سعی دارد تا روابطش با 
همسایگان خود را بهبود بخشد. در این رابطه حتی وزارت خارجه ایران در 
بیانیه ای اعالم کرد که بحران های منطقه ای در خاورمیانه تا حد زیادی 
نتیجه مداخله گری قدرت های غربی هستند. از این رو، تهران بیش از 
همه توسعه و بهبود روابط با کشــور های همسایه اش را در اولویت قرار 
داده اســت. از طرفی دولت جدید ایران به وضوح این نکته را روشــن 
ســاخته که دیپلماســی دراین دولت صرفا محدود به مسئله برجام و 
نوع تعامل با غرب نخواهد بود. امری که حامل پیام هایی روشن برای 

کشور های غربی است.
با این حال در این نقطه باید این ســوال را مطرح کرد که آیا پیوند های 
منطقه ای ایران به خصوص با کشور های عربی و کشور هایی نظیر چین 
و روسیه، مسئله لغو تحریم های هســته ای علیه تهران را به اولویتی با 

درجه اهمیت کمتر برای این کشور تبدیل می کند؟
در این چهارچوب عده ای از تحلیلگران مســائل ایران بر ایران باورند که 

طیف جدیدی که اکنون در ایران قدرت گرفته اند )همزمان با روی کار 
آمدن ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور جدید ایران(، بیش از هر 
چیزی به اقتصاد مقاومتی و در پیش گرفتن رویه های مقاومتی در برابر 

غرب اعتقاد دارند.
 در این چهارچوب این طیــف بیش از همه به تکیه بــر توانمندی های 
داخلی ایران و همچنین تجارت منطقه ای اعتقاد دارند. مســئله ای که 
شــاید اقتصاد ایران را چندان به سمت رشــد هدایت نکند با این حال 

می تواند نیاز های آن را تامین کرده و بقای آن را تضمین کند.
برخی ناظران و تحلیلگران هشــدار می دهند که در صورت شکســت 
تالش ها جهت احیای برجام، احتمــال اوج گیری تنش ها میان تهران 
و واشنگتن بسیار زیاد است. در این رابطه به طور خاص به این مسئله 
اشــاره می شــود که اگر دولت جدید ایران با رویکردی حداکثری در 
مذاکرات حاضر شود و دولت آمریکا هم حاضر به همراهی در این راستا 
نباشد، به احتمال فراوان روند متقابل تشدید تنش ها میان دو طرف بار 

دیگر اوج خواهد گرفت.

طالبان به ایران شیعی نزدیک است یا به ترکیه اخوانی؟
یک کارشناس مسائل استراتژیک در پاسخ به اینکه آیا 
طالبان ریشــه اخوانی دارد، به نقش کشورهای حامی 
این گروه از جمله امارات و ترکیه پرداخت و خطرات آن 
را برای ایران مورد بررسی قرار داد.جعفر حق پناه در این 
رابطه گفت: این پیچیدگی صحنه بازی در افغانســتان 
اســت. در مقدمه باید می گفتم که افغانستان همیشه 
در سده گذشته با مفهوم بازی بزرگ گره خورده است. 
زمانی بین روس ها و انگلیســی ها بود و بعد در دوران 
اشغال افغانستان بین آمریکا و شوروی و یکی از عوامل 
مهم  فروپاشــی شــوروی همین تحوالت افغانستان 
بود که کمک بســیار جدی کرد. فکر می کنم اگر از نظر 
ژئوپلوتیک نگاه کنیم منطق بازی بزرگ در افغانستان 
خیلی مهم است. اگر به صحنه شطرنچ نگاه کنید یک 
سرباز می تواند به وزیر تبدیل شود و بازی بزرگ رخ می 

دهد و این را طی دهه های گذشته در افغانستان دیدیم.
این صفحه سیاســت پیچیده یک ورق دیگر خورده و 
برای ناظر خارجی این عجیب می شود که چه طور شد در 
موضوع افغانستان، سخنگوی طالبان می گوید بیشتر از 
هرکشوری به ترکیه نیازمندیم! آیا به معنای این است 
که گرایش های اخوانی وجوددارد؟وی اضافه کرد: اول، 
در طالبان گرایش های متعددی وجود دارد که این هم 
اقتضای مواجهه با تحوالت پیچیده اســت که ســعی 
می کنند درخارج از افغانستان کمتر کشوری از وضعیت 
ناراضی باشد. به همین دلیل پالس های مثبت به همه 
نشان دهند.دوم، کشــورهای دیگر هم به همین شکل 
اوضاع را رصد می کنند. هیچ کدام نمی خواهند که بدون 
تعامل با طالبان باشند هرکدام سعی می کنند تهدید را به 
فرصت تبدیل کنند.اینکه لزوما در حالت فعلی، طالبان 
تا چه اندازه ایدئولوژیک باشد این محل سوال نیست. 

طالبان فعال گروهی یک دست نیست و انتظار می رود 
که این گروه وقتی به قدرت و تکثر برسد، به مرز اختالف 
جدی خواهد رســید چون از مرحله ســلبی به ایجابی 
رسیده  به این معنا که از براندازنه به استقرار رسیده است 
و در موضع معکوس قرار گرفته و حاال باید حکمرانی کند! 
به هرحال در افغانستان خیلی عجیب است که بازیگران 
داخلی آن همزمان با کنشگرانی که رقیب هستند تعامل 
برقرار کنند.وی تاکید کرد: ترکیه ســعی می کند خود را 
به عنوان یک الگوی موفق حکمرانی و قدرت در جهان 
اسالم و اهل سنت باز تعریف  کند. به این جهت سعی 

دارد قدرت نرم خودش را در افغانستان اشاعه دهد. 

سخنگوی قوه قضاییه:

 صحنه های زندان اوین قابل توجیه نیست

نماینده مجلس: 

یا  گاندو تعطیل شود یا  روحانی را محاکمه کنید
نماینده کاشمر در مجلس تاکید کرد که قوه قضاییه پرونده های مرتبط با دولت سابق را بررسی کند.حجت االسالم جواد نیک بین در جلسه علنی مجلس و در تذکری 
خطاب به قالیباف و نمایندگان مجلس اظهار کرد: »بهتر است هیئت رییسه مجلس دستوری به صدا و ســیما بدهد که یا فیلم گاندو را تعطیل کند یا اینکه محاکمه 
حسن روحانی رییس جمهور سابق را شــروع کند.« وی افزود: »کم کم صبر مردم سر آمده اســت؛ آقای اژه ای که پرونده های بزرگی را در این کشور بررسی کرده و 
شجاعانه آن را به پایان رسانده اند، بایستی پرونده های تخلفاتی که مجلس یازدهم و کمیسیون اصل نود و... بررسی کرده و خیلی از خیانت هایی که دولت سابق انجام 
داده و پرونده های آن را به قوه قضاییه ارسال کرده است را بررسی کنند.«نماینده کاشمر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: »مصلحتی که در عدم محاکمه حسن 
روحانی و تیمی که خیانت کرده اند، درست نیست. یا فیلم گاندو که هم اکنون پخش می شود دروغ است یا اینکه صحت دارد؛ اگر دروغ است بهتر است پخش آن را 

قطع کنند و اگر موضوعات مندرج در فیلم گاندو صحت دارد باید هر چه سریع تر روحانی و تیم منتسب به او را محاکمه کنند.« 

خبر روز

وز عکس ر

زندان بگرام، یادگار 
آمریکا در کابل

تلویزیون ترکیه )تی آرتی( تصاویری 
از زنــدان پایگاه هوایــی بگرام در 
افغانستان که ایاالت متحده آمریکا 
اول جــوالی آن را تخلیه کرد، تهیه 
کرد. این زنــدان در پایگاه هوایی 
بگرام در ذهن بسیاری از افغان ها 
تاثیــر فرامــوش ناشــدنی به جا 

گذاشته است.

تازه ترین خبر از »حمید شب خیز« در کیهان!
کیهان نوشت: حمید شب خیز که سال پیش وعده داده بود به دلیل هزینه های هنگفت، شبکه اش 
به روی اینترنت قرار می گیرد، ناگهان و بدون  اشاره به وعده قبلی اش، با پررنگ کردن فحاشی ها 
و تهمت ها و حمایت از گروهک های ســلطنت طلب و فرقه بهائیت، شــبکه خود را روی ماهواره 

حفظ کرده است.
گفتنی است؛ شــب خیز در کنار برخی دیگر از شــبکه های معاند، مردم ایران را تشویق به خارج 
کردن ارز از کشور و سرمایه گذاری در امارات و  ترکیه می کند. وی به دلیل کالهبرداری از خوانندگان 
لس آنجلسی به بهانه کنســرت گذاشتن در کشــورهای همســایه ایران، هدف کینه بسیاری از 

خوانندگان و نوازندگان است.

دوراهی سخت »رییسی«
روزنامه آفتاب یزد نوشت: در موضوع تایید علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت از سوی وزارت 
کشور سید ابراهیم رییسی، محرز است که دولت نوپا در همین ابتدای کار هزینه داده است. گویی 
رییس جمهوری میان خواست جامعه و خواست بخش ذی نفوذ اصول گرایان که صدای بلندی 
دارد گیر کرده و در نهایت ناچار شده زیر انتخاب شورای شــهر تهران مهر تایید بزند. قطعا سبک و 
سنگین شده است و حتما متوجه شده اند اگر زاکانی تایید نشود همان چالش یا دعوایی که عرض 

شد خیلی زود شروع می شود.
  سید ابراهیم رییسی هرچقدر جلوتر برود بیشتر وبیشتر در برابر چنین دوراهی های سختی قرار 
می گیرد. دوراهی هایی که یک سوی آن مردم هستند و مطالبات شان و یک سویش اصول گرایان 

تندرو و مطالبات اقلیت جامعه.
 

حکم جلب »مهدی هاشمی« صادر شد
مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور حکم جلب مهدی هاشــمی به دلیل عدم بازگشت او از مرخصی 

به زندان خبر داد.
 مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد: »در پی اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در روزهای اخیر 
مبنی بر »اعطای مرخصی بدون ســقف زمانی« به مهدی هاشمی، به اطالع می رساند، هیچ گونه 
مرخصی بی وجهی به نامبرده اعطا نشده است و محکوم علیه، طبق قانون برای مدت مشخصی 

به مرخصی اعزام شده بود، ولی مدتی است در غیبت به سر می برد.
متاسفانه نامبرده پس از پایان زمان مرخصی، از مراجعت به زندان خودداری کرده و غیبت داشته 
است؛ اخطار قانونی الزم به وی داده شده و چون به زندان بازنگشته بر همین اساس حکم جلب 

این محکوم صادر شده است.«
 

واکنش روسیه به اظهارات »رییسی« درباره مذاکرات
دیپلمات ارشد روسیه با اشاره به صحبت های سید ابراهیم رییســی درباره تمایل ایران به ادامه 

مذاکرات برجامی گفت: این نشان می دهد ایران آماده ادامه مذاکرات است
میخاییل اولیانوف، دیپلمات ارشــد روسی و نماینده این کشــور در مذاکرات وین در واکنش به 
صحبت های سید ابراهیم رییسی درباره مذاکرات برجامی در توئیتی نوشت: »این اظهارات نشان 
می دهد که ایران آماده ادامه مذاکرات وین درباره برجام است. }البته{ همچنان زمان از سرگیری 

مذاکرات نامشخص است«.
بر اساس این گزارش، رییس جمهوری ایران در نخستین گفت وگوی تلویزیونی خود در پاسخ به 
ســوالی درباره مذاکرات برجامی وین گفت: ما ابایی از مذاکره نداریم، اما گفت و گو با فشار چه 

نوع گفت وگویی است؟

کافه سیاست

اصول گرایان از مذاکره 
می ترسند؟

به گزارش برنا؛ نماینده تهران در مجلس گفت: 
در مجلــس نهــم مخالفان برجام نظرشــان 
مخالفت با اصــل مذاکره نبــود بلکه معتقد 
بودند برجام اگــر مذاکره اســت باید نتیجه 
بخش باشــد و نتیجه آن فقط به نفع آمریکا 
و ۱+۴ رقم نخورد، کسی از مذاکره نمی ترسد. 
اسماعیل کوثری، در پاســخ به این سوال که 
برخــی مخالفان برجام اکنــون در موافقت با 
برجام اظهاراتی را بیان می کنند نظر شــما در 
خصوص این تغییر موضع چیست، گفت: در 
مجلس نهم مخالفان برجام نظرشان مخالفت 
با اصل مذاکره نبود بلکه معتقد بودند برجام اگر 
مذاکره است باید نتیجه بخش باشد و نتیجه 
آن فقط به نفع آمریکا و ۱+۴ رقم نخورد، کسی 
از مذاکره نمی ترســد، از همان ابتدا گفتیم که 
حمایت از آمریکا اشتباه است. اروپایی ها توقع 
دارند تا هرچه می گوینــد ایران بپذیرد. همان 
موقع در مجلس وقت هم به تیم مذاکره کننده 
گوشزد کردیم که اشتباه است یک دفعه برجام 
را عملی کنند، ایران یــک گام بردارد و بگذارند 
آن ها هم یک گام بردارنــد. وی ادامه داد: هر 
وقت که طرفین مقابل انصاف به خرج دهند آن 
وقت می توان امیدی به برجام داشت، برجام 
دو، سه و چهار را مطرح نکنند. راه برای مذاکره 
بعدی باز است، اما اگر بخواهند شروطی را در 
زمینه موشکی، منطقه ای، حقوق بشر بگذارند 
نمی پذیریم. مذاکره می کنیم تا نتیجه بگیریم 
نه اینکه مذاکره کنیم بــرای مذاکره، این روند 
قابل قبول نیســت.کوثری بیان کرد: هیچ گاه 
کســی مخالف مذاکره نبوده است، حضرت 
آقا هم فرمودند که مــا از مذاکره ترس نداریم 
منتها اصل این اســت که مذاکرات باید عینا 
عملی شــود. در مجلس نهم که بازدید از فردو 
داشــتیم، تمام دستگاه های ســانتریفیوژ را 
جمع کرده بودند در خنداب اراک نیز به همین 
صورت. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: 
اکنون هم آقای رییســی می گوید که مذاکره 
باید تضمین داشته باشد، اگر تضمین نباشد  ما 
به راه خودمان را ادامه می دهیم آنها هم دنبال 
ما بدوند، ما که از کسی باکی نداریم. آمریکایی 
ها تخلف کردند و خودشان خلف وعده کردند. 

بین الملل
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52 طرح تعاونی در استان اصفهان افتتاح می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: همزمان با هفته تعاون، ۵۲ طرح و پروژه 
تعاونی در این استان به بهره برداری می رسد.

کامران کالنی افزود: این پروژه ها که در بخش های صنعتی، مســکن، کشــاورزی و صنایع دستی 
اجراشده است به صورت متمرکز همزمان با  ۲۶۸  طرح تعاونی در کشور به بهره برداری می رسد.

وی بیان کرد: آیین بهره برداری از طرح های تعاونی استان اصفهان همزمان با تجلیل از ۱۸ تعاونی 
برتر اســتانی که ۲ باب آن نیز صاحب افتخار ملی هســتند به صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانی 

شهرستان نجف آباد برگزار می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان میزان سرمایه گذاری برای ۵۲ طرح تعاونی این استان 
را هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: بالغ بر ۹۰ درصد هزینه طرح های تعاونی استان آورده 

بخش خصوصی و کمتر از ۱۰ درصد آن از تسهیالت بانکی است.
وی اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح ها ، اشتغال ۵۳۵ نفر به صورت مستقیم فراهم خواهد شد.
کالنی با بیان اینکه بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ تعاونی در اســتان اصفهان ثبت شده که نیمی از آن فعال 
است، تصریح کرد: بیش از ســه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو این تشکل های اقتصادی هستند که 
بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آنها درتعاونی های ســهام عدالت و ۷۷۱ هزار نفر در دیگر شرکت ها 
عضویت دارند.وی با اشــاره به اینکه پنج درصد از تعاونی های فعال کشــور در این استان مستقر 
هستند، خاطرنشان کرد: شرکت های تعاونی اصفهان ۵۴ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده اند.مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان تشکیل شرکت تعاونی های توســعه و عمران شهرستانی را از 
جمله برنامه های این اداره کل اعالم کرد و گفت: ۹ شهرستان این تشکل را ثبت کرده اند و اتحادیه 
تعاونی های توسعه عمران نیز در این استان تشکیل شده اســت.۱۳ تا ۱۹ شهریورماه به نام هفته 

تعاون نام گذاری شده است.

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

کسبه، ظرفیت تعطیلی دیگری را ندارند
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان با بیان اینکه واکسیناسیون اصناف می تواند ایمنی ایجاد کند، 
گفت: ما از دوره تصمیمات ستاد کرونا برای تعطیلی جامع و کامل کسبه گذر کردیم چرا که این نوع 

مدیریت منسوخ شده و باید به سمت واکسیناسیون اصناف پیش برویم.
رسول جهانگیری با اشاره به مشکالت اصناف با توجه به تعطیلی اجباری کرونایی در طول پاندمی 
کرونا، اظهار داشت: بارها مشکالت کسبه و مطالبات آنها مطرح شده است.تعطیلی های گاه و بی گاه 
اصناف در کنترل کرونا هیچ اثری نخواهد داشت بلکه تعطیلی ها باید هوشمند شود و با افراد متخلف 
و کسانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند،  برخورد شود نه اینکه بگوییم تمامی اصناف تعطیل کنند.

وی با بیان اینکه به مطالبات اصناف پاسخ داده نشــده، گفت: از مطالبه گری دست برنمی داریم 
ولی شــرایط دولت را درک می کنیم که توانایی عمل به قول های دولت قبلی را ندارد ما برای آینده 
حرف می زنیم و مطالبه می کنیم.رییس اتاق اصناف استان اصفهان ادامه داد: مسئوالن باید بدانند 
وضعیت اقتصادی قابل تعطیلی نیست و دیگر کسبه توانایی و ظرفیت تعطیلی ندارند باید به سمت 
هوشمند کردن رعایت پروتکل ها هم از لحاظ مراجعات مردمی و هم خدمت رسانی به مردم پیش 
برویم.وی تصریح کرد: آرام آرام باید به ســمت جامعه ای برویم که باید واکســینه می شدند ولی 

نشدند، کاسبی که رعایت پروتکل ها را نمی کند باید با او برخورد شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه واکسیناسیون اصناف می تواند ایمنی ایجاد کند، اظهار داشت: ما از دوره 
تصمیمات ستاد ملی کرونا برای تعطیلی جامع و کامل کســبه گذر کردیم چرا که این نوع مدیریت 

منسوخ شده است و باید در ارتقای واکسیناسیون همت بگماریم.
رییس اتاق اصناف استان اصفهان با بیان اینکه دولت ظرفیت ارائه بسته کمکی و حمایتی به اصناف 
را ندارد، ادامه داد: در حــال حاضر ظرفیت تعطیلی مجدد و اضافه کــردن باری به دوش اصناف را 

نداریم.

خشکاندن زاینده رود و بحران تغییر کاربری اراضی کشاورزی؛

واویال از دست ویالیی ها!

چاه های غیرمجــاز در مجموعه باغ ویالهای شــرق اصفهان واقع در 
روستای کبوترآباد مسدود و از برداشت ۴۲ هزار مترمکعب از سفره های 
آب زیرزمینــی جلوگیری شــد.یگان حفاظت منابع آب شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان به همراه نیروی انتظامی طی عملیاتی دو حلقه چاه 
غیرمجاز در مجموعه باغ ویالهای روستای کبوتر آباد از توابع شهرستان 

اصفهان )ورزنه( را مسدود کردند.
این چاه ها از سه دهه پیش حفر و تاکنون بهره برداری شده که یکی از 
آنها به عمق ۳۰ متر و برداشت ساالنه ۳۲ هزار مترمکعب و دیگری به 
عمق ۲۵ متر با برداشت ساالنه حدود ۱۰ هزار مترمکعب آب بود.ساخت 
و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حاشیه زاینده 
رود در سال های اخیر افزایش یافته زیرا کشــاورزان به علت بی آبی 
زاینده رود امکان کشت و کار ندارند و برخی به دالیل معیشتی مجبور 

به فروش زمین های خود شدند.
به گفته مهدی مجیری، معــاون حفظ کاربــری و یکپارچگی اراضی 
ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان، طی ســال های اخیر در شــرق 
اصفهان حدود ۱۰ هزار تا ۱۵ هــزار هکتار تغییر کاربــری اتفاق افتاده 
است؛ همچنین بیشــترین تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای 

غیرمجاز در ســه ســال اخیر در محدوده شهرســتان های فالورجان، 
سمیرم، اصفهان، شهرضا، کاشان، شاهین شــهر رخ داده که به ۵۵۰۰ 
مورد می رسد.وزارت نیرو با توجه به وضعیت بغرنج منابع آب زیرزمینی 
مجوز بهره برداری صادر نمی کند؛ اما مالــکان چاه های غیرمجاز برای 
حفر هر متر چاه مبالغ میلیونی به مقنی ها پرداخت می کنند.برپایه آمار 
موجود از چاه های غیر مجاز استان هم اکنون نیمی متروکه و غیرفعال 
است و از ۴۱ هزار حلقه چاه مجاز در سطح استان بهره برداری می شود.

 مالکان ویالهای الکچری، چاه ها را حق خود می دانند
محمــود چیتیان، سرپرســت معاونــت حفاظت و بهره بــرداری آب 
منطقه ای اصفهان با اشاره به چالش های موجود برای حفاظت از منابع 
آب می افزاید: برای پر و مسلوب المنفعه چاه های غیرمجاز با هماهنگی 
مراجــع قضایی و کســب مجوزهــای الزم و همچنین بــا هماهنگی 
نیروهای انتظامــی و امنیتی این عمل صورت می گیــرد که معموال با 
مقاومت صاحبان آنها روبه رو می شویم، اغلب این چاه ها در باغ ویالها 
حفر شده است و مسدود کردن آنها به سختی انجام شده و حتی گاهی 
با درگیری فیزیکی افراد با همکاران همراه است؛ از این رو اگر همراهی 

و همکاری ارگان های نامبرده نباشد پر کردن چاه ها امکان پذیر نیست.
وی می گویــد: بخش عمــده ای از صاحبان این چاه ها داشــتن چاه 
غیرمجاز را حق خود می دانند درحالی که منابع آب ملی اســت و هیچ 
کسی مجاز نیســت بدون اخذ مجوز از شرکت آب منطقه ای نسبت به 
حفر چاه اقدام کند.سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان خاطرنشــان می کند: به رغم مشکالت موجود 
ما مصمم هســتیم طرح احیا و تعادل بخشــی را برای کمک به بهبود 
وضعیت آبخوان ها و حفاظت از منابع آب در استان اصفهان ادامه دهیم 
و با اجرای طرح احیا و تعادل بخشــی و مراقبت از آب های زیر زمینی 

امیدواریم بخشی از این کسری ها را بتوان جبران کرد.
مصرف بی رویه و برداشــت بیش از حد منابع آب بدون رعایت تعادل 
بخشی آبخوان ها، دشت های اصفهان را درگیر پدیده فرونشست کرده 
است.براساس تعاریف علمی »فرونشست زمین پدیده ای است که بر 
اثر خالی شدن آب بافت های متراکم و الیه های زیرین سطح زمین رخ 
می دهد که در نتیجه آن سطح زمین به صورت تدریجی و در برخی موارد 

به صورت ناگهانی فرو می نشیند.«
به اعتقاد کارشناسان، این نشست باعث ایجاد ترک و شکاف هایی در 
زمین شده و بر الگوی جریان های زیرزمینی و سطحی، تغییر کیفیت 
آب های زیرزمینی، تغییر شکل سطح زمین و سیل خیزی مناطق تاثیر 
می گذارد.در نتیجه سوءمدیریت سه دهه گذشــته در زمینه مدیریت 
منابع آبی و پیامدهای ناگوار آن به ویژه حفر چاه های مجاز و غیرمجاز، 
برداشت های بی رویه و توســعه ناپایدار کشاورزی امروزه بسیاری از 

آبخوان ها خالی شده و منابع آب زیرزمینی کشور به قهقرا رفته است.
آنطورکه مدیرکل مخاطرات زیســت محیطی و مهندســی ســازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشــور می گوید: استان اصفهان 

خطرناک ترین استان کشور به لحاظ فرونشست است.
رضا شــهبازی می افزاید: این روند به گونه ای است که روزی نیست که 
برای ما پیام ناگواری از این استان در زمینه فرونشست ارسال نشود و 
اصفهان تنها کالن شهر کشور است که فرونشست به سمت درون شهر 

نفوذ کرده است.

 اصفهان و شمال استان در معرض فرونشست زمین
به گفته شــهبازی، کمربندی شاهین شــهر، فرودگاه اصفهان و دشت 
مهیار از مناطقی اســت که درگیر مخاطره فرونشســت زمین هستند. 
فرونشست در حالی در دشــت مهیار از ۳۷ سال قبل آغاز شده که زیر 
ساخت های مهمی چون جاده ترانزیت تهران-اصفهان- شیراز در آن 
واقع  شده و تاکنون چندین بار به دلیل فرونشست تخریب شده است. 
عالوه بر آن دکل های فشــار قوی برق و خط راه آهن و خطوط انتقال 

پاالیشگاه و بنزین از این منطقه عبور می کنند.
همچنین براساس آخرین مطالعات انجام شــده، آثار فرونشست از 
جنوب به شــمال میدان نقش جهان و پل هــای تاریخی با ترک های 

متعدد نقش بسته است.

ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با اشاره به 
احتمال قطعی برق در زمستان به خصوص در بخش 
صنعت، گفت: با وجود افزایش مصرف برق، روز شنبه 
هیچ گونه قطعی برق در اصفهان نداشتیم و دلیل این 

افزایش کاهش محدودیت صنایع فوالدی است.
محمدرضا نوحی درباره آخرین وضعیت برق در استان 
اصفهان، اظهار کرد: روز شــنبه میزان مصرف برق در 
استان اصفهان بســیار باال بود.وی توضیح داد: شنبه، 
۱۳ شهریور ماه میزان تولید برق استان ۳۷۹۶ مگاوات 

بود، در حالی که مصرف برق ۵۱۱۸ بود که در این شرایط 
۱۳۸۳ مگاوات برق از شــبکه سراســری وارد شبکه 
استان اصفهان شد.وی دلیل این افزایش مصرف برق 
را صنایع فوالدی اعالم کرد و گفت: با توجه به کاهش 
دمای هوا، محدودیــت تامین بــرق صنایع فوالدی 
کمتر شده است.وی البته تاکید کرد: با وجود افزایش 
مصرف برق، خوشبختانه اخیرا هیچ گونه خاموشی و 
قطعی برق با برنامه و بدون برنامه در اصفهان نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه در حــال حاضر کمبود تولید برق 
اصفهان به دلیل محدودیت منابع آبی اســت، یادآور 
شــد: به دلیل محدودیت منابع آبــی در حال حاضر 
واحد ۲ و ۳ نیروگاه اصفهان و همچنین واحد ۱ و ۳ و ۴ 
نیروگاه کارون چهار در مدار نیست.نوحی در خصوص 

برخی پیش بینی ها مبنی بر اینکه در زمســتان نیز با 
محدودیت تولید برق مواجه خواهیم شد، اظهار کرد: 
با توجه به محدودیت تامین سوخت گاز در زمستان، 
احتمال می رود همانند سال گذشته در تولید برق نیز 
دچار مشکل شویم و احتمال قطعی برق در زمستان به 
خصوص در بخش صنعت وجود دارد.وی درباره ادامه 
قطعی های برق در تابستان امسال، گفت: با توجه به 
کاهش دمای هوا در شمال کشور، به طور قطع با کاهش 
مصرف برق مواجه خواهیم شد و خاموشی های بدون 
برنامه صد درصد نداشته باشــیم.نوحی با بیان اینکه 
به تازگی مدیریت بار در استان صفر بود، تاکید کرد: با 
توجه به کاهش مصرف خانگی، محدودیت تامین برق 

صنایع فوالدی بسیار کمتر شده است.

سخنگوی صنعت برق استان عنوان کرد:

احتمال قطعی برق اصفهان در  زمستان

خبر روز

مطالبات جدی استان اصفهان از وزارت نیرو چیست؟
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مشکالت مردم استان گفت: احیای رودخانه 
زاینده رود، تاالب بین المللی گاوخونی، تامین حقابه های زیســت محیطــی و حقابه های قانونی 

رودخانه از مطالبات جدی استان اصفهان از وزارت نیرو است.
با وجود فعالیت های زیســت محیطی صنایع، آلودگی هوا در تابستان هم اصفهان را رها نمی کند. 
کیفیت هوا باز هم ناســالم بود و میانگین شاخص کیفی هوا نشــان داد برای سومین روز متوالی 

هوای اصفهان آلوده است.
عامل اصلی آلودگی هوای اصفهان صنایع، ریزگردها، خودروها یا هر چه که هست نفس شهر را به 
شماره انداخته در چنین شرایطی توصیه می شــود همه افراد جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیر 
از تردد غیرضروری در شــهر خودداری کنند. معموال از گرد و غبار به عنوان علت آلودگی هوا در طول 
تابستان یاد می شود. گرد و غباری که ناشی از تغییر کاربری اراضی و فعالیت های صنعتی معدنی در 

کانون های بحرانی و فرسایش بادی است به ویژه در مناطق شرق و شمال شرق اصفهان.
اصفهانی ها طی ۴ ماه ابتدایی ســال جاری در مقایسه با پارســال بیش از ۲ برابر روزهای آلوده را 
تجربه کردند و نصف جهان دیگر توان میزبانی از آالینده های بیشتر را ندارد. حاال این  پرسش مطرح 
می شود که چرا عامل یا عوامل اصلی تنگی نفس کالن شهر اصفهان شناسایی و یک بار برای همیشه 

برطرف نمی شوند؟
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به علت کاهش کیفیت هوای نصف جهان، اظهار 
داشت: وضعیت خاص کم بارشــی، افزایش دما و وزش بادهایی که منجر به خیزش گرد و غبار در 

بیشتر مناطق بیابانی و استان اصفهان بوده، علت کاهش کیفیت هوا و افزایش گرد و غبار است.
منصور شیشــه فروش افزود: در اســتان اصفهان ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار بیابان داریم که یک 

میلیون و ۹۰ هزار هکتار آن کانون فرسایش بادی شناسایی شده است.
وی با بیان کم بارشی و خشکی زاینده رود، اظهار داشت: به همین دلیل در اراضی بسیاری در استان 
کشت انجام نشده و سبب شــده که کانون های گرد و غبار نقطه ای پیش بیاید و وزش باد شرایط 

افزایش آلودگی ناشی از گرد و غبار را داشته باشیم.
وی ادامه داد:  از چند سال گذشــته تا کنون ۳۰۷ هزار هکتار در نوارهای بیابانی و کانون های گرد و 
غبار نهال کاری انجام شده و امســال حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت ملی به منابع طبیعی 

تخصیص داده شده و قرار است در ۷۰۰ هکتار عرصه های کانون فرسایش بادی نهال کاری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: در نوارهایی از مناطق جاده ای و مکان هایی 
که مستعد اســت بادشــکن زنده و غیرزنده اجرا می شود، مالچ پاشــی در بعضی مناطق هم در 
 دستور کار اســت و همچنین اجرای طرح هایی برای معادنی که در اطراف اصفهان هستند، کنترل 

خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه احیای رودخانه زاینده رود و تامین آب برای تاالب گاوخونی یکی از نیازهای 
استان است، گفت: همواره از وزارت نیرو درخواست شده که بتوانند حقابه های زاینده رود را بدهند و 
با استان های همجوار هماهنگ شده که کویرهای مشترک با استان اصفهان از جمله کویرهایی که در 
قم، یزد، سمنان و خراسان جنوبی است همزمان طرح های بیابان زدایی انجام شود که کانون های 

خارج از استان نداشته باشیم.
شیشه فروش افزود: به طور یقین خشکســالی، گرد و غبار، فرو نشســت زمین و اثرات خشکی 
زاینده رود مشکالتی برای مردم استان به وجود آورده و احیای رودخانه زاینده رود، تاالب بین المللی 
گاوخونی، تامین حقابه های زیست محیطی و حقابه های قانونی رودخانه بر اساس مصوبات شورای 
عالی آب  از مطالبات جدی استان اصفهان از وزارت نیرو است که می تواند این مشکل را برطرف کند.

آلودگی هوا به دلیل افزایش بی رویه فعالیت های صنعتی، مصرف ســوخت های فسیلی و تراکم 
جمعیت در برخی از شــهرها روز به روز شــدیدتر می شــود  که همواره تهدید جدی برای سالمت 
انسان ها و سایر موجودات زنده به شــمار می رود. امید است شاهد کاهش آلودگی در سطح کالن 

شهر اصفهان باشیم. 

کافه اقتصاد

استقرار صنایع تبدیلی در شهرستان های غرب اصفهان ضروری استذره بین
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: استقرار و توسعه صنایع تبدیلی در شهرستان های کم برخوردار غرب اصفهان با هدف ایجاد اشتغال پایدار و جلوگیری از خام 
فروشی و فساد محصوالت کشاورزی ضروری است. آیت ا… سید یوسف طباطبایی نژاد در حاشیه بازدید از سردخانه و کارخانه فرآوری سیب زمینی شهر دامنه فریدن، در 
گفت و گو با ایرنا، افزود: سال های مدید محصول سیب زمینی فریدن در نبود انبارهای مناسب و صنایع تبدیلی دور ریخته می شد، مشاهده این صحنه بسیار اندوهبار بود که 
برای رفع آن در همان سال هاپیشنهاداتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و مسئوالن دولتی داده شد.  وی با اشاره به راه اندازی سردخانه نگهداری محصوالت کشاورزی 
با تالش سرمایه گذار بخش خصوصی، اظهار امیداوری کرد: در آینده ای نزدیک با تکمیل و گسترش کارخانه،  شاهد فساد محصوالت تولیدی کشاورزان این منطقه نباشیم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان افزود: راه اندازی یک واحد تولیدی و یا صنایع تبدیلی در مناطق محروم و یا کم برخوردار، توسعه اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود سطح 
معیشت مردم و کشاورزان آن منطقه را بدنبال خواهد داشت. آیت  ا... طباطبایی نژاد خاطرنشان کرد: هزاران تن مواد غذایی و محصوالت کشاورزی به دلیل اینکه فضای 
استاندارد و مناســب برای نگهداری آنها در همه فصول ســال وجود ندارد از بین می رود که این رویه اسراف است و باید مدیریت شــود. وی افزود: پرهیز از اسراف یکی از 
شاخصه های مهم اقتصاد مقاومتی است، از این رو با حمایت از  تولید کننده و سرمایه گذار عالوه بر افزایش سطح کیفیت و کمیت محصوالت، خرید مردم نیز افزایش پیدا 

می کند. وی تاکید کرد: در جهش تولید و رونق اقتصادی باید بگونه ای حرکت کنیم که برای کشورهای دیگر الگو باشیم.

 برداشت رطب 
در آبادان

روستای شلحه امام حسن عسکری 
)ع( یکی از روســتا های زیبــا در ۱۳ 
کیلومتری شهرستان آبادان است که به 
دلیل نزدیکی نخلستان به آب رودخانه 
اروند رود،  یکــی از بهترین رطب های 
منطقه را دارد. رطــب محصول اصلی 
این روستاســت که درخت های سر 
به فلک کشــیده آن زیبایی خاصی به 

منطقه بخشیده است.

وز عکس ر

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان:

 گرانی لبنیات در بازار 
تخلف است

معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان درباره افزایش قیمت 
لبنیات در بازار، اظهار کرد: درخواست افزایش 
قیمت لبنیات در پی افزایش نرخ شیر خام به 
دلیل فشار تورمی و باالرفتن هزینه های تولید 
دامداران است. حســین ایراندوست توضیح 
داد: در حال حاضر هزینه کرایه حمل، نهاده ها 
افزایش یافته،همچنین قیمت علوفه سه برابر 
شده است، پس باید دید آیا می توان تولید را با 
همان شرایط قبلی ادامه داد، بنابراین ناگزیر به 
افزایش قیمت شیر خام هستیم، از سوی دیگر 
به کارخانجات صنایع لبنی نیز نمی توان بگوییم 
زمانی که شــیر را گران می خــرد، محصوالت 
لبنی خود را به قیمت ســال قبل برای مصرف 
کننده قیمت گذاری کنــد.وی با بیان اینکه اگر 
بخواهیم شیر و یا محصوالت لبنی گران نشود 
باید به دنبال راه جبران باشیم، گفت: در راه حل 
نخست کارخانجات صنایع لبنی می توانند شیر 
را گران خرید کنند، با این وجود محصول لبنی 
خود را گران نکنند؛اما در ازای آن اجازه صادرات 
مثال کره و شیرخشک را بدون پرداخت عوارض 
داشته باشند، تا از این طریق تولید گران لبنیات 
برای کارخانجات جبران شود.ایراندوست ادامه 
داد: در راه حل دوم دولت می تواند یارانه ای در 
قالب کاالبرگ، یارانه خرید لبنیات و یا پروتئین 

را به سه دهک پایین جامعه اختصاص دهد.
وی تاکید کــرد: امتیاز پرداخــت یارانه به چند 
دهک پایین جامعه این است که یارانه واقعی 
لبنیات به افراد نیازمند داده می شود، در حالی 
که امروز با پرداخت یارانه ها به نهاده ها، تمام 
دهک های جامعه از یارانه ها بهره مند می شوند 
و این گونه عدالت رعایت نمی شود.معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان اما درباره گالیــه مردم از  افزایش نرخ 
لبنیات، اظهار کرد: در حال حاضر آن دســته از 
محصوالت لبنی که نرخ آن به صورت دستوری 
مشخص می شــود، افزایش قیمت نداشته 
اســت؛ به عنوان مثال پنیر یواف ۱۴ هزار و ۵۰۰ 

تومان اکنون نباید گران شده باشد.
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معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

در صورت بازگشایی مدارس، آموزش ترکیبی خواهد بود
پس از تعطیلی مــدارس زمزمه هــای آموزش مجازی در کشــور و در 
مجموعه آموزش و پرورش به گوش می رسید، اما باتوجه به فراهم نبودن 
زیرساخت های آموزش مجازی این مسئله به صورت دست و پا شکسته 
و در بستر پیام رسان های داخلی و خارجی آغاز شد، بسیاری از معلمان 
آموزش های الزم برای تولید محتوا در فضای مجازی را فرا نگرفته بودند و 
این مسئله در ابتدای شیوع کرونا دستمایه طنز در فضای مجازی نیز شد.

اپلیکیشن شــاد به ســرعت به عنوان نرم افزار آموزش مجازی در کشور 
معرفی شد، اما این نرم افزار در ابتدا دارای ایرادات اساسی بود، نکته قابل 
توجه در بحث آموزش مجازی این بود که در بسیاری از خانواده ها تلفن 
همراه هوشــمند قوی، تبلت و لب تاب وجود نداشت و حتی بسیاری از 
مناطق از دسترسی به اینترنت پرسرعت محروم بودند، بنابراین از همان 
ابتدای آغاز آموزش مجازی یک شــکاف آموزشی در بین دانش آموزان 

ایجاد شد.
به گفته مسئوالن آموزش و پرورش در ســال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ تا 
حدودی مشکالت زیرساخت های آموزشی و مشکالت شبکه شاد مرتفع 
شــد و با کمک خیرین نیز برای دانش آموزان کم بضاعت تعدادی تلفن 
همراه، تبلت و لب تاب تهیه و در اختیار آن ها قرار گرفت، اما با این وجود و 
به علت حجم باالی محرومیت در برخی نقاط کشور برخی دانش آموزان 
نتوانستند از ظرفیت آموزش مجازی بهره مند شوند و کالس ها در برخی 
مدارس مناطق محروم حضوری شــد. والدین و معلمــان برای بحث 
آموزش فرزندشان دغدغه های بسیاری دارند و این مسئله چالش های 

تحصیل در سال تحصیلی پیش رو را تشدید می کند.

افت 50 درصدی کیفیت تحصیل در آموزش مجازی  
معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به اینکه با شــیوع ویروس کرونا آموزش مجازی به اجبار در دستور کار 
مدارس جهان قرار گرفت، اظهار کرد: آمــوزش حدود یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون دانش آموز تحت تاثیر این ویروس قرار گرفت، در برخی مناطق 
جهان مدارس بازگشایی شد و در برخی کشــورها نیز هم چنان آموزش 
مجازی در دستور کار قرار دارد. فیروز عسگری با تاکید بر اینکه آموزش 
مجازی آســیب های باالیی دارد، عنوان کرد: از ابتدا در تالش بودیم که 
آسیب ها به حداقل برسد، امیدواریم با بهبود شــرایط کرونایی در سال 

تحصیلی جدید آموزش در مدارس حضوری شود.
وی با بیان اینکه حضوری شدن آموزش در مدارس  تنها با تصمیم ستاد 
ملی کرونا امکان پذیر است، عنوان کرد: آموزش و پرورش در این حوزه 
به تنهایی تصمیم گیری نمی کند، اما سه سناریوی آموزش کامال مجازی، 

آموزش ترکیبی و آموزش حضوری برای سال تحصیلی جدید تدوین شده 
و برای هر کدام از این سناریوها آمادگی الزم وجود دارد.

عسگری افزود: اگر شرایط به گونه ای پیش برود که مجبور شویم آموزش 
را به صورت کامال مجازی در سال تحصیلی جدید ادامه دهیم، نقاط ضعف 
و قوت این نوع آموزش احصا شده است تا بتوانیم در حد توان نقاط ضعف 
را برطرف کنیم، اما باوجود تمامی تالش ها امکان برطرف شدن ضعف ها 
وجود ندارد، در آموزش مجازی هوش اجتماعی بچه ها به دلیل در خانه 
ماندن تحت تاثیر قرار می گیرد، همچنین این قشــر از بسیاری از موارد  
مانند آموزش رو در رو، تخلیه انرژی، دوســتی با همساالن و .. را در این 

شرایط از دست می دهند.
معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه طبق وعده ها با واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان پیش بینی 
می شود مدارس در سال تحصیلی جدید بازگشایی شوند، گفت: اما قطعا 
در صورت بازگشایی مدارس، کالس های درس با تراکم ۱۰۰ درصد تشکیل 

نمی شود و آموزش ترکیبی خواهد بود.
وی توضیح داد: در آموزش ترکیبی دانش آموزان برای حضور در مدارس 
تقسیم بندی می شــوند، مثال از یک کالس ۳۰ نفره حدود ۱۵ نفر در یک 

روز آموزش را به صورت حضوری و ۱۵ نفر به صورت غیرحضوری دریافت 
می کنند، یعنی ساعات حضور دانش آموز در مدارس نصف خواهد شد و 
ساعاتی که دانش آموز در مدرســه حضور ندارد از طریق آموزش مجازی 

جبران می شود.
عسگری ادامه داد: تالش می شــود در آموزش ترکیبی آموزش دروس 
به صورت غیرحضوری و انجام تکالیف و رفع اشکال به صورت حضوری 

باشد.
معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 
آموزش مجازی در بهترین حالت از صد در صد حدود ۵۰ درصد کیفیت دارد 
و این کاهش کیفیت دالیل متعددی دارد، اما در آموزش مجازی زحمت 
معلمان بسیار بیشتر از آموزش حضوری بود، کیفیت تحصیلی در آموزش 

مجازی افت کرده است و هیچ کس نمی تواند منکر این مسئله شود.
وی با بیان اینکه در بحث آموزش مجازی بیشترین ضربه به دانش آموزان 
دوره ابتدایی به ویژه پایه اول و دوم وارد شد، عنوان کرد: هوش اجتماعی 
دانش آموز با حضور در مدرســه و اجتماع تقویت می شــود، همچنین 
در محیط مدرســه نظم مندی را فرا می گیرد، در ایــام کرونا روح و روان 

دانش آموزان بشدت تحت تاثیر قرار گرفت.

 محکومیت رییس یکی از شعب بانک های شهرکرد به
 جرم 20 فقره پرونده سازی جعلی

رییس سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به بازرسی صورت گرفته از یکی از شعب 
بانک توسعه تعاون استان مشخص شد رییس شعبه بیش از ۲۰ فقره تسهیالت با پرونده سازی به 

نام خود، خانواده، اقوام و بستگان درجه یک خود دریافت کرده است.
علی احمدی ادامه داد: مبلغ وام های دریافت شده ۹ میلیارد ریال بوده و بدون اینکه مبالغ فوق در 

محل قرارداد های مربوطه هزینه شود ،صرف خرید منزل مسکونی شده است.
وی تصریح کرد: این موضوع با ورود ســازمان بازرسی استان منجر به اعالم جرم و تخلف شده و بر 
اساس رای صادره در شهریور ماه سال جاری از سوی مرجع قضایی به عنوان تصرف غیرقانونی در 
اموال دولتی با قید انتفاع غیرمجاز از تســهیالت منجر به صــدور رای محکومیت این رییس بانک 

متخلف شد.
احمدی اضافه کرد: همچنین هیئت رســیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذی ربط، فرد مربوطه را به 
مجازات محرومیت از انتصاب پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی به مدت ۶ ماه 

محکوم کرد.

 بهره مندی مردم مناطق روستایی از خدمات بهداشتی
 در چهارمحال و بختیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار داشت: ۱۲۰ مرکز بهداشتی، درمانی شهری و روستایی 
و ۳۰۵خانه بهداشت در مناطق روستایی چهارمحال و بختیاری در حال ارائه خدمت است و می توان 

گفت ۱۰۰ درصد مردم مناطق روستایی تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار دارند.
مجید شیرانی افزود: مرکز جامع خدمات سالمت در بسیاری از مناطق استان ایجاد شده و به طور 
نمونه در مناطق سخت گذر دهستان موگویی و سرآقاسید پزشک مستقر است و خدمات بهداشتی 
و درمانی ارائه می شود.شــیرانی اضافه کرد: وجود این مراکز بهداشتی در مناطق مختلف استان در 
دوران شیوع کرونا در خصوص غربالگری مبتالیان، مهار شیوع و درمان بیماران بسیار موثر بوده است.

وی اظهار داشت: جدیدترین تحلیل ها نشــان می دهد که همچنان بار ویروس در استان باالست و 
تعداد بیماران بستری در مراکز درمانی زیاد اســت، اما در خصوص شناسایی بیماران جدید به نظر 

می رسد روند کاهشی شکل گرفته که تداوم آن نیازمند همراهی بیش از پیش مردم است.
شیرانی گفت: به سبب شیوع ویروس کرونا در اســتان همچنان دو هفته واگیری ادامه دارد و برای 
مهار این ویروس می طلبد در این مدت به شدت شیوه نامه های بهداشــتی رعایت شود تا در روند 

کاهشی در استان به ثبات برسیم.

قبولی 42 درصد دانش آموزان در آزمون هوش
رییس آموزش و پرورش اســتثنایی چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: امســال، ۱۱۸ نفر از 
دانش آموزان استان، متقاضی جهش به پایه باالتر بودند که بعد از انجام آزمون هوش، ۴۲ درصد از 
آن ها موفق به کسب صالحیت و نمره الزم برای ارتقاء به پایه تحصیلی باالتر شدند.خداکرم حیدری 
افزود: برنامه جهش تحصیلی در پایه های اول به سوم، دوم به چهارم، سوم به پنجم و چهارم به ششم 
و جهش برای بار دوم در استان اجرا شد.حیدری اضافه کرد: اداره آموزش وپرورش استثنایی استان 
جهت رفاه حال متقاضیان و خانواده هایشان به ویژه در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا، امسال در 

چهار منطقه استان، پایگاه جهش برپا کرد و کار ارزیابی متقاضیان را انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: ارزیابی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی، توسط آزمایندگان مجرب و 
دارای مجوز از سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تاریخ ۱۲ مردادماه آغاز شد و در تاریخ هشتم 

شهریورماه ۱۴۰۰ به پایان رسید.
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مفاد آراء
6/99 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 هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1306 - 1400/02/08 هيات آقای محمد مجتبايی رنانی 
به شناسنامه شــماره 133 کدملی 1290466696 صادره اصفهان فرزند اسماعيل 
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 246/4 متر 
مربع پالک شــماره 358 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی خانم خديجه علی عسگری مورد 

ثبت صفحه 412 دفتر 327
رديف 2- راي شماره 1305 - 1400/02/08 هيات چهارم آقای روح اله اکبری به 
شناسنامه شماره 945 کدملی 1290830312 صادره اصفهان فرزند محمد حسين 
در نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 246/4 متر 
مربع پالک شــماره 358 فرعی از 19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی خانم خديجه علی عسگری مورد 

ثبت صفحه 412 دفتر 327 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

 م الــف: 1185125  شــهرياري رئيــس منطقه ثبــت اســناد و امالک
 غرب اصفهان

مفاد آراء
6/100 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 هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي ت

قديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5683 - 1400/05/03 هيات چهارم آقای داوود دارابی به 
شناسنامه شماره 1112 کدملی 4172122027 صادره اليگودرز فرزند حيدرعلی در 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 133/50 متر 
مربع از پالک 67 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از  مالکيت عباس مير خلف زاده طبق ســند انتقالی 92122 مورخ 1352/09/12 

دفترخانه 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

 م الــف: 1185392  شــهرياري رئيــس منطقه ثبــت اســناد و امالک 
غرب اصفهان

مفاد آراء
6/101 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 هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3688 - 1400/03/26 هيات اول خانم سميه حسينی به 
شناسنامه شــماره 35 کدملی 1290734021 صادره اصفهان فرزند سيد جالل در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 278 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 294 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 329 دفتر 1 امالک
رديف 2- راي شماره 3687 - 1400/03/26 هيات اول خانم مريم کاظمی زهرانی 
به شناسنامه شــماره 12 کدملی 1290748152 صادره اصفهان فرزند مرتضی در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 278 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 294 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 329 دفتر 1 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

م الف: 1185281  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/102 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 هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 6812 - 1400/06/11 هيات دوم آقای سيد محسن احمدی 
شيخ شبانی به شناسنامه شماره 3191 کدملی 4621794671 صادره بن فرزند سيد 
رسول در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 227/30 متر 
مربع قسمتی از پالک شــماره 359 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت جواهر ســلطان جان نثاری الدانی طبق 

اظهارنامه
رديف 2- راي شماره 6814 - 1400/06/11 هيات دوم آقای سيد اسدا... احمدی 
شيخ شبانی به شناسنامه شــماره 56 کدملی 4623648923 صادره بن فرزند سيد 
رسول در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 227/30 متر 
مربع قسمتی از پالک شــماره 359 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت جواهر ســلطان جان نثاری الدانی طبق 

اظهارنامه
رديف 3- راي شماره 6813 - 1400/06/11 هيات دوم آقای  سيد قاسم احمدی 
شيخ شبانی به شناسنامه شماره 426 کدملی 4623652629 صادره بن فرزند سيد 
رسول در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 227/30 متر 

مربع قسمتی از پالک شــماره 359 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت جواهر ســلطان جان نثاری الدانی طبق 

اظهارنامه
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

م الف: 1185348  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/103 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 هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5680 - 1400/05/03 هيات چهارم آقای سيد مهدی مير 
حسينی رنانی به شناسنامه شــماره 1077 کدملی 1290476111 صادره اصفهان 
فرزند سيد اسداله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 100/58 متر مربع از 
پالک شماره 836 فرعی از 19  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت غالمرضا صباغ پذيرش ثبت شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

م الف: 1185449  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/104 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 هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5604 - 1400/05/02 هيات چهارم آقای جعفر عرفان منش 
به شناسنامه شماره 11062 کدملی 1283221241 صادره اصفهان فرزند حسن در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 97/22 متر مربع از پالک 3271 فرعی از 18  
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی 

از مورد ثبت صفحه 152 دفتر 588 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/30

م الف: 1185444  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

6/105 شماره نامه: 140085602210004301- 1400/06/13 تمامت ششدانگ  
پالک 10586 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبــت در صفحه 486 دفتر 
215 ذيل ثبت 54671 به نام نياز علی نياز علی زاده مقدم فرزند محمد سابقه ثبت 
و سند دفترچه ای به شماره 83 الف- 438366 دارد که به موجب صورت مجلس 
تفکيک به شماره 38125/1-1385/12/6 تفکيک و يکی از قطعات تفکيکی آن 

به موجب سند انتقال شماره 11259- 1386/3/22 دفترخانه 140 بهارستان انتقال 
گرديده ســپس خانمها محترم نصر آزادانی و زهرا، مريــم ، فريبا ، زهره و نرگس 
همگی نياز علی زاده مقدم وراث نامبرده  با ارائه درخواست کتبی بانضمام دو برگ 
استشهاديه که امضاء شهود آن ذيل شــماره 32467 - 1400/2/3 و شناسه يکتا 
140002155843000105 و رمز تصديق 414329  بــه گواهی دفترخانه 140 
بهارستان رسيده است و مالک  مدعی است ســند مالکيت آن مفقود شده است و 
درخواست صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
 تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا ســند 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: 1185276 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

6/106 چون تحديد حدود  اختصاصی ششــدانگ يک قطعه زمين مشهور به باغ 
فرج بشماره باقی مانده 1610 فرعی از پالک 35 – اصلی واقع در شهر نياسر بخش 
6 حوزه ثبتی نياســر   که طبق پروند ثبتی بنام عزت اله فخــری و غيره  درجريان 
ثبت اســت بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نيامده بنا بدســتور قسمت اخير 
ماده 15قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حــدود ملک مرقوم در تاريخ  
1400/07/07   ساعت 8 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد . لذا بموجب اين 
آگهی بکليه مجاورين و مالکين اخطار ميگردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حاضر  شــوند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلــس تحديدی تا 30روز پذيرفته خواهد شــد.طبق تبصره 
2ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت 
يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايســتی با تقديم دادخواست به مرجع 
 ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ نموده و به اين ادراه تسليم نمايد. 

م الف: 1185591 محمد لطفی مفرد  کفيل اداره ثبت اسناد نياسر 
فقدان سند مالکیت

6/107 نظر به اينکه سند مالکيت شش دانگ آپارتمان بشماره پالک ثبتی 7340 
فرعی مفروز از پالک 4098 فرعی از 159 اصلی بمســاحت 80/35 متر مربع واقع 
در بادرود جزء بخش نه حــوزه ثبتی بادرود بنام فاطمه حســنيان بادی فرزند ولی 
اله بشــماره چاپی 458364 سری ب سال 98 با شــماره دفتر امالک الکترونيک 
139920302022000310 ثبت و صادر و تســليم گرديده سپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 140021702022001091 مورخ 1400/04/26 
بانضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شماره 238735 و 
شناسه يکتا 140002158692000123 مورخ 1400/05/05 به گواهی دفترخانه 
459 بادرود رسيده مدعی اســت که سند مالکيت آن بعلت ســهل انگاری مفقود 
گرديده چون درخواست صدور المثنی ســند مالکيت ملک فوق را نموده لذا مراتب 
به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120- آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت 
آگهی ميشود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد. بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1185434 رضا طويلی رئيس ثبت اسناد و

 امالک بادرود
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معاون کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

وام اشتغال کمیته امداد به زنان سرپرست خانوار
معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهــان گفت: در خصوص 
اشتغال زایی برای بانوان سرپرست خانوار که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( هستند 

می توان این بانوان را به سه گروه تقسیم 
کرد، تعدادی از بانوان سرپرست خانوار در 
راستای مهارت خود به دنبال ایجاد شغل 
هستند که از سال ۹۸ تاکنون با وامی که 
به این زنان تعلق گرفتــه حدود ۷هزار و 
۱۸ شغل ایجاد شــده است. محمدرضا 
کیانی افزود: مورد دوم بانوانی هستند که 
مهارتی ندارند بنابراین با توجه به شرایط 
این بانوان به شرکت ها و کارخانه هایی که 
به دنبال نیرو هستند، معرفی می شوند 

که از ســال ۹۸ تاکنون حدود هزار و ۲۹۱ مددجو از این طریق به درآمد رسیده اند.معاون اشتغال و 
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان تصریح کرد: مورد سوم بانوانی هستند که 
مهارت و شرایط کار در شــرکت ها و کارخانه ها را ندارند، بنابراین برای این دسته از بانوان یک راهبر 
شــغلی در نظر می گیریم که راهبر مورد نظر مهارت خود را به این بانوان آمــوزش می دهد و بعد از 
یادگیری، زیر نظر راهبر با تسهیالتی که به آن ها داده می شود مشغول به کار می شوند.کیانی با اشاره 
به اینکه در سال ۱۴۰۰ سقف وام ها افزایش پیدا خواهد کرد، عنوان کرد: وامی که به بانوان سرپرست 
خانوار داده می شود متناسب با نیاز این بانوان است و قبل از پرداخت وام، کارشناسان کمیته امداد 
امام خمینی )ره( یک مشــاوره شــغلی برای بانوان برگزار می کنند.وی در پایان افزود: در جلسه 
مشاوره شغلی، توانمندی، نیاز، عالقه و عوامل دیگر همچون محل و بازار کار بررسی شده و متناسب 

با بررسی ها مقدار وام مشخص می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

 امدادرسانی به 139 آسیب دیده در 59 حادثه طی
 هفته گذشته

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در خصوص وضعیت امدادرسانی جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان در حوادث هفته گذشته، اظهار کرد: پوشش امدادی ۵۹ حادثه در هفته 
قبل انجام شده و ۱۳۹ آسیب دیده ناشی از حادثه در این مدت از خدمات امدادی هالل احمر استان 
اصفهان بهره مند شدند و حوادث جاده ای با ۳۳ حادثه همچنان بیشترین آمار را به خود اختصاص 
داده است.داریوش کریمی با اشاره به آمار حوادث تحت پوشش این جمعیت از ششم تا شهریورماه، 
تصریح کرد: در این بازه زمانی ۳۳ حادثه جاده ای، ۹ حادثه شهری، ۱۲ خدمات حضوری و پنج حادثه 
صنعتی و کارگاهی به وسیله نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، خاطرنشان کرد: در امدادرسانی در حوادث 
رخ داده تعداد نجات یافتگان ۵۳ نفر بودند که از این تعداد ۳۱ نفر به بیمارستان ها منتقل شدند و ۲۲ 
نفر خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.کریمی تصریح کرد: ۱۷۹ نفر نیروی عملیاتی نجاتگر و 
امدادگر این جمعیت در قالب ۶۸ تیم عملیاتی با به کارگیری ۵۴ دستگاه خودروی امدادی و همراه 
داشتن تجهیزات الزم امدادی در عملیات های یاد شده فعالیت داشته اند و در این مدت چهار مورد 
عملیات رهاسازی به وسیله نیروهای جمعیت هالل احمر استان انجام شده است.وی خاطرنشان 
کرد: از مردم به ویژه شهروندان تقاضا می شــود ضمن رعایت نکات ایمنی در صورت بروز هرگونه 

حادثه، بالفاصله با تلفن ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هالل احمر تماس بگیرند.

بازار گرم مخدوش کردن پالک خودرو در اصفهان؛

جرمی که پنهان است

اخیرا مسئله ای با عنوان مخدوش کردن   نفیسه راهداری
پالک خودرو در اصفهــان داغ و  به یک 
چالش اساسی در مناطق اجرای طرح ترافیک تبدیل شده که با توجه 
به اعمال محدودیت های شبانه به شدت نیز در حال گسترش است. 
اما مخدوش کنندگان پالک خودروها، هم توسط پلیس و هم از طریق 
دوربین های نصب شده در نقاط مختلف شهر قابل شناسایی هستند 
که پس از شناســایی مالک خودرو احضار و خودرو این افراد خاطی 
 توقیف و بــرای اجــرای قانون بــه مجــاری قضایی تحویــل داده

 خواهند شد.

  جرم سنگین6ماه تا یک سال زندان در انتظار مخدوش کنندگان 
پالک خودرو ها

گفته می شــود مجازات مخدوش کردن پالک خودرو ها ۶ ماه تا یک 
سال زندان است و پلیس به شــدت نیز در این خصوص قاطع عمل 
خواهد کرد و دیگر خبری از جریمه های ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی نیست. 
این قانون براساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسالمی اجرایی خواهد 

شد و امید می رود که بتواند مانع از گسترش بیشتر این جرم شود.نکته 
جالب اینجاست که بســیاری از افرادی که نسبت به مخدوش کردن 
پالک خودروی خود اقــدام می کنند از مجازات زندانــی که در انتظار 
آن هاســت آگاهی ندارند. چراکه اگر از این مجازات آگاهی داشــته 

باشند، طبیعتا به این اقدامات دست نمی زنند.

 مخــدودش کــردن پــالک خــودرو تخلف بــا منشــأ مالی
 و اقتصادی نیست

رییس مرکز اطالع رســانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان درباره 
مخدوش کردن پالک خودرو ها گفت: علت اینکه برخی از افراد مبادرت 
به مخدوش کردن پالک خودرو می کنند، مســائل مالی و اقتصادی 
نیست چه بســا برخی از لحاظ مالی توانایی پرداخت جریمه دارند. 
ســرهنگ جواد درســتکار افزود: بیشــتر این افراد، اشخاص قانون 
گریزی هســتند که می خواهند از قانون فرار کنند، به عنوان مثال در 
طرح حدودیت تردد شــبانه برخی می خواهند در آن ساعت بیرون به 

تفریح بپردازند. 

رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح 
کرد:متاسفانه با این حرکت برخی به ناحق جریمه می شوند که البته با 
طرح شکایت و مراجعه به بخش اجرائیات پلیس راهور  بررسی های 

الزم این مسئله را انجام می هد.
 رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به اعمال محدودیت های 
ترافیکی و اینکــه خودرو های متخلف اعمال قانون می شــوند، اظهار 
داشــت: با توجه به موج پنجم کرونا طرح زوج و فرد در اصفهان  اجرا 
نمی شــود و این طرح به منظور حفظ سالمتی شهروندان از ۱۵ تیرماه 

لغو شده است.

توقف 990 خودرو با پالک مخدوش شده در اصفهان
ســرهنگ محمدرضا محمدی بــا بیان اینکه مخــدوش کردن پالک 
خودرو ها در اصفهان در زمان اعمال محدودیت های تردد رایج شــده 
است، گفت: در این زمینه استفاده از کاغذ به وفور مشاهده شده و این 
اقدام کار افرادی اســت که اعتقادی به منع تردد ندارند و برای فرار از 

قانون  پالک را دستکاری می کنند.
 وی افزود: پالک های غیر بومی از سایر اســتان ها کمتر رخ می دهد 
و بیشتر پدیده دســتکاری پالک  مربوط به پالک های بومی اصفهان 

است که البته  پلیس شب ها با این مشکل بیشتر مواجه است. 
محمدی با اشاره به اینکه در حوزه تردد شبانه ما گله مند هستیم، گفت: 
مردم قانون منع تردد شبانه را رعایت نمی کنند  و این تخلف از ۱۰ شب 

به بعد زیاد و اعمال قانون هم زیاد است.
وی به فعال بودن دوربین های سطح شــهر و اعمال قانون پرداخت و 
ادامه داد: مجوز های تردد صادر شــده اصال برای تردد شبانه نیست و 
هیچ ارگان، ســازمان و یا حتی فرمانداری مجوز تردد شبانه ندارند و 
فقط نیرو های خدماتی درمانی و رســانه ها که الزم به تردد هستند با 
هماهنگی سازمان مربوطه اجازه تردد دارند.محمدی معتقد است، در 
خصوص پالک های مخدوش ایام کرونا شکایت مردم زیادتر شده و 
۹۹۰ دستگاه خودرو با پالک مخدوش در اصفهان توقیف شده که این 

آمار مربوط به   ۱۸ فروردین ماه امسال تاکنون است.
 وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۳ هزار خودروی پالک مخدوش جریمه 
شدند، ادامه داد:همچنین ۱۶۰۰ خودرو به همین دلیل توسط دوربین ها 
و مامورین پلیس شناســایی، احضار و توقیف سیســتمی شده اند.

رییس پلیس راهور اصفهان تاکید کرد: دست کاری و مخدوش کردن 
پالک ها یک رفتار غیراخالقی از نظر قانونی جرم محســوب می شود؛ 
چرا که باعث تضییع حقوق شهروندی شده و طبق قانون خودرو های 

پالک مخدوش از ۳ تا ۶ ماه توقیف می شوند.

با مسئولان جامعه

رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهــان در خصوص بازگشــایی مدارس در ســال 
تحصیلــی جدید، گفــت: بــرای بازگشــایی و روند 
آموزش های مدارس استثنایی منتظر تصمیم ستاد 
ملی کرونا هســتیم، امیدواریم آموزش ها به صورت 
حضوری باشد به دلیل اینکه تاثیر آموزش حضوری 
بیش از آموزش هــای مجازی اســت، اولویت اول 
برای مدارس اســتثنایی آموزش حضوری اســت و 
اگر امکان پذیر نباشــد آموزش ترکیبــی را خواهیم 
داشت.محسن الماسی تاکید کرد: اگر ارائه آموزش 
ترکیبی به دلیل شیوع ویروس کرونا میسر نباشد در 

نهایت مجبوریم مانند سال گذشته به سمت آموزش 
غیرحضوری برویم و امیدواریم امسال بتوانیم برای 
سال تحصیلی جدید حضور دانش آموزان را در مدارس 
شاهد باشیم.وی با اشاره به برنامه اطلس یادگیری 
برای دانش آموزان مدارس استثنایی در بحران کرونا، 
تصریح کرد: هدف این بود که مدیران مدارس هفته به 
هفته گزارش کار بدهند که بر اساس اطلس یادگیری 
تعداد دانش آموزان حضــوری، غیرحضوری و نیمه 
حضوری آن ها به چه صورت بوده است تا بتوانیم آمار 
دانش آموزانی مبتال را کنترل کنیم واگر نیاز به مداخالت 
برای تعطیلی مدارس یا ادامه کار بود تصمیم نهایی با 
رصد بهتری اتخاذ شود.رییس اداره آموزش و پرورش 
استثنایی استان اصفهان اضافه کرد: اطلس یادگیری 
تجربه خوبی بود و امسال هم اطلس یادگیری و هم 
سرگروه های آموزشی در مدارس فعال خواهند بود تا 

بتوانیم بحث نظارت و هدایت دانش آموزان و عملکرد 
همکاران را تحت نظر داشته باشیم و با کمک همکاران 
بتوانیم آموزش رضایت بخشــی را بــه دانش آموزان 

ارائه دهیم.
الماسی گفت: شبکه شاد نسبت به  اوایل شروع کار 
پیشرفت های زیادی داشــته تا دانش آموزان از روند 
آموزش عقب نمانند، شــبکه شاد برای دانش آموزان 
نابینا مناســب سازی شــده ، برای دیگر گروه ها هم 
مشکالت زیرساختی و اعتباری این شبکه برطرف شده 
است.وی خاطرنشان کرد: با این وضعیت می توانیم 
دانش آموزان را به استفاده از شبکه شاد ترغیب کنیم، 
اما عالوه بر این شبکه ارتباطی برای دانش آموزان، باید 
اجازه دهیم که مدیران با استفاده از امکانات منطقه ای 
و بومی بتوانند برای آموزش بهتر دانش آموزان در سال 

تحصیلی جدید برنامه ریزی کنند.

رییس آموزش  و پرورش استثنایی استان اصفهان:

شبکه شاد برای دانش آموزان نابینا مناسب سازی شد

راه اندازی درمانگاه 
شبانه روزی »شهید 
پیرمرادیان« توسط 

سپاه اصفهان در سمیرم 
محمدمهــدی  شــهید  درمانــگاه 
پیرمرادیان در شهرســتان سمیرم راه 
اندازی شد تا به صورت شبانه روزی به 
بیماران ســرپایی خدمت رسانی کند. 
این مرکز درمانی توسط ناحیه مقاومت 
راه اندازی شــد تا بخشی از مراجعات 
تنها بیمارستان سمیرم را کاهش دهد.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:

مراقب سرقت اطالعات کارت های بانکی به بهانه ثبت نام 
کتاب های درسی باشید

رییس پلیس فتای استان اصفهان با اشاره به نزدیک شــدن به آغاز سال تحصیلی جدید، نسبت به 
شگرد جدید کالهبرداری در پوشش ثبت نام کتاب های درسی هشــدار داد.سرهنگ سیدمصطفی 
مرتضوی، اظهار کرد: سودجویان و مجرمان در ایام مختلف و به بهانه های گوناگون به دنبال کالهبرداری 
و انجام اعمال مجرمانه خود هســتند و این بار با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و ثبت نام 
کتاب های درسی، دست به اقدامات مجرمانه به خصوص در فضای مجازی زده اند.وی افزود: در این 
شرایط ممکن است افراد سودجو با انتشار تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، شهروندان 
را اغفال کرده و با هدایت آن ها به صفحات جعلی و فیشینگ اطالعات حساب بانکی آن ها را سرقت 
کرده و کالهبرداری کنند.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در سنوات گذشته 
نیز مواردی بوده که برخی مجرمان ســایبری با راه اندازی کانال ها و صفحاتی در شبکه های اجتماعی 
به بهانه های مختلف مانند، آموزش های غیر حضوری، کالس های تابستانه و ارائه تخفیف های ویژه 
دانش آموزی مبالغ هنگفتی را از کاربران کالهبرداری کرده اند. مرتضوی افزود: به شــهروندان توصیه 
می کنیم برای انجام خریدهای اینترنتی به سایت های مجاز و شناخته شده که دارای نماد الکترونیکی 
هستند مراجعه کرده و از اعتماد به صفحات و سایت های ناشناخته پرهیز کنند و جهت ثبت نام خرید 
کتب درسی صرفا از طریق سامانه های رسمی و تایید شده توسط وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

کشف محموله 48 تنی برنج قاچاق در نایین
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف بیش از ۴۸ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد 
ریال در نایین خبر داد.ســرهنگ هادی کیان مهر گفت: ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی 
شهید شرافت فرماندهی انتظامی شهرســتان نایین حین کنترل خودرو های عبوری به ۲ دستگاه 
کامیون باری مشکوک و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.وی افزود: پس از متوقف شدن 
خودرو ها طی هماهنگی با مقام قضایی پلمب در کامیون ها باز شده و در بازرسی از قسمت بار آن ها 
۴۸ تن و ۷۲۰ کیلو برنج خارجی کشف شد.ســرهنگ کیان مهر با بیان اینکه در بررسی به عمل آمده 
مشخص شد رانندگان این خودرو ها فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی برای بار خود هستند، عنوان 

داشت: کارشناسان مربوطه ارزش برنج های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال اعالم کردند.

   پلیس راه شاهین شهر، ایستگاه پایانی محموله افیونی 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از توقیف یک دستگاه خودروی سواری تیبا حامل ۱۰۰ 
کیلو تریاک در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد. سرهنگ علی صادقی بیان داشت: ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه در پی اطالع از اینکه یک 
قاچاقچی مواد مخدر قصد دارد محموله ای از مواد افیونی را از مرزهای شرقی کشور به سمت تهران 
منتقل کند، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران بالفاصله در ایستگاه پلیس راه 
شاهین شهر – کاشان مستقر و حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری تیبا 
که از استان های شرقی کشور به سمت تهران در حرکت بود، مشکوک و آن را متوقف کردند.فرمانده 
انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه عنوان داشت: در ادامه ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی 
از خودرو بازرسی کردند که در نتیجه این عملیات مقدار ۱۰۰ کیلو تریاک کشف شد.این مقام انتظامی با 
اشاره به دستگیری راننده خودرو و تحویل آن به مرجع قضایی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان با تیز بینی و تیزهوشی باالی خود توانستند این محموله را کشف کرده و نقشه شوم قاچاقچی 
مواد مخدر را نقش بر آب کنند و این درس عبرتی برای همه کسانی است که در این مسیر قدم بر می 
دارند که بدانند پلیس هوشیار و بیدار در صحنه است و اجازه عرض اندام به سوداگران مرگ را نمی دهد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

نذورات معنوی جامعه 
دانشگاه صنعتی اصفهان، 

یاری گر کادر درمان شد
کانون فرهنگی خیریه بچه های آســمان 
با برپایی پویــش »محرم امســال« و با 
همکاری ستاد محرم دانشــگاه صنعتی 
اصفهان، موفق به جمــع آوری مبلغ ۱۷۴ 

میلیون ریال کمک های خدا پسندانه شد.
دبیــر کانون خیریــه بچه های آســمان 
دانشــگاه صنعتی اصفهان با بیان این که 
ماه محرم، ماه ســوگواری و زمانی برای 
شکوفایی و آگاهی ماست، افزود: با توجه 
به شرایط خاص کشــور در زمان بیماری 
کرونا و تالش بی دریغ کادر درمان، برآن 
شــدیم که محرم امســال به شــیوه ای 
متفاوت عــزادار حضرت امام حســین 

)ع( باشیم. 
معصومــه مهندســی گفت: بــا برگزاری 
پویــش »یاریگــر کادر درمان باشــیم« 
کمک های مالــی و معنوی خیرین عزیز 
دانشگاهی برای تجهیز بیمارستان و تهیه 
کپسول اکسیژن، در نظر گرفته شد به این 
امید که بتوانیم در برداشتن بار ناچیزی از 
مشقت کادر درمان، نقش داشته باشیم.

دبیرکانون بچه های آســمان افزود: این 
پویش از ۲۱ مردادماه مصادف با ۳ محرم 
۱۴۴۳ با اطالع رســانی مجازی و اعالم 
شــماره حســاب برای دریافت نذورات 
شــروع شــد و با جمــع آوری حضوری 
نذورات در صحــن مســجد فاطمه زهرا 
)س( دانشگاه صنعتی اصفهان همزمان 
با مراسم های عزاداری دانشگاهیان از ۲۱ 
تا ۲۸ مرداد ماه، به خصوص در شب های 
عزاداری عاشــورا و تاســوعای حسینی، 
به نتیجه مطلوبی دســت یافت.وی بیان 
کرد: ســابقه برگــزاری طرح های خیریه 
در دانشــگاه صنعتی اصفهان گویای این 
موضوع است که همدلی و رأفت کریمانه 
شــاخصه اصلی اهل دانــش و معرفت 
اســت و بار ها اعضای جامعه دانشگاهی 
در بزنگاه های حساس کشور یاریگر مردم 

خود بوده اند.

خشکسالی و خشکی زاینده رود، علت کاهش کیفیت هوای اصفهان
علت کاهش کیفیت هوای اصفهان خشکسالی ، خشکی زاینده رود و خیزش گرد و غبار است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: وضعیت خاص 
کم بارشی، افزایش دما، وزش باد و خیزش گرد و غبار از علت های اصلی کاهش کیفیت هوای اصفهان است.منصور شیشه فروش با بیان اینکه سه هزار و ۲۰۰ 
هکتار بیابان و هزار و ۹۰ کانون فرسایش بادی در استان اصفهان وجود دارد ،افزود: کشت نشدن زمین ها به دلیل خشکسالی زاینده رود و وزش باد موجب شرایط 
ناشی از آلودگی در اصفهان شده است.وی، کاشت نهال در ۳۰۷ هکتار زمین طی چند سال گذشته و کاشت هزار نهال در دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در سال گذشته را 
راهکاری برای جلوگیری از آلودگی هوا دانست و گفت: امسال ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای نهال کاری، نوارکاری، بادشکن زنده و مالچ پاشی در نظر گرفته شده است.

شیشه فروش، احیای رودخانه زاینده رود و تامین آب تاالب گاوخونی به همت وزارت نیرو را از دیگر راهکار های جدی کاهش آلودگی هوای اصفهان عنوان کرد و 
افزود:طرح های بیابان زدایی کویر های همجوار استان مثل کویراستان های یزد، سمنان، قم و خراسان جنوبی می تواند از خیزش گرد و غبار به استان جلوگیری کند.



مدیرعامل تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در آستانه مسابقات جام جهانی از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال حمایت کرد. تیم ملی فوتسال کشورمان تا ۲ 
هفته دیگر باید در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی حاضر شود و از همین رو ملی پوشان کشورمان این روز ها خودشان را برای شرکت در این بازی ها آماده می کنند. به 
گفته مسئوالن فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتسال روز پنجشنبه ۱۸ شهریور ماه ایران را به مقصد لیتوانی ترک خواهند کرد.محمد حسین عراقی زاده، مدیرعامل 
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در حمایت از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی اظهار داشت: باشگاه گیتی پسند مثل خانواده بزرگ ورزش ایران، همواره حمایت های 
خود را از تیم ملی فوتسال انجام داده است. قطعا باشگاه گیتی پسند با فوتسالیست های کشورمان در جام جهانی همگام خواهد بود. ملی پوشان فوتسال کشورمان در 
دوره گذشته مسابقات جام جهانی به مقام سوم رسیده و قدرت خودشان را به رخ جهانیان کشیدند. امیدوارم امسال هم همین روند خوب تکرار شده و فوتسالیست های 
خوب ایران به جایگاه واقعی خودشان برسند. هر کمکی که از دست ما بر بیاید قطعا از آن دریغ نخواهیم کرد.نهمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال از ۲۱ شهریور تا ۱۱ 

مهر ماه به میزبانی لیتوانی برگزار می شود و ملی پوشان کشورمان در این بازی ها در گروه ششم با تیم های آرژانتین، صربستان و آمریکا هم گروه هستند.

اظهارات مدیرعامل تیم فوتسال گیتی پسند در حمایت از تیم ملی
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مقصد جدید »خاویر پاستوره« مشخص شد
هافبک آرژانتینی سابق پاری ســن ژرمن دوران بازیگری اش را در فوتبال اسپانیا ادامه می دهد.

خاویر پاســتوره به عنوان بازیکن آزاد به تیم فوتبال الچه اســپانیا پیوست.پاستوره که در پایان 
قراردادش با تیم فوتبال رم بازیکن آزاد شده بود، برای یک فصل با تیم الچه قرارداد بسته است. 
این بازیکن 3۲ ساله که در پاری سن ژرمن موفق به کسب همه افتخارات داخلی شد، فصل گذشته 

به دلیل مصدومیتی طوالنی، فرصت زیادی برای حضور در میادین نداشت.
با وجود پایان یافتن مهلت نقل و انتقاالت، باشــگاه ها هنوز این امکان را دارند که بازیکنان آزاد را 
به خدمت بگیرند.تیم الچه با کسب دو تساوی طی سه هفته نخست اللیگا اکنون در رده پانزدهم 

جدول قرار دارد.

عبور »رونالدو« از رکورد فروش پیراهن »مسی«
بر اساس اعالم فروشگاه های رسمی باشگاه منچســتریونایتد، کریستیانو رونالدو، خرید جدید 
این تیم، موفق شد از رکورد فروش پیراهن لیونل مســی پس از انتقال به پاری سن ژرمن عبور 
کند.ستاره تیم ملی پرتغال در یکی از بزرگ ترین نقل و انتقاالت تابستان امسال از یوونتوس جدا 

شده و پس از ۱۲ سال بار دیگر به منچستریونایتد بازگشت. 
مدیران یونایتد باور دارند که این بازیکن بزرگ را با قیمتی بسیار پایین خریداری کرده اند چرا که 
دو باشگاه بر سر مبلغ ۱5 میلیون یورو برای انتقال او به توافق رسیدند.هواداران نیز پس از انتشار 
خبر بازگشت این بازیکن به اولدترافورد، جایی که اولین لیگ قهرمانان و اولین توپ طالی خود را 

کسب کرد، بسیار هیجان زده شدند. 
این هیجان به اندازه ای بود که رونالدو موفق شــد رکورد فروش پیراهن را در فاصله چند ساعت 
پس از اعالم رســمی حضورش در یونایتد بشــکند. به محض این که اعالم شد ادینسون کاوانی 
حاضر شده شماره 7 افســانه ای این بازیکن را بار دیگر در اختیارش قرار دهد، هواداران بیرون از 
ورزشگاه تجمع کردند تا هرچه ســریع تر پیراهن این بازیکن را خریداری کنند و یونایتد در عرض 
تنها چند ساعت باالترین میزان فروش اینترنتی از یک فروشــگاه ورزشی در آمریکای شمالی 

را نیز به ثبت رساند.
فروشگاه های اینترنتی منچستریونایتد از سوی فناتیکز اداره می شود که حاال اعالم کرده رونالدو 
رکورد بیشترین فروش پیراهن در فاصله ۲4 ساعت پس از پیوستن به شیاطین سرخ را به خود 
اختصاص داده است. این رکور باعث شده که او از لیونل مسی، رقیب دیرینه خود، پس از انتقال 
به پاری سن ژرمن نیز عبور کند.ستاره تیم ملی پرتغال هفته آینده و پس از پایان وقفه دیدارهای 
ملی، اولین بازی خود با پیراهن منچستریونایتد را پس از بازگشــت دراماتیکش به این تیم در 

برابر نیوکاسل انجام خواهد داد.

ستاره رم ایتالیا با »شجاع« هم تیمی می شود
روزنامه الرایه قطر خبر داد که باشــگاه الریان در مذاکراتی که با باشــگاه رم ایتالیا داشته است، 
برای جذب استیون انزونزی با مدیران این تیم به توافق نهایی رسیده و این بازیکن قرار است با 
پروازی، راهی دوحه شده و قراردادش را با این تیم به امضا برساند.استیون انزونزی 3۲ ساله که 
سابقه عضویت در تیم های استوک سیتی، سویا، گاالتاسرای و رم را در کارنامه دارد، ۲۰ بار نیز برای 

تیم ملی فرانسه به میدان رفته است. 
او فصل گذشته به صورت قرضی در تیم رن فرانســه حضور داشت و در 39 بازی برای این تیم به 
میدان رفت.پس از جدایی گابریل مرکادو از الریان، حاال اســتیون انزونزی به نخســتین خرید 
خارجی این تیم در تابستان جاری تبدیل می شود. الریان که شجاع خلیل زاده را نیز در ترکیب خود 

دارد، به دنبال جذب نفرات دیگری برای تقویت تیم خود در فصل آینده است.

سپاهان و استقالل در پلی آف؛

فروردین 1401؛ شروع رقابت های آسیایی طالیی پوشان

تیم فوتبال ســپاهان یکــی از نمایندگان   سمیه مصور
ایران در فصل جدید رقابت های باشگاهی 
قاره کهن اســت، رقابت هایی که قرار اســت ۱۰ فروردیــن ماه ۱4۰۱ با 
برگزاری دیدارهای مرحله پلی آف رسما استارت بخورد و طالیی پوشان 
نصف جهان در اولین دیدار ۲4 فروردین ماه به مصاف حریفان شــان 

می روند.
با اعالم سهمیه کشورها برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال 
 ۲۰۲۲ ،ACL آسیا، ایران ۲ سهمیه مستقیم و ۲ سهمیه غیر مستقیم در
خواهد داشت.تیم های پرسپولیس تهران و فوالد خوزستان قهرمانان 
لیگ برتر و جام حذفی به صورت مستقیم راهی مرحله گروهی شدند، 
تیم فوالد مبارکه سپاهان به همراه اســتقالل تهران باید در مسابقات 

پلی آف حضور یابند.
لیگ قهرمانان آسیا، فصل آینده نیز به صورت ۲۰ تیمی و در 5 گروه برای 
هر دو منطقه غرب و شرق برگزار می شود. کشورهای قطر و عربستان 
3 سهمیه مستقیم و یک سهمیه غیرمستقیم خواهند داشت.سهمیه 
امارات نیز مانند ایران ۲+۲ اســت. عراق یک ســهمیه مســتقیم و ۲ 
سهمیه غیر مســتقیم دارد. وضعیت ازبکستان ۱+۱ است و کشورهای 
اردن، هند، تاجیکســتان و ترکمنستان یک ســهمیه مستقیم در این 

رقابت ها در اختیار دارند.ضمن اینکه به هر کدام از کشــورهای لبنان و 
سوریه یک سهمیه غیر مستقیم اختصاص داده شده است.در مجموع 
۱۶ تیم به صورت مستقیم راهی مرحله گروهی می شوند و ۱۱ تیم دیگر 

برای کسب 4 کرسی باقی مانده با یکدیگر به رقابت می پردازند.
تیم های اســتقالل و فوالد مبارکه ســپاهان باید بــا تیم های االتحاد 
عربستان، الغرافه قطر، بنی یاس و الشارجه امارات، الزوراء و النجف 
عراق، االنصار لبنان، تشرین سوریه و نماینده دوم ازبکستان )که هنوز 

رقابت های این کشور به پایان نرسیده( رقابت کنند.
مرحله پلی آف در سه دور برگزار می شــود و هنوز کنفدراسیون فوتبال 
آسیا ساز و کار این مرحله را اعالم نکرده ولی چنانچه مرحله مقدماتی 
همچون فصل گذشــته برگزار شــود، تیم هایی از یک کشور با هم روبه 

رو نمی شوند.
از این ۱۰ تیم، ۶ تیم در دور دوم به استراحت می پردازند و یا به عبارتی 
مســتقیما راهی مرحله پایانی انتخابی خواهند شد. 4 تیم دیگر در دو 
بازی مجزا با هم روبه رو می شوند تا در نهایت ۲ تیم برنده راهی مرحله 
پایانی مقدماتی شده و با پیوستن به ۶ تیمی که با قرعه استراحت روبه 
رو شده بودند، شمار تیم ها به عدد ۸ برسد و آنها در تک بازی حذفی به 

مصاف هم بروند و در نهایت 4 تیم برنده راهی مرحله گروهی شوند.

استقالل ،چهارمین سهمیه ایران محسوب می شــود و احتمال اینکه 
آبی پوشان یکی از چهار تیمی باشــد که باید در مرحله دوم پلی آف به 
میدان بروند، زیاد است، آبی پوشــان برای صعود به مرحله گروهی، 
ممکن اســت دو بازی را در مرحله پلی آف انجام دهند.بازی نخست 
به مراتب آســان خواهد بود؛ اما در بــازی دوم تیم هایی نظیر الغرافه، 
االتحاد، بنی یاس، الزوراء و… در انتظار استقالل هستند البته به شرط 
اینکه تیم های هموطن با هم روبه رو نشوند در غیر این صورت، احتمال 

رویارویی با فوالد مبارکه سپاهان نیز وجود دارد.
به هر حال دور نخست از مرحله مقدماتی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱4۰۱، 
دور دوم در تاریخ ۱7 فروردین ۱4۰۱ و دور پایانی و سرنوشت ساز نیز در 

تاریخ ۲4 فروردین ۱4۰۱ برگزار می شود.
طبق اعالم این برنامه، تیم سپاهان برای صعود به مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا باید ۲4 فروردین به میدان برود.طالیی پوشان با کسب 
عنوان نایب قهرمانی بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر سهمیه حضور 
در فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا را به دســت آوردند.سپاهانی ها 
ســابقه یک نایب قهرمانی در این رقابت هــا را در کارنامه خود دارند و 
می خواهند در مقام یک مدعی پا به فصل جدید رقابت های باشگاهی 

قاره کهن بگذارند.

خبر روز

مربی جدید بدنساز سپاهان از تراکتور آمد
با پیشنهاد محرم نویدکیا و موافقت مدیران باشگاه سپاهان، عضو جدید کادرفنی تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان مشخص شد.یکی از مشکالت سپاهان در راستای آماده سازی برای لیگ بیست و یکم، جدایی 
علی ربانی مربی بدنساز طالیی پوشان اصفهانی بود؛ محرم نویدکیا پس از موافقت با جدایی ربانی از جمع 
اعضای کادرفنی، به دنبال انتخاب جایگزین برای وی بود و ســرانجام از میان گزینه های مطرح شده، 
انتخاب نهایی را انجام داد و گزینه خود را به مدیران باشگاه سپاهان معرفی کرد. هاشم خدادادی ،مربی 
بدنساز مشهدی که فصل گذشته و در زمان حضور علیرضا منصوریان در تراکتور، به جمع اعضای کادرفنی 
این تیم اضافه شد و پس از جدایی منصوریان هم کار خود را ادامه داد، گزینه موردنظر محرم نویدکیاست؛ 
خدادادی سابقه کار در تیم ملی نوجوانان ایران و هم چنین باشگاه هایی چون ابومسلم خراسان و نفت 
مسجدسلیمان را دارد. با این وصف، هاشم خدادادی به عنوان مربی بدنساز در کادرفنی سپاهان برای 
فصل جدید رقابت های لیگ برتر حضور خواهد داشت و در قامت دستیار محرم نویدکیا فعالیت خود را 

در این تیم اصفهانی پیگیری می کند. 

»منصوریان« نزدیک آبادان
صنعت نفت به دنبال جذب مربی جدید است.منصوریان با آلومینیوم بست ولی این همکاری تنها چند 
ساعت ادامه داشت و خیلی زود برکنار شد. حاال خبر می رسد این مربی مشغول مذاکره با باشگاه صنعت 
نفت است. منصوریان در مذاکرات اولیه با آبادانی ها خواستار آن شده تا وضعیت بودجه تیم برای فصل 

بعد مشخص شود.

گزینه استقالل در فوالد ماندنی شد
مدیرعامل باشگاه فوالد اعالم کرد شیمبا در این تیم ماندنی اســت.حمیدرضا گرشاسبی  اعالم کرد:با 
لطف خدا و حمایت مدیران شرکت و هیئت مدیره باشگاه،شیمبا در فوالد خوزستان می ماند.اظهار نظر 
مدیرعامل باشگاه فوالد در شرایطی انجام شده که مدیران باشگاه استقالل طی هفته های اخیر بارها اعالم 
کردند کار انتقال شیمبا به این تیم نهایی شده است.فرهاد مجیدی نیز چند روز پیش اعالم کرد که باشگاه 

به جای پیش قرارداد برای شیمبا نامه فرستاده است.

چالش جدی استقالل پیش از مصاف با الهالل
 تیم استقالل در آستانه بازی مقابل الهالل چهار بازیکنش را در اختیار ندارد و حضور آنها در اردوی تیم ملی 
چالش جدیدی را برای آبی پوشان ایجاد کرده است.برخالف لیســت های قبلی که دراگان اسکوچیچ 
اعالم کرده بود، جدید ترین لیست تیم ملی بازیکن استقاللی زیادی دارد. اگرچه وریا غفوری همچنان 
در لیست اسکوچیچ جای ندارد اما جعفر سلمانی، عارف آغاسی، سیاوش یزدانی و زبیر نیک نفس 4 
استقاللی قطعی اردوی نیم ملی هستند. این در شرایطی است که در تاریخ ۸ شهریور تعدادی از بازیکنان 
خط خوردند. بعد از آن هم در تاریخ ۱۱ شهریور بازی با تیم ملی سوریه برگزار شد و ۱۶ شهریور هم تیم ملی 
با عراق دیدار می کند.اکنون به این نکته توجه باید کرد که استقالل ۲۲ شهریور در امارات یک بازی سخت 
و تعیین کننده با الهالل دارد. به عبارت دیگر نفرات ملی پوش استقالل در بهترین حالت 5 روز قبل از بازی 
حساس مقابل حریف عربستانی اضافه می شوند، آن هم با بدن هایی خسته و البته در شرایطی که در 
تمرینات قبلی غایب بودند و فرصت چندانی برای استراحت و هماهنگی با سایر نفرات ندارند. به ویژه 
خرید های جدید که با تفکرات و سایر بازیکنان هماهنگ نیستند و اگر در اردوی تیم ملی باقی بمانند بعید 
است تا قبل از بازی با الهالل فقط با حداکثر 5 جلسه تمرین به این هماهنگی برسند. در مجموع داشتن 
ملی پوش در این شرایط به ضرر استقالل است.استقالل برای برپایی اردوی تدارکاتی پیش از مصاف 
حساس با الهالل عربستان عازم دوبی شد و غیبت بازیکنان ملی پوش در این اردو یکی از جدیدترین 

چالش های مجیدی  است ،هر چهار بازیکن از گزینه های اصلی حضور در ترکیب ثابت هستند.

مستطیل سبز

نگاه ویژه سرمربی جدید 
کشتی آزاد به المپیک 2024

پس از اینکه غالمرضا محمدی به دلیل نتایج 
نه چندان دلچســب کشــتی آزاد در المپیک 
۲۰۲۰ توکیو جای خود را به سرمربی جدید تیم 
ملی داد، مسئولیت ســنگینی متوجه پژمان 
درستکار به عنوان سکاندار تازه نفس تیم ملی 
کشتی آزاد محول شد. درســتکار که با تکیه 
بر ارتباط بســیار مطلوب و دیرینــه با رییس 
فدراســیون کشــتی، انگیزه و اقبال فراوانی 
برای حضوری موفــق در این مســئولیت را 
دارد، حاال در نخســتین آزمون خــود باید در 
رقابت های جهانی ۲۰۲۱ نروژ، توانایی خود را 
اثبات کند.اما سرمربی جدید تیم ملی کشتی 
آزاد که به تازگی نخستین اردوی آماده سازی 
ملی پوشان را پشت سر گذاشته نگاهی فراتر 
از رقابت های جهانی نروژ دارد و معتقد است 
برنامه اصلی کشــتی باید برای درخشش در 
المپیک ۲۰۲4 پاریس تدوین و اجرایی شود.

پژمان درســتکار این موضوع را در یک گفت 
وگوی تلویزیونی مطرح کرد و گفت: »معلوم 
نیســت ما تا چه زمانی باشــیم، اما هدف و 
برنامه اصلی کشــتی بایــد المپیک پاریس 
باشــد. ضمن اینکه ما ســال آینده عالوه بر 
قهرمانی جهان، بازی های آســیایی را هم در 
پیش داریم و سال بعدی نیز جهانی گزینشی 
المپیک در پیش است. ســه سال سخت را 
پیش رو داریم و قطعا با برنامه ریزی المپیک 
محــور، امیدوار هســتیم با ســهمیه کامل و 
شــانس طالهای بیشــتر به المپیک بعدی 
برویم.« وی با اشاره به دو قطب کشتی جهان 
یعنی روسیه و آمریکا گفت: »هرکدام از این 
کشورها همواره دو یا سه مدال طالی المپیک 
می گیرند. مطمئنا آنها شانس بیشتری برای 
طال دارند که به دو مدال می رسند. ما هم باید 
به نقطه ای برسیم که اینگونه عمل کنیم چراکه 
اگر برای یک مدال طال به میادین مهم برویم 
همان مدال را هم نمی گیریم«.  مســابقات 
کشــتی قهرمانی جهان به عنوان نخســتین 
آزمون پژمــان درســتکار و همکارانش طی 
روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو کشور نروژ 

برگزار می شود.

طالیی پوشان با کسب عنوان نایب قهرمانی بیستمین 
دوره رقابت های لیگ برتر سهمیه حضور در فصل جدید 
لیگ قهرمانان آسیا را به دست آوردند.سپاهانی ها 
سابقه یک نایب قهرمانی در این رقابت ها را در کارنامه 
خود دارند و می خواهند در مقام یک مدعی پا به فصل 

جدید رقابت های باشگاهی قاره کهن بگذارند

فوتبال جهان

وز عکس ر

سعید دقیقی، مدیر 
جدید تیم فوتبال پیکان 
ســعید دقیقی، ملی پــوش و بازیکن 
سابق باشــگاه پیکان که سابقه فعالیت 
در فدراســیون فوتبال به عنوان مشــاور 
رییس ســابق این فدراسیون و مسئول 
پروژه های عمرانی همچنین عضویت در 
شورای اسالمی شهر قزوین را نیز داشته 
به عنوان مشــاور اجرایــی مدیرعامل و 
مدیر تیم فوتبال باشگاه پیکان انتخاب 

و معرفی شد.

تیم دوومیدانی بانوان فوالد مبارکه سپاهان امیدوار 
به کسب دومین قهرمانی پیاپی در لیگ باشگاه های 
کشور است. سرپرست تیم دوومیدانی بانوان باشگاه 
فوالد مبارکه ســپاهان در گفت وگو با روابط عمومی 
این باشــگاه در خصوص اعزام این تیم به مسابقات 
کشــوری گفت: مرحلــه نخســت رقابت های لیگ 
دوومیدانی بانوان فصل جدید در روزهای چهاردهم 
و پانزدهم شــهریور ماه در ورزشــگاه آفتاب انقالب 
تهران برگزار خواهد شــد. بهرامی افزود: مسابقات 
امسال در ســه مرحله برگزار خواهد شد که احتمال 
دارد مراحل بعدی این مسابقات به میزبانی اراک و 
خرم آباد برگزار شود.سرپرست تیم دوومیدانی بانوان 
فوالد مبارکه ســپاهان افزود: این مسابقات در ۲4 
ماده برگزار خواهد شــد و تیم فوالد مبارکه سپاهان 
با ۲5 ورزشکار در هر ۲4 ماده حضور خواهد داشت. 

بهرامی در خصوص عملکــرد تیم دو و میدانی بانوان 
سپاهان در سال های گذشته گفت: سال 9۸ که تیم دو 
و میدانی بانوان سپاهان تشکیل شد موفق به کسب 
عنوان سومی مسابقات کشور شدیم، سال گذشته نیز 
در مسابقات بزرگساالن قهرمان و در مسابقات جوانان 
عنوان ســومی را به خود اختصاص دادیم و امیدوار 
هستیم این روند رو به رشد برای سال های آینده ادامه 
داشته باشــد.بهرامی ادامه داد: در سال 99 با وجود 
شیوع کرونا، تیم ما با اقتدار کامل در مسابقات شرکت 
کرد و ورزشکاران ما موفق به شکستن رکوردهای ملی 
و باشگاهی شدند که یکی از مهم ترین آنها شکستن 
رکورد ماده 4 در ۱۰۰ متر بود.سرپرست تیم دوومیدانی 
بانوان سپاهان با اشاره ضرورت داشتن نگاه ویژه به 
ورزشکاران جوان استان اصفهان بیان داشت: نزدیک 
به نیمی از ترکیب تیم دو و میدانی باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان را بانوان ورزشکار اســتان اصفهان تشکیل 
می دهند و بخشی از آنها از تیم جوانان که سال گذشته 
موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور شده بود به تیم 
بزرگســاالن راه یافتند.وی در پایــان گفت: حمایت 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از دو و میدانی و ورزش 
بانوان بسیار عالی اســت، نظم حاکم بر این باشگاه 
یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیشــرفت ورزش 
بانوان است و تیم داری و حضور این باشگاه در رشته 
دو میدانی باعث افزایش کیفیت مسابقات این رشته 

ورزشی در کشور شده است.

آمادگی دختران دونده سپاهان برای کسب قهرمانی دوباره
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معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند:

کتاب تاریخچه پسماند اصفهان تالیف می شود
معاون برنامه ریزی و پژوهش سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از تولید اولین کتاب 
تاریخچه پسماند اصفهان در این ســازمان خبر داد. فرشاد مستأجران اظهار کرد: کتاب تاریخچه 
پســماند اصفهان مجموعه ای کامل از همه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه مدیریت 
پسماند شهر اصفهان است که در آن مباحثی شامل روش ها، ابزارها، نقش افراد طی ادوار مختلف، 
فرامین، قوانین، رویه های اجرایی و موضوعات دیگر در این حوزه به تشــریح مورد بررسی قرار 

می گیرد.
مستأجران با اشاره به این که مجری و ناشر پروژه انتخاب و قرارداد همکاری با وی منعقد شده، 
افزود: با توجه به ایــن که بخش زیادی از اطالعــات و تجارب مربوط به مدیریت پســماند طی 
سال های گذشته در اختیار مدیرانی است که دانش و توان خود را صرف بهبود زیرساخت های این 
حوزه کرده اند، تیم ناشر طی جلســات مصاحبه با مدیران عامل اسبق سازمان، نسبت به مستند 
سازی اطالعات آن ها اقدام کرده که این خود بخش مهمی از کتاب و گنجینه ای ارزشمند از مسیر 

طی شده در سازمان مدیریت پسماند است.
وی با اشاره به دیگر بخش های این کتاب، بیان کرد: در بخش دیگری از این کتاب بنا داریم کلیه 
مستندات تاریخی و فعالیت های شهرداری و بلدیه سابق در زمینه مدیریت پسماند را گردآوری و 
به صورت منسجم در این کتاب بگنجانیم که در این زمینه نیز رایزنی ها با افراد مطرح و با تجربه در 
حوزه مستندنگاری صورت گرفته تا بتوانیم در این بخش نیز به محتوای قابل قبولی دست یابیم.

مستأجران، تالیف این کتاب را اقدامی ارزشــمند برای کمک به کلیه عالقه مندان، پژوهشگران 
و فعاالن حوزه اجرایی در زمینه مدیریت پسماند دانســته و بیان کرد: این کتاب نمایانگر چندین 
دهه تالش فعاالن مدیریت شــهری باالخص حوزه مدیریت پسماند در شهر اصفهان برای کمک 
به محیط زیست و توسعه دانش مدیریت پسماند اســت که می تواند مسیر طی شده را تشریح 
کند و با نگاه به تجارب و ظرفیت های گذشــته و امروز افقی روشن به ســوی پیشرفت و توسعه 

علمی و عملی بگشاید.
 وی،  مدت زمان الزم برای تکمیل این کتاب را 4 ماه عنوان کــرده و ابراز امیدواری کرد: با تالش 
کارشناسان داخلی سازمان و استفاده از تیم های خبره در گردآوری اطالعات و تالیف کتاب، انتظار 

می رود کتاب پیش رو، با کیفیت باال بتواند اهداف مورد انتظار ما را برآورده کند .

مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

نصب 100 النه پرنده در پارک صفه
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از نصب ۱۰۰ النه پرنده در پارک صفه با هزینه ۲۰۰ میلیون ریال 
خبر داد و گفت: این اقدام توسط شهرداری منطقه پنج با همکاری انجمن پرنده شناسی و حفاظت 
پرندگان آوای بوم انجام شده است.احمد رضایی اظهار کرد: با توجه به شرایط اکوسیستم پارک 
کوهســتانی صفه و شــرایط طبیعی این کوه در صدد انجام اقداماتی برای حفظ ۸۳ گونه پرنده 
شناسایی شده در این کوه از جمله گنجشک، سار، مگس گیر خال دار، دم سرخ و سیاه برآمدیم 

که اغلب مهاجر هستند.
وی با بیان اینکه مجموعه کوهســتانی صفه جزو پارک های دوســتدار پرندگان به شمار می آید، 
تصریح کرد: النه ســازی و نصب آن ها در پارک صفه با هدف حمایت از زیســت پرندگان، جذب 
و النه گزینی بهتر و کمک به تکثیــر و افزایش پرندگان و فرهنگ ســازی و آموزش مردم در این 
خصوص انجام شده است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه ۱۰۰ النه پرنده با ارتفاع 
سه تا پنج متر از سطح زمین روی درختان پارک کوهستانی صفه در حال نصب است، خاطرنشان 
کرد: النه ها با دهانه ورودی متناسب و اندازه استاندارد ساخته شده و جهت حفظ محیط زیست 
با سیم به درختان نصب می شــود. پیش از این نمونه این النه ها در مســیر تله کابین صفه نصب 

شده بود.

در هشتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

از تهدید فرونشست زمین تا چالش تامین آب شرب برای اصفهان

بحران فرونشست زمین که این روزها در صدر اخبار اصفهان قرار گرفته، 
باعث واکنش اعضای شورای ششم شــهر اصفهان شد تا ضمن تاکید 
بر اجرای پروژه های تامین منابع آب در استان، راهکاری برای چالش 
تامین آب شــرب بخشی از مردم شــهر اصفهان در تابســتان امسال 

اندیشیده شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در هشتمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان که صبح  دیروز برگزار شد، با اشاره به اینکه در هفته 
تعاون قرار داریم، اظهار کرد: تعاون یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور 
است که به دالیل مختلف رشد کافی نداشته و امیدواریم در سایه سایر 
بخش ها این بخش هم بتواند در کشور شکوفا شود.محمد نورصالحی 
با بیان اینکه تعاون در حوزه فعالیت های اجتماعی و مشارکت مردم که از 
شعارهای اعضای شورای ششم هم هست، می تواند بروز و ظهور داشته 
باشد، گفت: امیدواریم با توجه به تعاون و در سایه همکاری، همدلی و 

مشارکت در راستای اعتالی برنامه های شهر و شهرداری گام برداریم.
وی ادامه داد: پدیده فرونشست زمین در اصفهان این روزها بحث داغ 
فضای مجازی است. خشکسالی های اخیر، افزایش مصرف آب های 
زیرزمینی در سال های گذشته، تغذیه نشدن چاه ها به دلیل جاری نبودن 
زاینده رود و همچنین ادامه یافتن برداشــت از آب های تجدیدناپذیر 

باعث مشکل جدی فرونشست در اصفهان شده است.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به گزارش هشدار دهنده رییس سازمان 
زمین شناسی اصفهان به اعضای شورای شهر، گفت: این اتفاقات توجه 
بیش از پیش مسئوالن کشوری و اســتانی را در خصوص تامین منابع 

آب برای اصفهان می طلبد.
نورصالحی با بیان اینکه در تابستان جاری اتفاقاتی در کالن شهر اصفهان 
رخ داد که اگر در جای دیگری رخ می داد توجه بیشــتری به آن جلب 
می شــد، توضیح داد: آب شرب کالن شــهر اصفهان در بخش هایی از 
طریق تانکر تامین شد و مشکالتی را برای مردم به وجود آورد. از شرکت 
آب و فاضالب استان درخواســت داریم که در پایان تابستان گزارشی 
از وضعیت آب شرب شــهر اصفهان دهد، همچنین ســازمان پارک ها 
و فضای سبز گزارشــی از وضعیت منابع آبی فضای سبز اصفهان ارائه 
کند.وی به انتخاب شــهردار اصفهان در روز چهارم شهریور ماه اشاره و 
خاطرنشان کرد: ششم شــهریور مدارک علی قاسم زاده به استانداری 
اصفهان و وزارت کشور ارسال شد. از وزارت کشور انتظار می رود در صدور 
حکم شهردار اصفهان سرعت عمل داشته باشند، چراکه تاکنون ۳۰ روز 
از خدمت این شورا گذشته و حضور شــهردار می تواند موجب افزایش 

بهره وری شهر شود.

غفلت از سرمایه های انسانی شهرداری یعنی شکست قطعی برنامه ها
رییس کمیسیون هوشمندســازی و حمل و نقل شورای شهر اصفهان 
نیز به جایگاه شهر اصفهان اشــاره و اظهار کرد: تاثیر کیفیت خدمات بر 
مردمی که سرمایه اصلی شهر هســتند می تواند به بازآفرینی این شهر 
منجر شود و توسعه شهر با مشارکت مردم امکان پذیر است، درحالی که 
بدون مشارکت شهروندان و آشتی آنها با شهر دچار ایستایی می شویم، 
کما اینکه در اجرای برخی پروژه های شهری در سال های گذشته، مردم 
در نظر گرفته نشدند. محمدرضا فالح با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان 
از نیروی انسانی توانمندی برخوردار است که باید از ظرفیت آنها استفاده 
کرد، افزود: غفلت از ســرمایه های انسانی شــهرداری اصفهان یعنی 
شکست قطعی برنامه های شــهری، بنابراین رضایت و امنیت شغلی 
کارکنان شهرداری نه یک فضیلت که ضرورتی انکارناپذیر است.این عضو 
شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از مدیران و پرسنل 
شهرداری اصفهان در دیگر نقاط کشور به عنوان شهردار انتخاب شدند که 

به آنها تبریک گفته و برای همه آرزوی موفقیت می کنم.

بی توجهی به شایستگی های زنان در شهر اصفهان
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این جلسه با 
بیان اینکه اصفهــان دارای ظرفیت های متعددی اســت که باید از این 
ظرفیت ها برای زندگی بهتر شهروندان بهره برد، گفت: اصفهان یکی از 
مهم ترین شهرهای ایران در زمینه توجه به زنان در مدیریت شهری است 
و زنان اصفهان به ویژه در امور فرهنگی همیشه پیشرو بوده اند. فرزانه 
کالهدوزان  با تاکید بر اینکه توجه بــه نیازها و مطالبات زنان و دختران 
می تواند دیدگاهی روشن برای بهبود وضعیت شهر در کشور تبیین کند 
و این موضوع یکی از مالک های انتخاب شهردار اصفهان نیز بود، افزود: 
برطرف کردن نیازهای اجتماعی و فرهنگی زنان در شهر مثل برنامه ها 
و مکان های مخصوص ورزش بانــوان و برنامه های خانواده محور باید 

جزو دغدغه های مدیریت شهری باشد.
این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در گوشه و کنار 
شهر اصفهان زنانی با اســتفاده از توانمندی فطری، وجود خود را وقف 
ساختن شهر کرده اند، گفت: بیشتر مواقع به شایستگی های آنها توجه 
نشده، اما به ویژه در حوزه فرهنگی پیشگام بوده اند.وی ابراز امیدواری 
کرد در این چهار سال بتوانیم شهری بسازیم که زنانش تراز انقالب باشند 
و گفت: در این زمینه دست خود را به سوی همه نخبگان و کارشناسان 
و متخصصان دراز می کنیم و معتقدیم شــهروندان بهترین یاری گران 

مدیران شهری هستند.

مهلت ثبت نام و ارســال اثر به بخــش فیلم پنجمین 
المپیاد فیلم سازی نوجوانان کشور روز چهارشنبه ۱۷ 
شهریور به پایان می رسد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شهرداری اصفهان، با توجه به تماس عالقه مندان 
از شهرهای مختلف با دبیرخانه جشنواره و درخواست 
برای تمدید مهلت ثبت نام، دبیرخانه پنجمین المپیاد 
فیلمســازی به دلیل احترام به درخواست مخاطبان 
تصمیم گرفت تا مهلت ارســال آثار را تا ۱۷ شهریورماه 
تمدید کند.بر این اســاس، مهلت ارســال آثار بخش 
فیلم که پیش تر تا دهم شــهریور ماه اعالم شده بود، 

تمدید شد و عالقه مندان تا روز چهارشنبه، ۱۷ شهریور 
ماه برای ثبت نــام در پنجمین المپیاد فیلم ســازی 
کشــور و بارگذاری نمونه اثر فرصت خواهند داشــت.

گفتنی است، »المپیاد فیلمســازی نوجوانان ایران« 
با هدف کشــف و معرفــی اســتعدادهای موجود، 
شــکوفایی خالقیت نوجوانان به سوی باروری و رشد 
فردی و اجتماعی، کمک به ارتقای بینش ســینمایی 
و مهارت های فیلمســازی نوجوانان،  تامین شــرایط 
مناسب برای حمایت از تولید فیلم های انسان دوستانه 
نوجوانان مســتعد و زمینه سازی  برای پرورش نسلی 
نو در حوزه سینمای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد 
شــد. نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله )یعنی متولدین مهرماه 
۱۳٨۳ تا مهرماه ۱۳٨٨( می توانند در  پنجمین المپیاد 
فیلم سازی شرکت کنند .  عالقه مندان می توانند برای 

ثبت نام به نشــانی https://yfo.icff.ir/ مراجعه و 
فرم ثبت نام را تکمیل کنند.فایل اثر باید به نام ارسال 
کننده اثر تغییر نام داده و در سایت بارگذاری و ارسال 
شود، اگر امکان ارسال اینترنتی وجود ندارد، اثر را روی 
DVD کپی کرده و نام و نام خانوادگی، نام اثر و کد ثبت 
نام که سایت اعالم کرده را روی DVD نوشته و آن را به 
دبیرخانه المپیاد به نشــانی؛ تهران، خیابان سی تیر، 
کوچه شهید کامران صالح، پالک ۱4، ساختمان شماره 
۲ بنیاد ســینمایی فارابی، طبقه اول، دفتر المپیاد، کد 
پستی: ۱۱۳۵6۱69۱۱ ارســال شود. DVD باید پیش 
از اتمام مهلت اعالم شــده به دبیرخانه رسیده باشد.

تلفن هــای 66۷۱۲۸9۲-۰۲۱ و 66۷۰۳49۵-۰۲۱و 
پســت الکترونیکی yfo@icff.ir بــرای راهنمایی 

عالقه مندان آماده پاسخ گویی به سواالت است.

 17 شهریور پایان مهلت ارسال اثر به بخش فیلم 
»پنجمین المپیاد فیلم سازی نوجوانان کشور«

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

اخالق خوب، شهرها را آباد و بدی ها را ذوب می کند
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در جلسه مسئوالن نمایندگی ولی فقیه استان ها 
در سپاه که به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد با بیان اینکه عمده آیات قرآن در راستای تصحیح 
و تقویت عقاید و ارتقای اخالق است، اظهار داشت: 6۰۰ آیه قرآن نیز آیت االحکام است که مراجع 
تقلید از آنها برای احکام فقهی مورد استفاده قرار می دهند.آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی با بیان 
اینکه ایمان، اخالق و عمل صالح انسان را به کمال می رساند، اضافه کرد: اعتقادات زیربنای حرکت 
انسان است و اگر کسی در مسیر دین با فدای جانش محکم می ایستد زیربنای او ایمان در حد 

اعالست که اسم آن را یقین گذاشته اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بر اساس آیات قرآن یکی از دالیل 
انتخاب ائمه )ع( یقین دائمی است، ابراز داشت: برای رسیدن به یقین دائمی باید هر فردی تفکر، 
تهذب و توسل داشته باشــد.وی با بیان اینکه کار خیر آن زمانی که به عادت شود تاثیرگذار است، 
ادامه داد: در مقابل کار بد نیز به همین روش تاثیرگذار اســت، از این رو ضروری اســت که توجه 
کنیم چه رفتاری در وجود ما به عادت تبدیل می شود.آیت ا... مهدوی با بیان اینکه اصالح عادات 
رفتاری انسان با دو روش جبر و اختیار ممکن است، اضافه کرد: ابزار قانون و اساتید اخالق در این 

زمینه تاثیر بسزایی دارند.
وی با بیان اینکه برای کشــتن نفس همواره باید در برابر دیگران فروتن باشیم، ادامه داد: با این 
روش به اوج کماالت اخالقی خواهیم رسید.نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکه اخالق خوب شهرها را آباد و بدی ها را ذوب می کند، افزود: فرد دارای اخالق خوب عمر 
زیادی می کند و روزی زیادی دارد. کسی که اخالق خوبی دارد نصف دین خود را دارد چرا که اخالق 

خوب بر اعمال انسان نیز تاثیر بسزایی دارد.

انتشار شماره جدید فصلنامه اخالق با رویکرد اخالق دانش 
و حرفه های جدید

سردبیر فصلنامه علمی ترویجی اخالق وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: شماره 6۲ 
پیاپی فصلنامه علمی ترویجی اخالق منتشــر و در دسترس عموم عالقه مندان قرار گرفته است. 
حجت االسالم و المسلمین اصغر هادی اظهار داشت: گســتردگی دانش بشر، پیچیدگی هرچه 
بیشتر تمدن ها و رشــد روزافزون دانش های جدید بر هیچ آگاه صاحب خردی پوشیده نیست؛ 

به گونه ای که امروزه کسی نمی تواند ادعا کند که در همه علوم و فنون روز تخصص دارد.
وی با بیان این که از آغاز زندگی بشر و شکل گیری تمدن ها و دانش های گوناگون، هیچ دانشی از 
اصول اخالق بی نیاز نبوده است، افزود: اخالق، هر دانشی را در مسیر درست دستیابی به اهداف 
جامعه، موجودات دیگر و طبیعت قرار داده و غایت خلقت انســان و قــرب الهی را در فراروی آن 
مسیر ترسیم می کند و بدیهی است که دانش های جدید با این گوناگونی و ژرفا، مانند دانش های 

پیشین به دانش اخالق نیازمندند.
عضو هیئت علمی پژوهشــکده الهیات و خانــواده دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان تصریح کرد: 
تعامل دانش اخالق با دیگر علوم و فنون در گذشته و محدود بودن این علوم، موجب می شد عالم 
اخالقی بتواند همه این علوم را با نگاه اخالقی بنگرد و متخصصان علوم دیگر را در مسیر اخالقی 

تخصص خود قرار دهد.
وی افزود: امروزه به دلیل گستردگی دانش ها، دانشمند اخالقی قادر نیست با نگاه اخالقی خود 
به همه دانش های امروزی بپردازد، بلکه دانش اخالق نیز باید در مواجهه با دیگر علوم، تخصصی 
شود و هر دانشمند اخالقی تنها به بخشــی از علوم هم جوار بپردازد؛ برای مثال، متخصص اخالق 
پزشکی نمی تواند یا برایش بسیار دشوار اســت که در علوم دیگری مانند: اخالق مدیریت، اخالق 

سیاست مداران، اخالق کسب وکار، اخالق خانواده و... نیز تخصص داشته باشد.

با مسئولان

خبرخوان

 مولفه های مدیریت دانش 
در شهرداری ها

خبر روز

یک دکترای برنامه ریزی شهری اظهار کرد: 
از چند سال گذشته تاکنون در شهرداری ها 
مانند سایر ســازمان ها به مدیریت دانش 
به عنــوان موضوعــی اســتراتژیک توجه 
شــده و بر این اســاس اقداماتی همچون 
برگزاری نشست های تخصصی در راستای 
مستندسازی تجربیات مدیران، قرار دادن 
مدیریــت دانش در فهرســت اولویت های 
پژوهشــی قرار گرفته زیرا ضرورت توجه به 
آن در مدیریت شــهری به ویژه در سازمان 
شهرداری به خوبی درک شده است.سمیه 
احمدی نــژاد با بیان اینکــه در عصر رقابت 
سازمان ها، بقای سازمان و توانایی مقابله با 
تغییرات محیطی به قابلیت آن در استفاده 
از ابزارهای مدیریتــی نوین و روش های نو 
وابسته اســت، افزود: افزایش ادبیات در 
زمینه مدیریت دانش در ســال های اخیر 
نشان دهنده تالش سازمان ها در به کارگیری 
آن است و مدیران سازمان های بزرگ به این 
امر پی برده اند که مدیریت دانش تنها مزیت 
رقابتی ســازمان های امروزی در بلندمدت 
اســت.این دکترای برنامه ریزی شهری با 
تاکید بــر اینکه مدیریت دانــش مفهومی 
جدید نیســت ؛اما در عین حــال به تازگی 
اهمیت خود را در سازمان ها پیدا کرده و توجه 
بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده 
است، تصریح کرد: شاخص مدیریت دانش 
از شش مولفه تکنولوژی، رهبری، ساختار 
ســازمانی، فرهنگ ســازمانی، زیرساخت 
منابع انسانی و مکانیسم و فرآیند تشکیل 
شده است.وی با بیان اینکه مدیریت دانش 
از پنج زیر مولفه شــامل کیفیــت زندگی، 
مشارکت شهروندان، شهر هوشمند، تقویت 
سازمان های غیردولتی و حکمروایی شهری 
تشکیل شده که این مهم نیز دارای پنج زیر 
مولفه شفافیت، اثربخشی و کارایی، عدالت 
اجتماعــی، قانونمندی، ثبات سیاســی و 
مبارزه با فســاد اســت، گفت: بــا افزایش 
مدیریت دانش، مدیریت شــهری نیز ارتقا 

خواهد یافت.

دو نمایشگاه عکس اصفهان در قالب ابتکار »شهروند دیپلمات« به مدت یک ماه در روسیه برپا می شود.دو نمایشگاه عکس اصفهان با عنوان »اصفهان، شکوه معماری 
ایرانی« و »اصفهان، مهد هم زیستی مسالمت آمیز ادیان« در قالب ابتکار »شــهروند دیپلمات« اداره روابط بین الملل شهرداری اصفهان از امروز به ترتیب در کاخ موزه 
تزارها )کاخ کاترین( و موزه تاریخ ادیان روسیه آغاز به کار می کند و به مدت یک ماه دایر خواهد بود.ابتکار »شهروند دیپلمات« که از زمستان 99 کلید خورد و به دنبال 
استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای تقویت تعامالت بین المللی اصفهان بود، این دو رویداد ویژه را به پیشنهاد جمعی از دانشجویان ایرانی مقیم مسکو و با 
همکاری اداره کل ارتباطات و  امور بین الملل شهرداری اصفهان، رایزنی فرهنگی سفارت ایران در روسیه، اداره کل ارتباطات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
و وزارت فرهنگ روسیه در خواهرشهر روسی اصفهان برپا می کند.در هریک از این دو نمایشــگاه، ۳۰ اثر )مجموعا 6۰( از آثار عکاسان اصفهانی برای بازدیدکنندگان به 
نمایش درخواهد آمد. این آثار پس از انتشار فراخوان و دریافت ۳6۳ اثر از ۲6 عکاس، توسط هیئت داوران انتخاب و برای شرکت در این نمایشگاه ها، به روسیه ارسال شد. 
همچنین، موزه تاریخ ادیان در سن پترزبورگ، یکی از بزرگ ترین موزه ها با موضوعیت دین در جهان و تنها موزه ادیان در روسیه به شمار می رود. این موزه شامل مجموعه 
گسترده و متنوعی از دست سازهای تاریخی و فرهنگی از سراسر جهان و ملیت ها از عربستان در 6 هزار سال قبل از میالد و مصر باستان تا اروپای قرون وسطی می شود.

ماه اصفهان در سن پترزبورگ

مسجد مصری 
اصفهان

مسجد مصری که قدمتی مربوط 
به ســده ۱۱ هجری قمری دارد، 
در میــدان قدس یــا طوقچی 
اصفهان و در کنار قبرستان شور 
قرار گرفته اســت. این مسجد 
که در محله جوبــاره قرار گرفته، 
در زمان شــاه عباس دوم و در 
سال ۱۰6۱ هجری قمری ساخته 

شده است. 

وز عکس ر

سنا
 ای

س:
عک
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شما از بیان نظر خود می ترســید چراکه معتقدید آنچه فکر 
می کنید هیچ ارزشی ندارد: یکی از دالیل احتمالی ترس از ابراز 
نظر، این باور کاذب و دروغین است که آنچه شما فکر می کنید 
ارزشی ندارد. یا اینکه افکار شــما به هیچ کار مفید یا مهمی 
کمک نمی کند. این امر تا حدی با عزت نفس و اعتمادبه نفس 
نیز در ارتباط است.به طور طبیعی، گاهی اوقات، نظر شما چیز 
جدیدی ندارد. همچنین ممکن اســت نظرات و حرف های 
شما به طور خاص به مسئله مربوط نباشند. بااین حال، شما 
نباید نظرات و افکار خود را دست کم بگیرید یا آن ها را کوچک 
جلوه دهید. زیرا آنچه شما فکر می کنید همیشه ارزش دارد 
و نیز همیشه منحصربه فرد اســت. بنابراین برای بیان فکر و 
ایده خود، آن را قضاوت نکنید. بسیاری از اوقات بیان فکری 
که ازنظر شما پیش پاافتاده و معمولی است می تواند در جمع 
موثر واقع شود چراکه ممکن است به رغم وضوح و آشکاری از 
دید دیگران مخفی مانده باشد یا به ذهن آن ها نرسیده باشد.

فکر می کنید حرف زدن باعث می شود مسخره شوید: ترس 
از گفتن آنچه فکر می کنید ممکن اســت به این خاطر باشد 
که می ترسید شما را مســخره کنند. این به این دلیل است 
که شما به شدت )و به اشتباه( معتقد هستید که بیان چنین 
نظری موجب ریشخند شما خواهد شد.تمسخر یک شمشیر 

دو لبه اســت. از یک سو، می تواند از آســیب رسیدن به شما 
در موقعیتی جلوگیــری کند. ولی از ســوی دیگر، می تواند 
برای شما فلج کننده باشــد، به خصوص اگر فردی خجالتی 
و بی اعتمادبه نفس هســتید.عالوه بر این، بی حس شدن و 
ازکارافتادن شما را از مواجهه با چالش های جدید و خود بودن 
بازمی دارد. به همین دلیل، شما بیشتر مراقب این هستید که 
»مسخره نشوید«. کاری که باید انجام دهید این است که از 
خود بپرسید واقعا »مسخره شدن« به چه معناست. عالوه 
بر این، اگر نظرتان را بیان کنید، چه اتفاقی می افتد؟آیا دست 
انداختن شــما واقعا این قدر جدی خواهد بود؟ این تمرین 
خوبی برای تامل کردن است. با این ترفند کوچک موقعیت 
خودتان را نســبی و دراماتیک زدایی می کنید. درواقع، این 
امر نهایتا باعث می شود ببینید که هر اتفاقی بیفتد، نمی تواند 

آن قدر بد باشد که روزتان را خراب کند.
چگونه بر ترس از اظهارنظر غلبه کنیم؟

آیا می توانید بدون تــرس، آنچه را که فکــر می کنید بر زبان 
بیاورید؟ البته که می توانید! اگرچه هر فرد به شیوه خودش 
به آن دست پیدا می کند، اما در اینجا چند راهنمای کلی برای 

شروع کار ارائه شده است:
با موقعیت های آسان شــروع کنید: برای شروع می توانید 

نظر خود را به افــرادی که به آن ها اعتمــاد دارید، بیان کنید. 
همچنین، به موضوعاتی بپردازید که خیلی حساس نیستند یا 
احتمال ایجاد چالش یا درگیری را ندارند. به تدریج می توانید 

شرایط سخت تری را تجربه کنید.
به خودتان اعتماد کنید:  به نظر می رســد آســان است، نه؟ 
بااین حال، می دانید که این طور نیســت. بــه همین دلیل، 
بایــد کم کــم روی آن کارکنیــد. به عنوان مثال، بــا مراقبه. 
اعتمادبه نفس کلیدی اســت برای کاهش ترس از صحبت 

کردن در مورد افکار و بیان نظرات خود.
احساس خود را تجزیه وتحلیل کنید:  پس از تالش برای بیان 
نظرات خود در شرایط آســان )و افزایش تدریجی آن ها در 
سطوح دشوارتر(، از خود بپرسید چه احساسی داشتید و آن 
را بنویسید. تامل در این احساسات به شما کمک می کند تا 
خودتان را بهتر بشناسید. عالوه بر این، هنگام بیان آنچه فکر 

می کنید، می توانید ترس های احتمالی را تشخیص دهید.
راه »خود بودن«: غلبه بــر ترس از صحبت کــردن در مورد 
خود، دری است که به راه خود بودن باز می شود.بیان عقیده 
خود، نشانه صداقت و صمیمیت است و حتی جذابیت شما 
را افزایش می دهد چراکه حال و هوای شــما را در روابط تان 

صادقانه می کند. 

آشپزی
کته لوبیا چشم بلبلی 

مواد الزم: لوبیا چشم بلبلی یک پیمانه، پیاز یک عدد، 
زعفران به میزان الزم، مرغ4 تکه، برنج3 پیمانه، شوید خرد 

شده به میزان الزم، نمک، فلفل سیاه و روغن مایع به میزان الزم
طرز تهیه: چشم بلبلی در تمامی فصول به شکل خشک شده در دسترس است. برای تهیه 

کته خوشمزه با لوبیا چشم بلبلی ابتدا الزم است تا چشم بلبلی را پاک کرده و بشویید. سپس 
در مقدار مناسبی آب بگذارید تا چند ساعتی خیس بخورد.آب چشم بلبلی را عوض کرده و دوباره 

رویش آب بگیرید. چشم بلبلی را با کمی نمک روی حرارت بگذارید تا بپزد. بهتر است برای درست 
کردن انواع پلو و دمی، از برنج ایرانی استفاده کنید. برنج را پا کرده و آن را بشویید. سپس برنج را نسبت 
به تازگی آن چند ساعتی در آب بخیسانید. بعد از این که کمی برنج نرم شد؛ آن را در قابلمه ای ریخته و 

کمی روغن اضافه کنید. اجازه دهید تا برنج روی حرارت بجوشد و آب برنج کم کم تبخیر شود.بعد از اینکه 
آب اضافی برنج حسابی کشیده شد؛ لوبیا چشم بلبلی پخته شده و شوید تر یا خشک را با آن مخلوط 
کنید. برای این که پلو خوب دم بکشد بهتر است روی در قابلمه دم کنی بگذارید. حرارت زیر قابلمه را 
کم کنید تا برنج به آهستگی دم بکشد.پیاز را شسته و روی تخته برش خرد کنید. حاال پیاز را درون 

قابلمه و با مقدار کمی روغن تفت دهید. بعد از اینکه رنگ پیازها کمی برگشت به آن نمک و 
فلفل و زعفران اضافه کنید. حاال تکه های مرغ را در آن بغلتانید و اجازه دهید تا اطراف 

مرغ سرخ شود. برای اینکه مرغ حسابی مزه دار و مغزپخت شود؛ نصف لیوان 
آب به آن اضافه کرده و در قابلمه را ببندید. بعد از اینکه کته لوبیا چشم 

بلبلی دم کشید و مرغ نیز کامال پخت؛ می توانید آن را روی 
دیس بکشید و بر سر سفره ببرید.

چگونه بر ترس از بیان نظر خود غلبه کنیم؟

»بندر بند« در بخش مسابقه جشنواره 
باتومی

حضور »شبی سیصد« در جشنواره فیلم 
کوتاه »آسیانا«

فیلم »بندر بند« به کارگردانی منیژه حکمت، تهیه کنندگی منیژه حکمت 
و مهشید آهنگرانی فراهانی و پخش بین المللی شرکت ایریماژ در 
پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم های هنری باتومی روی پرده 
می رود و در بخش مسابقه فیلم های بلند با هشت فیلم دیگر رقابت 
می کند.»بندر بند« تاکنون در بیست و پنج رویداد سینمایی، ازجمله 
جشنواره های تورنتو، زوریخ، میل ولی، هاینان و...به نمایش در آمده است.

فیلم کوتاه »شبی سیصد« به نویسندگی و کارگردانی محسن نجفی 
مهری و تهیه کنندگی امیر مهرنیا در نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
کوتاه »آسیانا« در کره جنوبی حضور دارد.این جشنواره از امسال با نام 
GwangHwaMun از 22 تا 27 مهرماه برابر با 14 تا 1۹ اکتبر برگزار خواهد 
شد.در خالصه داستان آمده است: »بچه ها در کنار اتوبان سعی دارند 
ویالهای شان را اجاره دهند؛ اما احسان دلش نمی خواهد برای امشب…«

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

 فاز اول هوشمند سازی شبکه توزیع آب شهر خوانسار به بهره برداری رسید. 
مدیردفتر سیســتم های کنترل و انرژی آب آبفای استان اصفهان  با اعالم 
این خبر گفت: برای اجرای طرح ابتدا مطالعات هیدرولیکی شبکه آبرسانی 
صورت گرفت و پس از بازنگری پهنه بندی شــبکه توزیــع، نقاط الزم برای 
نصب فشار شکن ها، ایســتگاه های دبی سنجی و ایستگاهای پایش فشار 
تعیین شد. محمد ناظمی زاده  افزود: به منظور اجرای فاز اول این طرح، پنج 
ایستگاه فشار شکن توسط کارشناســان بومی منطقه در نقاط تعیین شده 
احداث و راه اندازی شد .وی اعالم کرد: با اجرای این طرح شهر خوانسار پس 
از تودشک، دومین شهر استان اصفهان به شــمار می رود که طرح هوشمند 
سازی شبکه توزیع آب در آن اجرا شده است.  مدیردفتر سیستم های کنترل 
و انرژی آب آبفای استان اصفهان  تصریح کرد: راه اندازی سامانه تله متری 
منطقه توسط کارشناسان ستادی شرکت انجام شده که این عملیات شامل 

نصب بلوک های فشــاری، احداث دکل های مخابراتی، برقراری لینک های 
رادیویی در محل تاسیسات شبکه آب خوانسار  و نیز برنامه نویسی »اسکادا« 
است.ناظمی زاده  اظهار کرد: با اجرای این پروژه و مدیریت هوشمند لحظه 
ای، فشار شبکه توزیع به کمک نرم افزار بومی هوشمندسازی تهیه شده در 
شرکت، رصد می شود و کاهش قابل توجهی در میزان هدررفت واقعی آب و 
نرخ حوادث منطقه اتفاق می افتد. وی افزود: این امر موجب صرفه جویی 
ریالی در بهره برداری شبکه و نیز افزایش رضایتمندی مشترکین می شود. 
مدیردفتر سیســتم های کنترل و انرژی آب آبفای استان اصفهان  با اعالم 
این که برنامه ریزی الزم برای اجرای فاز دوم این پروژه در دســتور کار قرار 
گرفته است، گفت: در این مرحله، سه ایســتگاه فشار شکن و پنج ایستگاه 
دبی سنجی برخط دیگر به مجموعه ایستگاه های تله متری منطقه اضافه و 

مدیریت هوشمند انرژی نیز  پیاده سازی می شود. 

از ســال های گذشــته، شــرکت فوالد مبارکه با برنامه ریزی و توسعه 
بومی سازی توانست وابستگی به واردات را کاهش دهد به گونه ای که 

امروز بالغ بر 144 هزار قطعه در این شرکت بومی سازی شده است. 
تاکنون شرکت فوالد مبارکه تجربه 3 بار تحریم شدن را از سر گذرانده و 
با حمایت الهی و تکیه بر توان و دانش داخلی توانست از این بحران ها 

رهایی یابد.
در حال حاضر تمرکز این شــرکت بر تولید محصوالتی است که به نیاز 
صنایع داخلی کشور پاسخ دهد. ابتدای راه اندازی تعداد گریدهایی که 
فوالد مبارکه در زمینه تختال تولید می کرد، نزدیک به 130 گرید بوده که 

این تعداد در حال حاضر به بیش از 350 گرید مختلف رسیده است. 
همچنین در زمینه ورق های سرد و گرم نورد شده از 130 گرید مختلف 
در ابتدا به بیش از 530 گرید در حال حاضر رســیده که نشــان دهنده 

توسعه محصوالت جدید در شرکت فوالد مبارکه است.
در سال جاری تولید 8 محصول جدید در دستور کار شرکت فوالد مبارکه 
قرار دارد که یکی از آن ها در حال حاضر برای مشــتری ارسال شده و 
نتایج مثبتی داشته است. ســایر محصوالت هم در جریان تولید قرار 

دارند.
عمده تمرکز فوالد مبارکه برای تولیــد محصوالت جدید بر محصوالتی 
است که نیاز بیشتری برای آن ها در صنایع پایین دستی وجود دارد و در 

حال حاضر تامین آن ها از طریق واردات صورت می گیرد. 
در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه در راستای اهداف وزارت صمت،  بر 
صنایع خودروسازی داخلی تمرکزی ویژه دارد چرا که بعضا این صنایع 
ورق های مورد نیــاز خود را از طریق واردات تامیــن می کنند و قابلیت 

تولید آن در داخل کشور فراهم نیست.
فوالد مبارکه کوشیده است آن بخشــی از نیاز صنایعی را که به واردات 
وابسته است، در داخل کشــور تولید کند تا هم از خروج ارز جلوگیری 

شود و هم مواد اولیه این صنایع با ســهولت بیشتر و ضریب امنیت و 
پایداری باالتری فراهم آید.

شرکت فوالد مبارکه رویکرد بومی سازی را در راستای تامین نیازهای 
این شرکت در پیش گرفته است؛ چرا که با توسعه بومی سازی عالوه بر 
توانمندی شرکت های داخلی در زمینه ساخت قطعات مورد نیاز صنایع 
فوالدی، درصدد است از قطعات ســاخته شده برای نیاز شرکت فوالد 

مبارکه هم بهره برداری کند.
در مجموع فــوالد مبارکه به یاری صنایع کشــور بــه خصوص صنعت 
خودروسازی  کشور آمده است تا با یک تعامل دوسویه )برد-برد( از 
شرکت های داخلی به ویژه صنعت خودروسازی حمایت کرده تا انگیزه 

و توان خودروسازان داخلی، تقویت شود.

 محمدامین یوسف زاده، مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان با حضور در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه اصفهان به تشــریح انواع محصوالت 
تولیدی در این کارخانه عظیم پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

محمدامین یوســف زاده گفت: مدیریت مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان 
شامل چهار کارگاه است که 2000 نفر از تالشگران کارخانه افتخار تولید حدود 50 
نوع محصول منطبق با استاندارد های روز دنیا را در این کارگاه ها و با همکاری 

سایر بخش های کارخانه ثبت کردند. 
وی افزود: بخش طراحی این مدیریت در گرید یک R&D است و به عنوان 
نمونه طراحی ریل زبانه سوزن که قبال از کشور فرانســه وارد می شد از جمله 

دستاورد های این بخش به شمار می رود.

تولید ریل در ذوب آهن اصفهان نماد »خواستن، توانستن است« خواهد بود
مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: تولید ریل، ســال ها 
آرزوی مردم ایران بود و ذوب آهن اصفهان به همت تالشــگران بخش های 
مختلف کارخانه به این آرزو جامه عمل پوشاند و ایران اسالمی را از قید و بند 
این وابســتگی رها کرد. در یک جمله می گویم تولید ریل در ذوب آهن نماد 

»خواستن، توانستن است« حواهد بود.

در سال 99 رکورد تحویل 60 هزار تنی ریل را ثبت کردیم
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه در حال حاضر ذوب آهن اصفهان، تنها 
تولید کننده انواع ریل در غرب آسیا محسوب می شود، اظهار داشت: در سال 
۹8 حدود 25 هزار تن ریل به جمهوری اســالمی تحویل دادیم و در سال ۹۹ 
نیز رکورد تحویل 60 هزار تنی را ثبت کردیم. برای سال 1400 نیز برنامه ارتقای 
 ،4۹ S تولید خوبی را تدوین کردیم که طی پنج ماهه ابتدای این سال ریل مترو
آرک 36THو … از جمله اهداف تحقق یافته این برنامه هســتند. همچنین 
توسعه سمت چپ خط نورد برای افزایش تولید محصول استراتژیک ریل نیز 

در دست اقدام است.

تولید آرکTH 36 ارز بری را به ارزآوری تبدیل کرد
یوسف زاده خاطر نشان کرد: ذوب آهن اصفهان در راستای تامین ایمنی معادن 
کشور از پنج سال گذشــته تولید آرک معدن را آغاز کرده و چندی پیش هم 
آرک36TH را با مقاومت باال تولید کرد. این محصول بخشی از زنجیره تولید 
فوالد کشور است و تحول عظیمی را در ایمنی معادن رقم زد. محصولی که در 
گذشته به دلیل وارداتی بودن، خروج ارز را در پی داشت. هم اکنون تالشگران 
ذوب آهن با تولید آن، ارز آوری را رقم زدند و ساالنه با همت و تالش کارکنان 
این کارخانه بزرگ 140 هزار تن از این محصول صادراتی تولید می شود.مدیر 
مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت: حدود 50 درصد از محصوالت تولیدی 
این کارخانه عظیم آن هم در اوج تحریم های ظالمانه صادر می شــود که این 

دستاورد مهم نشان از کیفیت باال و مطابقت با استاندارد های روز دارد.

تولید ریل در ذوب آهن اصفهان هیچ وقفه ای در تولید سایر محصوالت 
ایجاد نکرد

وی با اشــاره به اینکه تولید ریل در کارگاه نورد 650 ذوب آهن اصفهان هیچ 
وقفه ای را در تولید ســایر محصوالت ایجاد نکرد و انــواع تیرآهن ها، کالف، 
میلگرد و … همچون گذشته و با رعایت پروتکل های بهداشتی تولید می شود، 
تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده سبد متنوع محصوالت 
ذوب آهن اصفهان در خطوط گوناگون کارگاه ها همواره در حال تولید اســت 
تا این کارخانه عظیم در کنار رســالت تولیدی خود به مسئولیت اجتماعی نیز 

عمل کرده باشد. 
این مقام مسئول اضافه کرد: ایران، کشوری زلزله خیز است و سازه های ساخته 
شده در شهر ها نیز عمدتا بتنی هستند که استحکام فشاری خوبی دارند، اما 
اســتحکام خمشــی باالیی ندارند و این موضوع به هنگام بروز زلزله مشکل 
آفرین است. تیرآهن های بال پهن تولیدی ذوب آهن اصفهان هر دو ویژگی را 
دارا هستند. نکته دیگر اینکه سازه های فلزی با سرعت باالیی ساخته می شوند 

و تا ۹0 درصد امکان بازیافت دارند.

بهره برداری از  فاز اول هوشمند سازی شبکه توزیع آب خوانسار

فوالد مبارکه، پشتیبان صنعت خودروسازی

 تولید ۵۰ نوع محصول منطبق با استاندارد های روز دنیا 
در ذوب آهن اصفهان


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

