
نرسیدن بودجه و ابهام در سرنوشت طرحی که قرار است فعال اصفهان را از فاجعه آبی  دور کند؛

سامانه ناجی را نجات دهید!
3

 استاندارِ  سوپرمن! 
 آخرین گمانه زنی ها درباره گزینه های نهایی استانداری اصفهان؛ از 4 چهره رونمایی می کند

مدیرکل بنیاد مسکن استان:
 افزایش قیمت سبب 

 کاهش توزیع قیر رایگان 
در اصفهان شده است

  ناقوس خطر برای مقبره شاعر
 بلند آوازه صفوی؛

زمین هایی که بر باد رفتند

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 
خبر داد:

 شروع فعالیت رسمی 
 شهردار اصفهان تا چند

 روز آینده
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 مدیرعامل سازمان پارک های 
شهرداری اصفهان:

پساب مصرفی برای آبیاری 
فضای سبز، بار میکروبی ندارد
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معاون اوقاف و امور خیریه استان:
حدود نیمی از مراکز دینی 
اصفهان سند مالکیت ندارند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 25 شهریور  1400
09 صفـــر 1443 
16 سپتامبر  2021 

شماره 3348
 8 صفحه

قیمت: 2000 تومان

اصفهان استان ویژه ای برای ایران است؛ این ویژه بودِن اصفهان در  پریا پارسادوست
تمام ســال های پیش و پس از انقالب نمود عینی و عملی داشته 
هرچند به وقت گیر و گرفتاری ها، با انگ »برخوردار« از حق و حقوق خود محروم مانده است؛ اما 
به هرحال وقتی پای انتخاب »اســتاندار« برای اصفهان پیش می آید، »ملی بودن« گزینه ای 
غیرقابل اغماض در فرآینــد انتخاب خواهد بود.مالکی که حداقل در رابطه با »اســتاندارفعلی« 
چندان به آن توجه نشد و حاال مردم این استان چشم انتظارند تا ببینند استاندار دولت سیزدهم 
که خود را »انقالبی« و »مردمی« معرفی کرده، چه کســی اســت و آیا می تواند سریع، فوری و 

انقالبی به مشکالت این استان که یکی دوتا هم نیست، رسیدگی کند یا نه.
اسامی گزینه ها از ابتدای شــایعات و گمانه زنی ها تاکنون، با تغییر و تحوالت زیاد مواجه شده 
است؛ در لیست اولیه نام کســانی همچون » حمیدرضافوالدگر« که ســابقه نمایندگی مجلس 
شــورای اســالمی را در کارنامه دارد، »علیرضا نیلچی« که هم اکنون مدیرکل انتخابات شورای 
نگهبان است، »امیرحسین مدنی« که درحال حاضر مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( بوده و »ســید رضا مرتضوی« رییس ستاد انتخاباتی ســید ابراهیم رییسی در استان 

اصفهان، به چشم می خورد. 
هوشــنگ فالحتیان، معاون برنامه ریزی وزارت نفت، اســماعیل خانیان رییس ستاد محسن 
رضایی در اســتان اصفهان، حبیب ا... بهرامی مدیرعامل شرکت ســیمان اصفهان، سید احمد 
عبودتیان مدیر عامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا و مشاور عالی رییس سازمان تبلیغات اسالمی 
و عباس مقتدایی نماینده فعلی اصفهان در مجلس هم از دیگــر گزینه هایی بودند که در ابتدا به 
عنوان کاندیدای استانداری اصفهان معرفی شدند؛ اما در ادامه از لیست گزینه ها و گمانه زنی ها 

حذف شدند.
خبرگزاری »تسنیم«به تازگی  لیستی از استانداران احتمالی مدنظر برای 29 استان کشور منتشر 
کرده اســت که گزینه های مطرح شده برای اصفهان را »ســیدرضا مرتضوی« ، »مهدی جمالی 
نژاد«، »محمدعلی احمدی« و »حســینعلی دلیگانی« دانسته است. اسامی ادعایی »تسنیم« 
با لیست معرفی شده مجمع نمایندگان اســتان اصفهان تنها یک تفاوت دارد و آن هم حذف نام 

»سعید اوحدی« است.  
امیرحســین بانکی پور ،نماینده اصفهان در مجلس شــورای اســالمی اخیرا خبــر داد که طی 
رای گیری های انجام شــده در مجمع نمایندگان استان، حســینعلی حاجی دلیگانی، سید رضا 
مرتضوی، مهدی جمالی نژاد، محمد علی احمدی و سعید اوحدی به ترتیب حائز اکثریت آرا شده 

و به عنوان گزینه های استانداری اصفهان به وزارت کشور معرفی خواهند شد. 
در لیست مجمع نمایندگان نامی از »فوالدگر« به چشــم نمی خورد در عوض بانکی پور گفته که 
»حاجی دلیگانی« بیش از دوسوم آرا را کســب کرده  و چون به خوبی شهرستان های اصفهان را 
می شناسد و چندین سال به عنوان فرماندار ویژه کاشان و نجف آباد خدمت کرده است؛ همچنین 
به لحاظ حضور چندین دوره در مجلس شورای اسالمی به خوبی با قوانین و مقررات آشنا بوده و 

قدرت پیگیری مسائل توسط وی زبانزد است، گزینه مناسبی به نظر می رسد. 
از دیگر گزینه های معرفی شده توسط مجمع نمایندگان استان »محمد علی احمدی« است که 
تا همین چندروز پیش در کورس رقابت برای شــهرداری اصفهان با »قاسم زاده« تا فصل فینال 
پیش رفت؛ اما درنهایت به این مسند نرسید تا حاال گزینه اســتانداری اصفهان باشد. او رییس 
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان، کارشناس ارشــد حقوق سیاسی، مدیرکل 
سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان، مدیرعامل اتوبوسرانی شهرداری اصفهان، مدیر تبلیغات 

جبهه و جنگ قرارگاه کربال ، مسئول تبلیغات و انتشارات سپاه اصفهان، مشاور فرماندهی سپاه، 
مدیر طرح و برنامه سپاه، معاون بازرسی ســپاه اصفهان، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه، دبیر 
کنگره سرداران و 2۴ هزار شهید استان اصفهان، دبیر کمیسیون دانشجویی استان اصفهان، دبیر 
کمیسیون دانشجویی استان اصفهان، موســس خیریه فاطمیه، رییس ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر اصفهان، معاون شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی در دهه هفتاد، فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج اصفهان، فرمانده بسیج شهرداری اصفهان و جانشین بسیج اصفهان بوده  است.

»ایلنا« می گوید که به دلیل منتســب بودنش به آیت ا... مهدوی و با داشــتن سابقه اجرایی در 
وزارت کشور، گزینه قدرتمندی برای تصاحب این سمت است. هرچند رزومه تقریبا پر و پیمان و 
نظامی بودن و حتی انتساب با بیت آیت ا... مهدوی هم نتوانست یاریگر او در رقابت برای رسیدن 
به ساختمان شهرداری و نشستن بر صندلی شهردار اصفهان باشد و حاال می تواند شانس خود 

را برای رسیدن به مسند استانداری امتحان کند. 
گزینه بعدی »جمالی نژاد« است. »تسنیم« نوشته که »مهدی جمالی نژاد« به همراه محمدعلی 
احمدی، مرتضــوی و حاجی دلیگانی بیشــترین اقبــال و احتمال را برای رســیدن به منصب 
اســتانداری اصفهان دارد. »جمالی نژاد« دوسال سکان مدیریت شــهری اصفهان را دراختیار 
داشت، پس از آن به یزد رفت و شش ماه بیشتر در این شــهر کویری نماند و با حکم وزیر وقت 

کشور به وزارت کشور رفت تا در پست معاونت فعالیت کند. 
دوران شهرداری این مدیر محافظه کار در اصفهان نه آن قدر پررنگ و فوق العاده است که بشود 
از آن به عنوان نقطه عطفی در مدیریت شــهری نصف جهان یاد کرد و نه آن قدر ضعیف است که 
 بشود به راحتی چشــم روی آن بســت و از این گزینه عبور کرد به ویژه اینکه نباید فراموش کنیم

 »جمالی نژاد« میان مردم شهر اصفهان از محبوبیت و مقبولیت نسبی برخوردار است.
و اما »ســیدرضا مرتضوی« که قرارگرفتن نام او در این لیســت کمی عجیب به نظر می رســد؛ 
موردحمایت چهره های انقالبی اســت و گفته می شــود مورد وثوق آیت ا... مهدوی هم هست. 
یکی از کانال های تلگرامی با انتشار برخی اسناد مدعی شــده که تخلفاتی هم در کارنامه کاری 
خود داشته از جمله »نشستن بر کرسی فرمانداری شهرضا بدون سابقه اجرایی از وزارت کشور«، 
»دریافت حقوق همزمان در فرمانداری شــهرضا و شــرکت شــهرک های صنعتی اصفهان« و 
»موضوع بورســیه در مقطع دکترا و دریافت مقرری ماهانه « و ... این کانال تلگرامی همچنین 
مدعی شده حامی اصلی مرتضوی ، اسماعیلی وزیر ارشــاد دولت رییسی است. با این حال به 
تازگی جمعی از فعاالن سابق دانشجویی اصفهان در نامه ای به رییس جمهور از سید رضا مرتضوی 
که جوان ترین گزینه استانداری اصفهان هم محسوب می شود، حمایت کرده و او را فردی توانمند 
و اصلح معرفی کردند که انتصابش به عنوان اســتاندار، خون تازه ای در شریان نیروهای انقالبی 

اصفهان می دمد. 
به هرحال اصفهان واقعا به خون تازه نیاز دارد؛ ســال ها دست و پنجه نرم کردن با انواع و اقسام 
مشکالت صنعتی، اقتصادی و به ویژه زیســت محیطی از این استان یک جغرافیای بحران زده 
ساخته است. زور مهرعلیزاده و زرگرپور هم به این مشکالت نرسید و حاال مردم اصفهان در انتظار 
استاندار جدیدی هستند که شــاید نقش »ناجی« را بازی کند. یک استاندار ترجیحا بومی) اما 
مقبول و متنفذ در سطح ملی( آشنا با مشکالت اســتان اصفهان از یک سو و اعتماد و اختیارات 
همه جانبه از ســوی هیئت دولت و هیئت وزیران به استاندار اصفهان از سوی دیگر یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر برای خروج از وضعیت موجود اســتان اســت البته اگر تمایل ، اراده و توان برای 

خروج اصفهان از مشکالت را داشته باشند؛ به هرحال اصفهان استان ویژه ای است. 

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
می گوید اجرای طرح های ساماندهی 

رودخانه زاینده رود با هدف پیشگیری از 
مخاطرات سبب کاهش حوادث غرق شدگی 
نسبت به سال گذشته شده است ، اما غرق 
شدگی همچنان یک معضل جدی است؛

بی گدار به آب نزنید
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طی یک سال اخیر؛

 3 هزار میلیارد تومان
  تسهیالت رونق تولید در 

اصفهان پرداخت شد
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت اصفهان 
گفت:ســه هزار میلیارد تومان در یک ســال گذشته 
از طریق مصوبات ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید 
و تبصره مــاده ۱۸ به طرح های صنعتی این اســتان 
پرداخت شده است.ایرج موفق افزود: این استان در 
زمینه تسهیالت تبصره ۱۸ و طرح توانمند سازی تولید 
و توسعه اشتغال پایدار )تاپ( رتبه اول کشور را کسب 
کرده اســت.وی ادامه داد: ایــن موفقیت ها با کمک 
مجموعه دستگاه های حاکمیتی از جمله استانداری و 
دیگر دستگاه های اجرایی و تشکل های استان اصفهان 
به دست آمده است.رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان اظهار داشــت: بیش از یک هزار و ۱۰۰ 
پروانه بهره برداری جدید طی 2 سال گذشته با بیش 
از ۳2 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری به رغم 
همه محدودیت ها و مشــکل تحریم ها در این استان 
صادر شد.وی اضافه کرد: بیش از ۳ هزار و 2۰۰ مجوز 
جدید برای سرمایه گذاری در زمینه طرح های جدید 
صنعتی و طرح های توســعه واحدهای موجود صادر 
شد.موفق خاطرنشان کرد: همه این مجوزها با در نظر 
گرفتن اجرای قانون هوای پاک و بــا توجه به کمبود 
آب در بخش تولید ارائه شــده است.وی تصریح کرد: 
مجوزهای صادر شده از سال 9۸ تاکنون برای سرمایه 
گذاری جدید، جواز  تاسیس، جواز توسعه یا پروانه بهره 
برداری با استعالم از اداره کل محیط زیست صادر شده 
و در تمامی این مجوزها نظر کارشناسان این سازمان 
اخذ شــده و پس از آن مجوز ارائه شده است.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: حجم 
صادرات این اســتان در ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۷۵ درصد رشد پیدا کرده است.وی  
بیان کرد: سال گذشته حدود یک هزار و ۴۱۷ قلم کاال از 
استان اصفهان به ۱۰۰ کشور جهان صادر شد.اصفهان با 
بیش از پنج میلیون نفر جمعیت ،بیش از 9 هزار واحد 
تولیدی کوچک و بزرگ با ســرمایه 22۱ هزار میلیارد 
ریال و اشــتغال 2۶۳ هزار نفر و حدود ۱۸۰ هزار واحد 
صنفی، صنعتی ترین استان کشور به شمار می آید.این 
استان یکی از قطب های معدنی و صنایع وابسته به آن 
در کشور به شمار می آید و ۸2۸ معدن با اشتغال 9 هزار 

نفر و سرمایه گذاری ثابت ۶۸9 میلیارد تومان دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی :

 افزایش مراکز واکسیناسیون
  در استان اصفهان نیازمند 
کمک خیران و صنایع است

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: کمبود 
تجهیزات یکی از مشکالت فرا روی افزایش و توسعه 
مراکز واکسیناسیون در این استان است و الزم است 
سایر دســتگاه های اجرایی ، صنایع و خیران در این 

جهت به کمک بخش بهداشت و درمان بشتابند. 
طاهره چنگیز  با اشــاره به اینکه موج پنجم کرونا در 
اســتان اصفهان رو به کاهش اما شــکننده است ، 
افزود: برای واکسینه کردن  ۷۰ درصد جمعیت استان 
علیه کرونا با در نظر گرفتن کودکان باالی هشت سال 

نیازمند حدود پنج میلیون دوز  واکسن هستیم.
وی تصریح کرد: تاکنون 2 میلیــون و ۱۷۱ هزار  دوز  
واکسن در استان  تزریق شده که از این تعداد ۷۵9 
هزار نوبت دوم و یک میلیون و ۴۱2 هزار نوبت نخست 
بوده اســت.وی با اشــاره به اینکــه در تزریق نوبت 
نخست واکســن از سایر اســتان ها عقب هستیم، 
افزود: گروه های سنی باالی ۶۰ سال به باال بیش از 
۷۵ درصد واکســن تزریق کرده اند.رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان تصریح کرد: اولویت مهم ما 
در نزول پیک پنجم حداکثر واکسیناســیون افراد 
است که تا پیک بعدی بتوانیم جمعیت قابل توجهی 
را واکسینه کنیم.وی تصریح کرد: اگر جمعیت تحت 
پوشــش واکسیناســیون را پنج میلیون نفر در نظر 
بگیریم و با احتســاب کودکان باالی هشــت  سال 
و ایمنــی کردن ۷۰ درصــد جمعیت بایــد در نهایت 
حداقل هفت میلیون دوز واکسن برای 2 نوبت تزریق 
داشــته باشــیم.وی ادامه داد:  باید ظرفیت تزریق 
روزانه دراســتان اصفهان به ۱۰۰ هزار تا  ۱۵۰ هزار دوز  
واکسن برسد.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
پایگاه های تجمیعی اســتان را ۶۴ مرکز عنوان کرد 
و افزود: برای افزایش واکسیناســیون باید سرعت 
تزریق، پرسنل و شــیفت افزایش پیدا کند.چنگیز 
اضافه کرد: هم اینک واکسیناسیون در روستاها در 
سنین  باالی ۱۸ سال در حال انجام است و  گروه های 
هدف در شــهرهای زیر 2۰ هزار نفر به باال و  اصفهان 
به زیر ۴۰ سال رســیده اســت. وی درباره کاهش 
واکسن آســترازنکا گفت: علت کمبود این واکسن 
عدم دسترسی جهانی اســت و اینکه فردی بگویید 

متقاضی چه نوع واکسن است، معنا ندارد.
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کره جنوبی خواستار حمایت چین از مذاکرات صلح شد
رییس جمهور کره جنوبی در دیدار با وزیر خارجه چین خواستار حمایت این کشور از مذاکرات صلح در 
شبه جزیره کره شد. به نقل از خبرگزاری یونهاپ، مون جائه این، رییس جمهور کره جنوبی روز چهارشنبه 
در دیدار با وانگ یی، وزیر امور خاجه چین ابراز امیدواری کرد که چین  از روند صلح در شــبه جزیره کره 
حمایت کند. مون با آغاز گفت وگو های ۴۰ دقیقه ای با وانگ یی، وزیر امور خارجه چین بر نقش و اهمیت 
پکن تاکنون در روند صلح شبه جزیره کره تاکید کرد. این نشست اندکی پیش از انتشار اخبار مربوط به 
شلیک موشک های بالستیک کره شمالی به دریای شرقی برگزار شد. رییس جمهور کره جنوبی در بیانیه 
افتتاحیه خود گفت: »دولت ما به همراه جامعه بین المللی از جمله چین در مسیر خلع سالح هسته ای 

شبه جزیره کره و برقراری صلح تالش خواهد کرد.«

سئول: 

کره شمالی دو موشک بالستیک شلیک کرده است
ساعاتی پس از آن که خبرگزاری »یونهاپ« کره جنوبی گزارش کرد که »یپونگ یانگ«، پرتاب ناشناسی 
را به سمت دریای ژاپن شــلیک کرده اســت، ارتش کره جنوبی دیروز )چهارشــنبه( اعالم کرد که کره 
شمالی دو موشک بالستیک را از امتداد سواحل شرقی خود پرتاب کرده است. بنا بر گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد که دو موشک بالستیک از سایتی 
در مرکز کره شمالی به سمت آب های ساحل شرقی شبه جزیره کره در بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی 
پرواز کرده است. در این بیانیه همچنین آمده است که مقام های اطالعاتی کره جنوبی و ایاالت متحده در 

حال تحلیل جزئیات شلیک های دیروز کره شمالی هستند.

تالش اتحادیه اروپا برای آغاز  رایزنی با طالبان
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به وضعیت اسف بار مردم افغانستان از تالش بروکسل 
برای شروع گفت وگو با طالبان خبر داد. به نقل از یورونیوز، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا طی اظهاراتی در پارلمان اروپا در مورد بحران اقتصادی جدی در افغانســتان با اشاره به گفت وگو با 
طالبان گفت: بروکسل به منظور آغاز گفت وگو با طالبان تالش می کند. وی با تاکید بر ایجاد کانالی برای 
گفت وگو با طالبان از ســوی اتحادیه اروپا گفت: این امر می تواند سبب شود تا اتحادیه اروپا کمک های 
بشردوستانه را توزیع کند. بورل با الزم دانستن گفت وگو با طالبان به منظور خروج افراد آسیب پذیر از این 
شرایط، نسبت به افزایش قیمت غذا در افغانستان هشدار داد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
این راستا افزود: در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر از مردمان افغانستان در شمال کشور با یک قحطی 

غیر معمول تهدید می شوند.

نخست وزیر اسراییل: 3 ماموریت در غزه دارم
نخست وزیر اسراییل با بیان اینکه ۳ ماموریت در نوار غزه دارد، تاکید کرد که در شرایط خاصی با معامله 
زندانیان با حماس موافقــت می کند. نفتالی بنت، در مصاحبه با روزنامه عبــری یدیعوت آحارونوت به 
مناسبت گذشت ۱۰۰ روز از نخست وزیری وی که عصر سه شنبه پخش شد در پاسخ به این سوال که آیا به 
دنبال حل و فصل با حماس است، گفت: »ما از چهار ماه پیش با حماس درگیر هستیم. حماس در عملیات 
»نگهبان دیوارها« )۱۰ تا ۲۱ مه( ، که قبل از آغاز مسئولیت من )۱۳ ژوئن( بود ، به اورشلیم)قدس( و تل 
آویو موشک شلیک کرد و ما دقیقا در همان نقطه هستیم.« ۲۲ مه ، آتش بس بین جناح های مقاومت 
فلسطین و اسراییل تحت حمایت مصر آغاز شد و به یک درگیری نظامی ۱۱ روزه پایان داد. بنت ادامه داد: 
»حماس سازمانی است که پرچم آن مبارزه ما را تا انتها حک کرده است. مسئولیت من امنیت شهروندان 
اسراییلی و به ویژه ساکنان جنوب است. « وی توضیح داد که رویکرد جدیدی را دنبال می کند و آن بمباران 

اهداف در نوار غزه است، نه فقط برای هر موشک، بلکه برای هر بالون آتش زایی که از غزه پرتاب می شود.

وقتی مواضع اصول گرایان و دولت رییسی درباره مذاکرات هسته ای ابهام دارد؛

چرخشاصولگرایان؟
براساس بیانیه مشــترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در 
سفر گروسی به تهران صادر شد، به بازرسان آژانس اجازه داده می شود 
تا نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده و جایگزینی 
کارت های حافظه آن ها که تحت مهر و موم مشترک در ایران نگهداری 

خواهند شد، اقدام کنند.
به گزارش فرارو، پس از این توافق قدرت های جهانی از آن استقبال کردند 
و در نشست شورای حکام تصویب قطعنامه علیه ایران کنار گذاشته شد. 
اتخاذ این تصمیم از سوی آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان از تشدید 
تنش ها با ایران که می توانســت به کمرنگ شــدن امیدواری ها برای 

مذاکرات احیای برجام منجر شود، جلوگیری کرد.
این درحالیست که حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفت 
وگو بــا دومنیک راب، وزیرخارجــه انگلیس اظهار کــرد دولت در حال 
مشورت های داخلی در مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است. وی  با تکرار 
موضع پیشین دولت گفت ایران »به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس 

بوده و حقوق و منافع مردم را تامین کند، اقبال خواهد داشت.«
در داخل ایران برخالف گذشته اصول گرایان نیز از توافق ایران و آژانس 
حمایت کردند. حتــی چهره هایی همچون فریدون عباســی، رییس 
کمیسیون انرژی مجلس که پیش تر از توافق مشابه در دولت روحانی 
به تندی انتقاد کرده بود، حاال این توافق در دولت رییسی را مفید ارزیابی 

کرده است. 
برخالف گذشــته این بار خبری از اظهار نظرهای تند فعاالن سیاســی 
اصولگــرا و برخــی نماینــدگان مجلس علیــه دولت نبــود. اکثریت 
اصول گرایان معتقدند توافق با آژانس بهانه ها را درباره برنامه هسته ای 
ایران از بین می برد. اصول گرایان دیگر معتقد نیستند این توافق خالف 
قانون مصوبه مجلس است، بلکه می گویند در همان چهار چوب خواهد 
بود.  فقط برخی از نمایندگان مجلس خواستار شفافیت توافق با آژانس 
شــدند که محمد باقر قالیباف رییس مجلس به این درخواست هیچ 

توجهی نکرد و آنها را خارج از دستور دانست. 
با توافق جدید و حمایت اکثریــت اصول گرایان از آن حاال خوش بینی 
بیشتری درباره ادامه مذاکرات وین در دولت رییسی ایجاد شده است.  
با این حال هنوز مشخص نیست با بازگشت ایران به میز مذاکرات وین 
چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. ممکن است این تغییر رویکرد اصول گرایان 

موقتی باشد و دوباره به مواضع گذشته خود باز گردند. 

سیاست یک بام و دوهوای اصول گرایان
فریدون مجلسی، کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با فرارو با 

اشاره به اینکه امید ها برای احیای برجام هنوز از بین نرفته، اظهار داشت: 
در سفر اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و مذاکراتی 
که با رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان انجام داد، مقرر شد کماکان 
بازرسی های آژانس ادامه یابد که این موضوع روزنه های احیای توافق 

هسته ای را زنده نگه داشته است.
وی افزود: امــا نکته مهم در ایــن بین مواضع و تصمیماتی اســت که 
مســئوالن دولت و کلیت نظام باید اتخاذ کنند، در زمان دولت روحانی 
بسیاری از اصول گرایان به خصوص طیف تندرو که در حال حاضر برخی 
از آن ها در دولت رییسی نیز حضور دارند مخالف برجام بوده و آن را به 
صورت صد در صدی به زیان منافع ملی کشور می دانستند و خروج ایران 

از آن را طلب می کردند.
مجلسی با اشــاره به رویکرد دو گانه اصول گرایان و دولت به مذاکرات 
هسته ای افزود: اما در دولت ابراهیم رییسی آن ها تاکنون دیگر سخنان 
گذشته خود را بیان نکردند، از سویی این افراد موضع خود را در خصوص 
احیای برجام و ادامه مذاکرات و همچنین از ســرگیری بازرسی های 
آژانس به صورت شــفاف اعالم کرده اند، این نکته مهم ماجرا و جایی 
است که دارای ابهام بوده و تا زمانی که این ابهام برطرف نشود نمی توان 
نظر قطعی را در مورد رویکرد دولت رییسی در قبال مذاکرات با غرب و 

همچنین احیای برجام داد.
این دیپلمات بازنشسته کشــورمان با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
اصول گرایان برای تصمیم گیری در مورد برجام و مذکرات هسته ای به 
دو دسته تقسیم شده اند، اضافه کرد: اصول گرایان عقالنیت طلب با توجه 
به وضعیت کشــور در آن قرار دارد که از یک طرف بحران کرونا بسیاری 
از کسب و کار ها را به تعطیلی کشــانده و معیشت مردم را بسیار سخت 
کرده، به دنبال ایجاد گشایش هایی هستند که این مشکالت از رهگذر 
برجام کاهش یابد و از طرف دیگر به دلیل تحریم های آمریکا دیگر ادامه 
این وضعیت امکان پذیر نیست، این دسته از اصول گرایان به دنبال حل 
و فصل مسئله ای هسته ای و رفع تحریم ها هستند تا کشور یک نفسی 
بکشــد و شــرایط قدری به حالت عادی بازگردد. وی ادامه داد: اما در 
ســوی مقابل اصول گرایان حقانیت طلب قرار دارند که حقانیت خود را 
در ضدیت با غرب و گفتن مرگ بر آمریکا می دانند، آن ها به هیچ عنوان 
نمی خواهند رابطه با غرب برقرار شــود و طی دهه های گذشته دائما به 
دنبال دمیدن در تنــور آتش مخالفت با غرب و داشــتن رابطه متالطم 
با دنیا بودند، حال در این مرحله نیز با توجه بــه اینکه دولت در اختیار 
اصول گرایان قرار گرفته و به نوعی حاکمی یکدســت شــده ،این افراد 

قدرت بیشتری گرفته اند. 

نماینده اتحادیــه اروپا در ســازمان های بین المللی 
در وین در بیانیه ای در شــورای حکام ضمن تاکید بر 
اهمیت توافق هســته ای و حمایت کشورها از اجرای 
کامل آن، با استناد به گزارش اخیر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به بیان مواضع اتحادیه اروپا درباره تحوالت 
اخیر برنامه هسته ای ایران پرداخت. نماینده دائمی 
اتحادیه اروپا در وین در بیانیه ای درباره نظارت و راستی 
آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه برنامه 
هسته ای ایران، مطرح کرد: اتحادیه اروپا در این برهه 
حساس بر تعهد راسخش نســبت به حمایت مداوم 
از اجرای کامل و موثر برجام)توافق هسته ای( تاکید 
کرده و مصمم است به فعالیت با جامعه جهانی برای 
حفظ این توافق دارای اهمیت راهبردی برای ساختار 

عدم اشاعه تسلیحات هســته ای جهانی، ادامه دهد. 
اتحادیه اروپا از تمامی کشــورها می خواهد از اجرای 
آن طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل 
حمایت کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: اتحادیه 
اروپا از اقدامات متمرکز در کمیسیون مشترک برجام 
و تماس هــای نماینده عالی اتحادیــه اروپا به عنوان 
هماهنگ کننده برجام با تمامی شرکای مرتبط حمایت 
می کنــد. اکنون، از ســرگیری مذاکرات در راســتای 
بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و بازگشت ایران به 
اجرای کامل و هر چه سریع تر برجام، بیش از هر زمان 
دیگری اهمیت دارد. بنابرایــن، اتحادیه اروپا از ایران 
می خواهد بدون تاخیر بیشتر به مذاکرات]احیای توافق 
هسته ای[ وین بازگردد. این موضوع با توجه به توسعه 

پویای فعلی برنامه هسته ای ایران در حالی که نظارت 
و راســتی آزمایی آژانس به طور جدی تضعیف شده 
اســت، اهمیت ویژه ای دارد.  بیانیه نماینده اتحادیه 
اروپا همچین مطرح می کند: اتحادیه اروپا مســائل 
مرتبط با خروج یک جانبه آمریــکا از برجام و اعمال 
دوباره تحریم ها توســط آن را تصدیق می کند. در کنار 
اجرای کامل و راستی آزمایی شده تعهدات هسته ای 
از ســوی ایران، لغو تحریم های هسته ای یک بخش 

ضروری از توافق است.

نماینده اتحادیه اروپا در سازمان های بین المللی در وین:

 ایران بدون تاخیر بیشتر به مذاکرات برگردد

رافائل گروسی در روز نخست نشست فصلی شورای حکام در بخش افتتاحیه و سپس در گفت وگو با خبرنگاران درباره ایران سخن گفت که بخش های قابل توجهی از 
سخنان وی از سوی رسانه های خارجی و غربی پوشش داده شد و بخش هایی مسکوت گذاشته شدند. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه هفته جاری در 
سخنانش در نشست شورای حکام تاکید کرد: من هیچ قولی در مورد ذرات اورانیوم کشف شده )از طرف ایرانی( دریافت نکردم. وی در پاسخ به سوالی در مورد خرابکاری 
در کرج اظهار کرد: به عنوان مدیرکل آژانس، هرگونه خشونتی را محکوم می کنم.  مدیرکل آژانس در بخشی دیگر از سخنانش تاکید کرد: آنچه که در گزارش من در مورد 
کامل و صحیح بودن اظهارنامه های ایران )با توجه به آلودگی های یافت شده( آمده، به این معنا نیست که برنامه ایران صلح آمیز نیست. آنچه که در گزارش من آمده، بدین 
معناست که سواالتی وجود دارد. وی با اشاره به غنی سازی ۶۰ درصدی در ایران گفته است: با این سطح از غنی سازی که البته حق آنان )ایران( هست، ما باید یک بازرسی 
و راستی آزمایی متناسبی داشته باشیم. گروسی درباره مذاکراتش با طرف ایرانی یک روز قبل از نشست شورای حکام گفت: تفاهم روز یکشنبه من با سازمان انرژی اتمی 
به معنی تمدید تفاهم سه ماهه فوریه ۲۰۲۱ نیست. دولت جدید و قبلی به دنبال تمدید این تفاهم نبوده و نیستند. همچنین مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
گفت وگو با خبرنگاران بعد از برگشت از تهران در وین گفته بود: سفر بسیار سازنده ای به تهران داشتم که به ادامه کار در مسیر صحیح کمک می کند. هیچ کس نمی تواند از 

من انتظار داشته باشد که در یک سفر ۱۰ ساعته این موضوعات را حل کنم. در این سفر، یک موضوع فوری داشتیم که حل و فصل شد. 

»گروسی« در اولین روز نشست شورای حکام چه گفت؟
 آمریکا: آماده لغو تحریم های ناسازگار 

با برجام هستیم ؛

 ایران به مذاکرات برگردد

خبر روز

انتقاد آیت ا... فاضل لنکرانی از مطلبی درباره کرونا در مجلس 
امام حسین )ع(

رییس مرکز فقهی ائمه اطهار )ع( قــم گفت: برخی درباره ویروس کرونــا حرف های غیر صحیح و 
ناهماهنگ با دین مطرح کردند مثال گفتند کرونا در مجلس امام حسین )ع( نمی آید، در حالی که این 
یک حرف خالف واقع است. آیت ا... محمدجواد فاضل لنکرانی در اولین جلسه درس خارج اصول مرکز 
فقهی ائمه اطهار بیان کرد: برخی درباره ویروس کرونا حرف های غیر صحیح و غیر مطابق با دین مطرح 
کردند. مثال گفتند کرونا در مجلس امام حسین )ع( نمی آید، در حالی که این یک حرف خالف واقع 
است چرا که ممکن است یک وقتی امام حسین )ع( عنایتی کند و هیچ کسی هم در حرم و مجلس 
ایشان مبتال نشود و تردیدی در این وجود ندارد؛ ولی به حسب ظاهر مثل این است که بگوییم در حرم 
امام حسین )ع( تفنگ کار نمی کند، در حالی که شاهد بودیم صدام با ماموران ملعونش به حرم امام 

حسین )ع( حمله و جای گلوله ها االن بر دیوارهای حرم موجود است.

توقع روسیه از طرف های »برجام«
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش در نشســت مجازی شورای حکام گفت 
که مسکو خواستار بازگشت هر چه ســریع تر همه طرف ها به اجرای کامل برجام است. »میخائیل 
اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش گفت که دیدار  مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و رییس ســازمان انرژی اتمی ایران تاثیر ثبات ساز به موقع و عملی داشته 
است. وی که در نشست مجازی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت می کرد، افزود: 
»شورای حکام باید دیدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رییس سازمان انرژی اتمی ایران 
را در نظر داشته باشد. این دیدار به حذف شکاف ارتباطی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
کمک کرد و مذاکرات با دولت جدید ایران را ایجاد کرده و در این دیدارها بر قصد تهران برای ادامه این 
مذاکرات تاکید شد«. اولیانوف در ادامه سخنانش اضافه کرد: »سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به ایران گواه این واقعیت بود که مذاکره و دیپلماسی می تواند پیچیده ترین مسائل را حل کند«.

فعال اصالح طلب: 

دولت رییسی دچار »بی برنامگی« است
یک فعال اصالح طلب در یادداشتی با اشــاره به عملکرد دولت رییسی نوشت: اصول گریان تندرو یا 
دلواپسان به رغم آنکه ماه ها فرصت داشتند اما هر قدر که زمان می گذرد، مشخص تر می شود که هیچ 
برنامه و دستورالعملی برای برنامه های هسته ای کشور ندارند. فی الواقع به جز مشتی شعار و کلی گویی 
چیز دیگری در خصوص برنامه های هسته ای کشور ندارند. به بیان ساده تر تندها در حقیقت زندانی 
شعارهایی هستند که در تمام هشت سال دولت روحانی می دادند. زیباکالم در ادامه نوشت:آیا پس از 
۳ ماه مذاکرات که قبل از ریاست جمهوری سیزدهم صورت گرفت و آقای روحانی اعالم کرد که همین 
امروز می تواند موجب لغو برخی از تحریم ها شود حاصل آن توافق را قبول دارید یا نه؟ معلوم نیست. 
دلواپسان سیاست و برنامه مشخصی در خصــوص برنامه هسته ای ارائه نکرده اند و ای کاش که بی 

برنامه گــی آنها فقط محدود به مسائل هسته ای می شد.

»مردمی بودن« صرفا با حضور در بین مردم محقق نمی شود
کنعانی مقدم،  فعال سیاسی درباره رویکرد دولت رییسی نسبت به مقوله عدالت بیان کرد: »دولت 
باید به ویژه در حقوق شهروندی خود را رعایت به حقوق عمومی بداند و اجازه ندهد قانون تعطیل شود. 
من در دولت آقای رییسی عزم اجرای عدالت را می بینم؛ به خصوص آنکه رهبر انقالب هم بر مسئله 
عدالت تاکید ویژه کرده اند و خواسته اند که دولت مردمی باشد. مردمی بودن هم صرفا با حضور بین 

مردم محقق نمی شود و دولت باید بکوشد که در تمام ابعادخود را وقف مردم کند.«

کافه سیاست

معاون نماینده آمریکا در ســازمان های بین 
المللی در وین در بیانیه ای در جلســه شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی با اســتناد به 
گزارش اخیر مدیرکل آژانس، مواضع کشورش 
را درباره تحوالت اخیر برنامه هسته ای ایران 
بیان کرده و خواستار بازگشت ایران به مذاکرات 
احیای توافق هســته ای در وین و خودداری 
آن از توسعه بیشــتر اقدامات هسته ای خود 
شــد. لوییس بونو، معاون نماینده آمریکا در 
ســازمان های بین المللی در ویــن در  بیانیه 
ای دربــاره برنامه هســته ای ایــران و توافق 
هسته ای در جلسه شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی گفــت: آمریکا هماهنگی 
نزدیکی با متحدان و شرکایش دارد و در جهت 
رسیدن به بازگشــت دوجانبه به پای بندی به 
برجام)توافق هسته ای( که دستاوردی مهم در 
دیپلماسی چندجانبه و ابزاری مهم  در پرداختن 
به نگرانی های طوالنی مــدت جامعه جهانی 
درباره برنامه هســته ای ایران اســت،نوعی  
دیپلماسی در پیش گرفته است. بونو در ادامه 
مطرح کرد: مــا این اهداف را با حســن نیت 
دنبال می کنیم و به وضوح گفته ایم در صورت از 
سرگیری پای بندی ایران به تمامی تعهداتش 
در توافــق، آماده لغو تحریم های ناســازگار با 
برجام هســتیم؛اما تمامی طرف ها باید واقع 
بین باشند. فرصت بازگشت با پای بندی کامل 
دوجانبه به برجام تا همیشــه وجود نخواهد 
داشــت.  در ادامــه بیانیه وی دربــاره برنامه 
هســته ای ایران آمده است: طبق مستندات 
گــزارش مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی، ایران به توســعه های چشم گیر و فراتر 
از حدود برجام در برنامه هسته ای اش ادامه 
می دهد. تنش های هسته ای مداوم که فراتر از 
محدودیت های توافق است، ما را از بازگشت 
دوجانبه به پای بندی به برجام دورتر می کند، 
نه نزدیک تر. چنین تنش هایی همچنین ما 
را به جایی می رسانند که بازگشت دوجانبه به 
پای بندی نخواهد توانست منافع عدم اشاعه 
ای برجام را که در ابتدا از آن حاصل شده  شده 

بودند، دوباره ایجاد کند. 

بین الملل
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صادرات هلو و شلیل مرکزی به تهران و اصفهان

با آغاز برداشت هلو و شلیل از4 هزار و 500 هکتار از باغ های بارور استان پیش بینی می شود 
در مجموع 65 تا 70هزار تن محصول برداشت شود.

مدیرباغبانی جهادکشاورزی اســتان مرکزی، میانگین برداشت هلو و شلیل در استان را 18 
تن در هکتار عنوان کرد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت حدود 65 تا 70 هزار 
تن محصول برداشت شود. زارعی ارقام زود رس، میان رس و دیررس را از جمله ارقام هلو و 
شلیل در استان عنوان کرد و افزود: با پایان برداشت ارقام زودرس و میان رس، کاربرداشت 

ارقام دیررس از باغات استان آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه دارد.
وی گفت: عمده باغات هلو و شلیل استان در شهرستان خنداب واقع شده و این شهرستان 

رتبه اول سطح باغات این محصوالت را به خود اختصاص داده است.
زارعی گفت: محصول تولیدی عالوه برتامین نیاز استان، به استان های همجوار از جمله تهران، 

قم، اصفهان و لرستان ارسال می شود.

ثبات قیمت میوه به دلیل تنوع میوه های تابستانه
رییس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار با اشــاره به علل گرانی اخیر قیمت 
هویج در بازار اظهار کرد: افزایش هزینه های تولید نظیر بذر، اجاره زمین، پالســتیک، گونی 
کنفی و کرایه حمل از جمله دالیل نوسان قیمت هویج در بازار به شمار می رود. به عنوان مثال 
امســال قیمت بذر هویج رقمی حدود ۲0 تا ۳0 میلیون تومان و بعضا بذرهای خارجی تا 40 
میلیون تومان بوده اســت. مصطفی دارایی نژاد، قیمت کنونی هویــج را 11 تا 14 هزار تومان 
اعالم کرد و افزود: بنابر رصدهای میدانی باالی ۲00 هکتار هویج در دزفول کشــت شــده که 
اواخر برج ۹ به دست می آید که با این وجود پیش بینی می شود  قیمت هویج از این محدوده 

باالتر نخواهد رفت.

راه اندازی واحد تصفیه آب D )مقطر( در پاالیشگاه 
اصفهان

واحد تصفیه آب D )مقطر( شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد افزایش ظرفیت و بهبود 
کیفیت بخار تولید و بامحوریت کاهش آالینده های محیطی راه اندازی شد.

 مدیر بهره برداری شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: با حضور اعضای هیئت مدیره واحد 
پاالیشگاه اصفهان و پیمانکاران طرح، واحد تصفیه آب D.M این شرکت با رویکرد افزایش 
ظرفیت و بهبود کیفیت بخار تولیــد و بامحوریت کاهش آالینده هــای محیطی بهره برداری 
رســمی شــد.   اصغر صابری، ظرفیت این واحد تصفیه آب را 700 مترمکعب در ســاعت و 
جایگزین برج های واکنشی با قدمت باال دانست و افزود: برج های واکنشی با ظرفیت 500 
مترمکعب در ساعت، مشکالتی همچون نمک خروجی باال، مصرف زیاد مواد شیمیایی حدود 
یک ونیم تن در روز، آلودگی محیط زیست ناشی از امحای مواد شیمیایی )آهک( به همراه 

داشت که با بهره برداری از واحد جدید در کنار رفع مشکالت، مزایای ارزشمندی هم دارد.
 صابری به صفر رســیدن ســختی های آب تولیدی، افزایش ظرفیت و بهبــود کیفیت بخار 
مصرفــی در توربین ها، کاهش و حذف بولــودان آب دیگ های بخار از حــدود 1۳ درصد به 
صفر، حذف و کاهش مواد شــیمیایی مصرفی، کاهش آالینده های زیست محیطی، بهبود 
سالمت افراد و کاهش کار های سخت عملیاتی را از مزایای این واحد برشمرد. قاسم غفاری، 
رییس آب و برق وبخارشرکت پاالیش نفت اصفهان هم با تاکید بر سهولت در عملیات و بهره 
برداری و کاهش ریســک های عملیاتی و ایمنی افزود: با راه اندازی این واحد نرخ خوردگی 
در لوله های دیگ های بخار کاهش خواهد یافت و شاهد افزایش طول عمر کارکرد دیگ های 

بخار و توربین های بخاری و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خواهیم بود.

نرسیدن بودجه و ابهام در سرنوشت طرحی که قرار است فعال اصفهان را از فاجعه آبی  دور کند؛

سامانه ناجی را نجات دهید!

فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ قرار بود تابستان امسال 
ناجی اصفهانی ها در تامین آب شرب شود، اما تکلیف این طرح هنوز بعد 
از شش ماه وعده به دلیل کسری بودجه و عدم واریز اعتبار توسط دولت 
نامشخص است. دهم اسفند ســال ۹۹ بود که رییس سازمان برنامه و 
بودجه اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران اعالم کرد کــه فاز اضطراری 
ســامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ تا پایان خرداد 1400 با تزریق ۳00 
میلیارد تومان اعتبار جهت تامین ۳.1 مترمکعب آب شرب به بهره برداری 
می رسد، اما این طرح بعد از گذشته 6 ماه از این وعده همچنان بالتکلیف 
اســت. کاهش بارش ها، ذخیره پایین ســد زاینده رود و از سوی دیگر 
کســری تولید ۳.۲ مترمکعب بر ثانیه آب توسط ســامانه اول آبرسانی 
اصفهان بزرگ )تصفیه خانه باباشیخعلی( موجب شد تا تابستان امسال 
اصفهانی ها شرایط سختی را در تامین آب شرب خود تجربه کنند، تا جایی 
که شرکت آب و فاضالب اصفهان از خرداد امسال ناچار به آبرسانی سیار 
در قلب شهر اصفهان و تمام محالت آن شد. به گفته مدیر سامانه ارتباط 
با مشتریان شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان، از ابتدای تنش آبی 
یعنی از دهم خرداد تا پایان مرداد امسال، در مجموع تعداد 5684 تانکر 
آبرسانی سیار به شهرها و روســتاهای تحت پوشش این شرکت اعزام و 
بالغ بر 60 میلیون و ۹4۳هزار لیتر آب بین شهروندان و روستاییان توزیع 
شده است. عباســی خاک، علت توزیع این حجم از آب شرب به صورت 

سیار را که در تاریخ فعالیت 55 ساله آبفای استان اصفهان بی سابقه است 
گرمای زودرس هوا، افزایش مصرف، کاهش شدید فشار و قطع آب در 
شبکه آبرسانی شهرها و روستاهای تحت پوشش عنوان کرد و گفت: این 
موضوع باعث شد تا در روزهای گرم و ساعات اوج مصرف میزان کمبود آب 
به ۳۲00 تا 4۳00 لیتر در ثانیه برسد.وی  همچنین بیشترین کمبود آب را 
مربوط به 57 شهر و ۳80 روستای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ دانست و از سوی دیگر تاکید کرد که مشترکین تا افتتاح سامانه دوم 
آبرسانی و رسیدن به شرایط تامین آب پایدار، همچنان باید در مصرف آب 

صرفه جویی کنند.

سامانه ای واجب تر از نان شب
از سوی دیگر امینی، مدیرعامل آبفای استان اصفهان، راه اندازی سامانه 
دوم آبرســانی به اصفهان بزرگ را از نان شــب واجب تر دانست و گفت: 
تامین آب شرب جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر از طریق یک تصفیه 
خانه آب و یک سامانه آبرسانی از نظر پدافندی کار بسیار خطرناکی است. 
همچنین خرداد امسال حمیدرضا کشفی،معاون نظارت بر بهره برداری 
شرکت مهندسی آبفای کشــور نیز، راه اندازی فاز اضطراری سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان را ضرورتی بزرگ اعالم کرد. اگرچه در این مدت شرکت 
آب منطقه ای اصفهان بارها از روند اجرای این طرح سخن گفت و از سوی 

دیگر حجت ا...غالمی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
وعده داد که خط اضطراری سامانه دوم آبرســانی این استان با ظرفیت 
1.8 متر مکعب آب در ثانیه مرداد امسال به بهره برداری می رسد، اما بهره 
برداری از این فاز هنوز در هاله ای از ابهام است. غالمی اواخر تیر ماه امسال 
به ایرنا گفته بود، پیش از این مقرر بود خط اضطراری سامانه دوم آبرسانی 
اصفهان تا پایان تیر بهره برداری شود و اگر پاره ای مشکالت نبود این اتفاق 
بر اساس پیش بینی ها رخ می داد، البته تاکنون 46 کیلومتر لوله گذاری 
در این طرح آبرسانی اجرا شده است و تنها هزار متر از لوله گذاری آن باقی 
مانده که امید اســت با تکمیل آن، خط اضطرار این سامانه تا نیمه مرداد 
امسال بهره برداری شود که به دنبال آن حدود یک هزار و 800 لیتر در ثانیه 
آب به ظرفیت شبکه آبرسانی اصفهان اضافه و بسیاری از مشکالت مربوط 

به کمبود آب آشامیدنی در شهرهای بزرگ استان حل خواهد شد.

نگرانی بابت سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ و ذخیره سد
شهریور امسال نیز از نیمه گذشته و هنوز خبری از بهره برداری فاز اضطراری 
سامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ نیست و ســخنگوی شرکت آبفای 
اســتان اصفهان هفته گذشــته گفت: به طور قطع با کاهــش دمای هوا، 
کســری آب شــرب اصفهان بزرگ خود به خود برطرف می شود، اما اگر 
بارندگی نداشته باشیم و به ظرفیت ســد زاینده رود اضافه نشود چه بسا 
در تامین آب شرب اصفهانی ها در پاییز نیز به مشکل برخواهیم خورد. به 
گفته مهرداد خورسندی، هر ساله بعد از فصل گرما، پیش بینی می شد که 
تامین آب شرب در فصل پاییز بهتر شــود، اگرچه با خروج کولرها از مدار، 
مصرف آب کاهش پیدا خواهد کرد، اما در حال حاضر اینکه پاییز بارندگی 
شود که ذخیره سد زاینده رود بهبود یابد در تامین آب شرب اصفهان بسیار 
اهمیت دارد، از ســوی دیگر حتی اگر سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 
هم وارد مدار شود، اما پشت سد زاینده رود آب نباشد، در اصل این سامانه 
راهگشای حل مشکل کم آبی اصفهان نخواهد بود.وی با اشاره به اینکه بار 
اصلی تامین و انتقال آب شرب اصفهان بزرگ بر دوش سامانه اول اصفهان 
بزرگ است، افزود: سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ به عنوان فاز کمکی 
برای تامین 4۳00 لیتر در ثانیه کمبود آب در ساعات اوج مصرف است. اما 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در این باره گفت: 
اصفهانی ها تابستان سختی را پشت سر گذاشتند، درحالی که قرار بود فاز 
اضطراری سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ حداکثر تا تیر ماه به شبکه 
متصل شود، اما پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرد. نعمت ا...اکبری ادامه 
داد: البته قرار بود 150 میلیارد تومان دیگر به این پروژه تزریق شود، اما به 

دلیل کسری بودجه، دولت تا به امروز این پول را به این طرح نداده است.

مدیــرکل بنیاد مســکن اصفهان گفــت: افزایش 
قیمت ســبب کاهش توزیع قیر رایگان و کند شدن 
روند اجرایی پروژه های عمرانی در روستاهای این 
استان شده است. غالمحسین خانی در جلسه ای 
با فرماندار تیران و کرون در محــل فرمانداری این 
شهرستان افزود: در۲ سال اخیر توزیع قیر سهمیه ای 
بر اساس اعتبار و بودجه اختصاصی انجام می شد 
که با توجه به افزایش قیمت هــا میزان آن کاهش 
یافته اســت. وی بیان کرد: سال گذشــته ۲ هزار و 

500 تن قیر رایگان بر اســاس اعتبار اختصاصی در 
استان اصفهان توزیع شــد در حالی که  این میزان 
در سال ۹4 بیش از ۳4 هزار تن بود. مدیرکل بنیاد 
مسکن اصفهان ادامه داد: کاهش توزیع قیر بر روند 
پیشرفت امور عمرانی تاثیر گذاشته است و امسال 
هم تاکنون اعتبار و سهمیه ای دراین زمینه نداشتیم. 
وی با اشاره به بازنگری طرح های هادی روستایی 
خاطرنشــان کرد: اختصاص اعتبارات شهرستانی 
از بودجه های تملــک دارایی و ســرمایه ای گاهی 
جوابگوی نیاز نیست و به اختصاص اعتبار بیشتری 

از سوی فرمانداران نیاز دارد. 
فرماندار تیــران و کرون نیز در این نشســت گفت: 
جهش خوبی طی چند ســال گذشــته در توسعه 

عمرانی و خدماتی روســتاها صورت گرفته است. 
مجید حججی خاطرنشان کرد: توزیع اعتبارات و به 
کارگیری ظرفیت بومــی در زمینه اجرای طرح های 
عمران روستایی کارساز بوده است. وی بر جنبه های 
گردشگری روســتایی در تیران و کرون تاکید کرد و 
گفت: بافت تاریخی و گردشــگری برخی از مناطق 
شهری و روســتایی احیا شــده و این موضوع در 
بازنگری طرح روستای گردشگری مورد توجه بوده 
است.  مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان برای بررسی 
وضعیت پرونده های ملکی روســتایی و بازدید از 
پروژه های روســتاها به تیران و کرون ســفر کرد. 
تیران و کرون با بیش از 7۲ هزار نفر جمعیت در 45 

کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان:

افزایش قیمت سبب کاهش توزیع قیر رایگان در اصفهان شده است

رییس اتحادیه مشاوران امالک 
اصفهان:

افزایش تولید، قیمت مسکن 
را متعادل می کند

خبر روز

انحصار، گرانی، افت کیفیت؛ 

سرنوشت بازار لوازم خانگی مانند خودرو می شود؟
طرح اولیه »سند راهبردی صنعت لوازم خانگی« خبر از انحصار در بازار صنعت لوازم خانگی 
می دهد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به طرح اولیه»سند راهبردی صنعت 
لوازم خانگی« گفته می شود که قرار 
اســت در برنامه هفتم توســعه نیز 
واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع 
باقی بماند و تولیــد این محصوالت 
به دست بنگاه های بزرگ اقتصادی 

بیفتد. 
در واقــع این صنعــت مانند صنعت 
خودرو، انحصاری خواهد شــد، اما 
سوال اینجاست که آیا با اجرای این 
طرح بــرای صنعت خودرو شــاهد 
پیشرفتی بودیم؟! سوال اینجاست 
که آیا مشــکل کمبود کمی و کیفی برخی از کاالها در کشــور، مربوط به بــازار انحصاری و 

ممنوعیت های واردات  یا نداشتن برنامه ای برای مدیریت و پیشرفت صنایع است؟!
یک کارشــناس خودرو در خصوص انحصاری بودن بازار خودرو و تاثیر آن روی کیفیت و 
کمیت خودروها، گفت: در هیچ جای دنیا انحصاری کردن باعث رشــد کیفیت نمی  شود و 
تنها چیزی که می توان از این نوع بازار انتظار داشــت، رشد کمی کاالهاست. در بازار خودرو 
نیز تولیدات خود را افزایش دادیم؛ اما کیفیت مد نظر را در این صنعت مشاهده نمی کنیم.

بابک صدرایی در ادامه با اشاره به طرح اولیه انحصاری شدن بازار لوازم خانگی با توجه به 
شــرایطی که برای صنعت خودرو در این بازار به وجود آمده، توضیح داد: هر زمان که بازار 
انحصاری شود، رشدی صورت نمی گیرد؛ چه در صنعت خودرو باشد و چه در لوازم خانگی.

کارشــناس خودرو بیان کرد: انحصار دو نوع دارد؛ مثال در صنعت خودرو، فقط دو شرکت 
می توانند تولید داشته باشند، اما زمانی دیگر مشاهده می شود که برای تولید لوازم خانگی 
۲0 شرکت را در نظر گرفته اند، که در نوع دوم باز هم رقابت نسبی ایجاد می شود، ولی در نوع 

اول، رقابت زیادی صورت نگرفته و آن صنعت پیشرفت چندانی نخواهد کرد.
صدرایی اظهار کرد: بررسی کشورهای پیشرفته یا حتی متوسط جهان نشان می دهد که در 

تمامی کشور ها، بازار در تمامی کشورها آزاد است و بازار انحصاری در آن ها معنایی ندارد.
وی ادامه داد: آزاد بودن بازار و به تبعیت از آن، ورود به بازار جهانی، سبب می شود تا کاالهای 

تولیدکنندگان در بازار شناخته شود و با تعداد باال به فروش برسد.
سعید باستانی، سخنگوی سابق کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز 
در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جــوان، در رابطه با طرح اولیه 
»ســند راهبردی صنعت لوازم خانگی« و احتمال ممنوعیت دوبــاره لوازم خانگی پس از 
پایان برنامه ششم توسعه، گفت: در سیاســت گذاری در رابطه با یک کاال، باید یک بسته 

اقتصادی نوشته شود. 
باســتانی افزود:محدودیت واردات در یک زمان مشخص، ممکن اســت بخشی از این 
بسته اقتصادی باشد، اما این موضوع باید منوط به آن باشد که این بسته، کامل ارائه شود 
تا بتوانیم یک کاال را تبدیل به یک کاالی مناســب، رقابت پذیر، صادرات محور و با هزینه 

مناسب کنیم.
وی ادامه داد: وجود 70 شرکت تولیدی یخچال در صنعت لوازم خانگی، امکان پذیر نیست. 
کره جنوبی با محصوالت ال جی و دوو، تعداد مقاصد صادراتی خود را ارتقا  داده و وضعیت 

خوبی را برای اقتصاد این کشور به وجود آورده است.

کافه اقتصاد

تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر مسکنسوژه
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اصفهان گفت: در چند ماه گذشــته با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت مسکن نیز دچار نوسان شد. ناصر 
محمدی اظهار کرد: در 7 ماه گذشته، تنشی که در حوزه سیمان اتفاق افتاد، تأثیر چشمگیری بر افزایش قیمت نهایی ساختمان گذاشت. او در رابطه با افزایش قیمت 
نسبت به سال گذشته افزود: قیمت سیمان نسبت به سال گذشته در یک مقطعی ۳٠٠ درصد و قیمت پروفیل، میلگرد و آلومینیوم نیز به شدت افزایش پیدا کرد. 
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اصفهان همچنین از اقدامات دولت جدید در راستای کنترل قیمت سیمان سخن گفت و اظهار داشت: دولت جدید 
با اقداماتی توانسته است بازار را تا حدودی کنترل کند؛ از آنجایی که ســیمان در بورس عرضه می شود، حق کاهش عرضه از کارخانه ها گرفته شد. محمدی در ادامه 
خاطرنشان کرد: این اقدام دولت موجب شد تا دست کارخانه هایی که فکر ایجاد تنش در عرضه و قیمت ســیمان را در سر می پروراندند، بسته شود.وی  از ابالغیه 
وزارت صمت سخن به میان آورد و اضافه کرد: هفته پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان بورس، سازمان های صمت استان ها و کارخانه های تولید کننده 
سیمان ابالغ کرد که عرضه سیمان نسبت به هفته های قبل نباید کاهش یابد. رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی اصفهان در پایان صحبت هایش گفت: 
ساز و کار بورس بایستی سامان یابد؛ به این معنا که از فروش کاال به دالالن خودداری کرده و تنها به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دارای پروانه کسب و انبار مناسب 

خدمات ارائه دهند؛ در این صورت قیمت مصالح ساختمانی با افت شدیدی رو به رو خواهد شد.

مزارع گل آفتابگردان 
در تاکستان قزوین

یکی از مهم ترین و کــم  آب  برترین 
محصوالت کشاورزی استان تخمه 
آفتابگردان اســت که کشت آن در 
شهرستان های تاکســتان و بویین 
 زهرا از رونق فراوانی برخوردار است.

با رســیدن روزهای گرم تابســتان 
تمامی گل های آفتابگردان شکفته 
می شوند که این  پدیده منظره زیبایی 
در اراضی و مزارع گل آفتابگردان این 

مناطق ایجاد می کند. 

وز عکس ر

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: 
با کاهش ارزش پول ملی بازارهای جانبی نیز 
با افزایش بی رویه همراه شد و مردم نیز برای 
حفظ پول نقد و سرمایه خود مجبور بودند که به 
یکی از بازارها وارد شوند. رسول جهانگیری با 
اشاره به وضعیت مسکن اظهار داشت: در حال 
حاضر وضعیت مسکن و امالک دچار رکود و 
تورم بوده، به گونه ای قیمت آن ها نیز به صورت 
افسار گسیخته ای باال و میزان خرید و فروش 
پایین است. وی افزود: کاهش ارزش پول ملی 
طی دو سال گذشته که موجب تبدیل سرمایه 
مردم به خودرو، مســکن، ارز، سکه و طال شد 
و همچنین فاصله زیاد میــان عرضه و تقاضا 
به عنوان ۲ عامل تاثیرگذاری امالک به شمار 
می رود و اکنون عرضه بازار مسکن کاهش پیدا 
کرده است. رییس اتحادیه مشاوران امالک 
اصفهان بیان کرد: در دهه گذشــته و در بحث 
تولید مسکن آنگونه که باید و شاید عمل نشد 
و به اندازه نیازمان اقدام به ســاخت مسکن 
نکردیم، این در حالی اســت که همان تعداد 
واحد ساخته شده نیز متناسب با نیاز و خواسته 
مردم ساخته نشده اســت. ما اکنون نیازمند 
تعداد زیادی مســکن با متــراژ 50 تا 100 متر 
هستیم که با قدرت خرید مردم نیز متناسب 
باشــد. وی ادامه داد: متاسفانه خانواده های 
امروزی از چند فرزندی بــه ۲ فرزندی و از ۲ 
فرزندی به نداشتن فرزند روی آوردند و در این 
اواخر نیز شاهد زندگی مجرد آن ها هستیم و 
این موضوع موجب خالی ماندن تعداد کثیری 
از ساخت و ســازها شده اســت، چرا که یک 
منزل 150 متری یا ۳00 متری و یا یک منزل 
۳ خوابه بــا ذائقه یک فرد مجــرد همخوانی 
ندارد. جهانگیری پیرامون نظــارت بر قیمت 
اجاره بها تصریح کرد: مالکیت محترم اســت، 
ما توانایی تعیین قیمت برای مردم را نداریم 
و هر کســی می تواند برای ملک خود قیمت 
تعیین کند، در حالی که تنها راه شکست قیمت 
مسکن افزایش زیرساخت های ساخت و ساز 

مسکن است.

عکس: تسنیم
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هیاهوی آغاز ســال تحصیلی جدید برای دانش آموزان از یک ســو و 
نگرانی والدین از نحوه بازگشایی مدارس در شرایط کرونایی و وضعیت 

قرمز استان از سوی دیگر این روزها نقل محافل و رسانه هاست.
با شیوع ویروس کرونا، اختالل  و آســیب های زیادی در حوزه آموزش 
به وجود آمد، دانش آموزانی که تا ســال های قبل شاهد شور و اشتیاق 
آنان برای رفتن به مدرســه بودیم، امروزه انگیزه آنــان برای تحصیل 
کاهش یافته و رغبتی به آموزش مجازی نشان نمی دهند، اولیای آنان 
نیز نگران بازگشایی مدارس بوده و نیازمند اطمینان و دلگرمی از سوی 
مســئولین برای راهی کردن فرزندان خود به مدرســه هستند. اسفند 
سال 1398 بود که ویروس منحوس کرونا در جهان شایع شد و کشور 
ما نیز از آن بی نصیب نماند، خطــر و نگرانی همه گیری این بیماری در 
ابتدا موجب تعطیلی برخی مشاغل، مدارس و اماکن آموزشی استان 
و ادامه تحصیل دانش آموزان به شــیوه غیرحضوری شد، که در پی آن 
مشکالتی هم به وجود آمد. با توجه به اینکه کرونا بعد از گذشت بیش از 
18 ماه همچنان مهار نشده است، خانواده ها نگران آینده فرزندان خود 
بوده و خواهان حضور آموزشی اما با اطمینان و تمهیدات الزم  و مدارس 
درس به صورت حضوری هستند، دانش آموزان نیز آموزش حضوری را 

به مجازی ترجیح می دهند.

اصلی تریــن اســتراتژی آمــوزش و پــرورش، حفظ ســامت 
دانش آموزان در مدارس است

 معاون اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ، با اشــاره 
به نگرانی اولیا در رابطه با بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید، 
اظهار داشــت: ســه نگرانی در وجود خانواده ها در رابطه با بازگشایی 
مدارس وجود دارد، گرانی نخســت درمورد ســالمت فرزندان شان 
اســت که ما به آن ها حق می دهیم، اما آموزش پرورش به اولیا قول 
و اطمینان می دهــد در صورت بازگشــایی مــدارس،  پروتکل های 
بهداشتی 100 درصد رعایت شود تا دانش آموزان آسیبی ندیده و دچار 

مشکلی نشوند. 
محمد محمدی، در ادامه با تاکید بر اینکــه جایگزینی برای آموزش 
حضوری وجود ندارد، افزود: نگرانی دوم در خصوص کیفیت آموزش 
است، هیچ آموزشــی جایگزین آموزش حضوری و معلم در کالس 
نمی شود اما در شرایط فعلی همه تالش آموزش و پرورش ارائه یک 
آموزش با کیفیت است، بر اساس پژوهش های صورت گرفته در این 

زمینه نگرانی ها تا حدودی رفع شده است.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال 
و بختیاری، تصریح کرد: نکته و نگرانی ســوم، در مناطق روســتایی 

است که برنامه ریزی های الزم برای کالس های کم جمعیت و کوچک 
پیش بینی شده و  امید است بتوان  درد و رنج مردم در این وضعیت 

را کم کنیم.
محمدی در خصوص بازگشــایی مدارس تاکید کــرد: در این میان 
اصلی ترین استراتژی آموزش و پرورش حفظ سالمت دانش آموزان 
در مدارس است و تالش بر این اســت که برگزاری کالس های درس 

به صورت حضوری باشد.
وی با اشاره بر اینکه اصلی ترین نوع آموزش حضور دانش آموزان در 
کالس های درس، ارتباط با معلم و همچنین ارتبــاط چهره به چهره 
اســت، گفت: امیدواریم هرچه ســریع تر با از بیــن رفتن ویروس 
منحوس کرونا شــاهد حضور 100 درصدی دانش آموزان در مدارس 

باشیم.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان در پایان با تاکید بر 
اینکه الزم است مدارس بازگشایی شود تا آموزش ها با روندی بهتر و 
عمیق تر در جهت یادگیری باشد، خاطرنشان کرد: توصیه بنده به عنوان 
یک کارشناس و مسئول این اســت که دانش آموز باید در مدرسه و 
کالس ها حضور داشته باشد چرا که هیچ آموزشی جایگزین آموزش 

حضوری نخواهد شد.

 افزایش 50 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم 
و 36 درصدی خرید کلزا

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ابالغ قیمت تضمینی محصوالت 
کشاورزی برای سال زراعی ١۴٠٠ و ١۴٠١ توسط وزیر جهادکشــاورزی اظهار داشت: براین اساس 
قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۷ هزار و ۵00 تومان و هر کیلوگرم کلزا 1۵ هزار تومان تعیین شده 
اســت. عطاا... ابراهیمی  با بیان اینکه این قیمت ها در اولین جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ 
سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی در دولت سیزدهم به ریاست دکتر سیدجواد 
ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی به تصویب رسیده افزود: این نرخ پس از انجام کار های کارشناسی 
و بحث های مختلف در شورای سیاست گذاری و گرفتن نظر کشاورزان که در این شورا حضور دارند 
تعیین شده است. ابراهیمی گفت: در سال زراعی 1۴00-1399 قیمت هر کیلوگرم گندم برای خرید 
تضمینی ۵ هزار تومان و هر کیلوگرم کلزا 11 هزار تومان تعیین شده بود که با اتخاذ سیاست حمایت 
از تولید محصوالت کشاورزی و افزایش خود اتکایی درحوزه غالت این نرخ برای سال زراعی جدید 

در گندم به میزان ۵0 درصد و در کلزا 3۶ درصد افزایش یافته است.

600 تن برنج در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به لزوم تامین کاال های اساسی به ویژه در ماه های محرم و صفر گفت: توزیع ۶00 تن برنج هندی و 
تایلندی در این استان آغاز شده است. جهانبخش مرادی افزود: این میزان ۴00 تن برنج هندی و 
۲00 تن برنج تایلندی است که قیمت هر کیسه 10 کیلوگرمی برنج هندی یک میلیون و 8۵0 هزار ریال 
و بهای هر کیسه 10 کیلوگرمی برنج تایلندی یک میلیون و ۲۵0 هزار ریال عرضه شد. مرادی اضافه 
کرد: این میزان برنج براساس شاخص جمعیت به شهرســتان های 10 گانه چهارمحال و بختیاری 
اختصاص یافته است.وی خاطرنشان کرد: این برنج ها به عنوان یکی از کاال های اساسی یارانه ای 
مورد نیاز مردم در ۲۲0 فروشــگاه منتخب زیرمجموعه اصناف شهرستان های 10 گانه چهارمحال و 

بختیاری بین مردم توزیع می شود.

آغاز سرشماری تابستانه حیات وحش چهارمحال و بختیاری
مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به آغاز سرشــماری تابســتانه 
حیات وحش شاخص این اســتان گفت: این سرشــماری طی 10 روز آینده در پارک ملی و منطقه 
حفاظت شده تنگ صیاد و مناطق حفاظت شده هلن، سبزکوه، شیدا و قیصری و تعدادی از مناطق 
طبیعی آزاد و با حضور جمعی از کارشناســان، معتمدین محلی، نیرو های داوطلب دانشــگاهی و 

سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست آغاز شده است.
شهرام احمدی با بیان اینکه در مرحله نخست سرشــماری حیات وحش استان، پنج تیم اجرایی، 
بررسی و پایش منطقه حفاظت شده شــیدا را به پایان رسانده اند، تصریح کرد: تالش می شود این 
سرشماری ها در بازه های کوتاه مدت و با اســتفاده از تمامی تجهیزات عملیاتی و نیرو های انسانی 
انجام شود تا با توجه به وســعت مناطق و پراکندگی حیات وحش در این فصل، آمار های به دست 

آمده از دقت باالتری برخوردار شوند.
وی در خصوص گونه های جانوری شاخص استان که در سرشماری تابستانه مورد بررسی و پایش 
قرار می گیرند، یادآور شد: در این برنامه بسیاری از گونه های جانوری سرشماری خواهند شد، اما 
با توجه به شرایط فصلی، سرشماری ها بر گونه های غالب هر منطقه به ویژه پستاندارانی همچون 

کل و بز متمرکز شده است.
احمدی گفت: در سال جاری تعدادی دوربین چشمی، تلسکوپ ویژه مشاهده حیات وحش، دوربین 
تله ای و هلی شات برای انجام این برنامه ها تهیه شــد تا عالوه بر توسعه کاربرد فناوری های نوین 

در مطالعات و کاهش درصد خطا، کمبود نیروی انسانی در این زمینه نیز تا حدودی جبران شود.

اخبار

هیچ آموزشی جایگزین آموزش حضوری و معلم 
در کالس نمی شود اما در شرایط فعلی همه تالش 
آموزش و پرورش ارائه یک آموزش با کیفیت است، 
بر اساس پژوهش های صورت گرفته در این زمینه 

نگرانی ها تا حدودی رفع شده است

بام ایران
م

سنی
: ت

س
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مفاد آراء
6/210 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در 
دو روزنامه اصفهان امروز وزاینده رود  چاپ و منتشــر می گردد تا چنانچه شخص یا 
اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 

می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140060302009001092مــورخ  1400/04/28 آقای علیرضا 
بابائی مبارکه فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب خانه در حال ساخت به مساحت  
225/40متر مربع مجزی شــده از پالک  6 - اصلی باقیمانده واقع در بخش 9 ثبت 

اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمن پور 
2- رأی شماره 140060302009001089مورخ  1400/04/28 آقای علی حیدری 
وینیچه فرزند خیراله در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  194/34متر مربع 
مجزی شــده از پالک  10- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی علیرضا احمدپور  بموجب ســند شماره 27361 مورخ 1358/12/11 

دفتر53- اصفهان  
3- رأی شماره 140060302009000395مورخ  1400/02/11 آقای مهدی سعیدی 
مبارکه فرزند محمدعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  242/14متر مربع 
مجزی شــده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی یداله سعیدی بموجب سند شماره 55730 مورخ 1351/06/08 دفتر 

29 - اصفهان 
4- رأی شــماره 140060302009001117مــورخ  1400/04/28 خانــم مریم 
فرهمند فرزند ناصرقلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  196/61متر مربع 
مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
 از مالک رسمی علی محمد عبدیان بموجب سند شماره 55934مورخ 1351/06/08 

دفتر 29-اصفهان 
5- رأی شماره 140060302009001109مورخ  1400/04/28 خانم مریم قنبری 
مبارکه فرزند فرهاد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 153/66متر مربع مجزی 
شده از پالک  154فرعی از 5 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی تقی باقریان بموجب سند 2416 مورخ 1340/01/26 دفتر  4- شهرضا 
6- رأی شــماره 139760302009001271مورخ  1397/05/27 آقای حســین 
کریمی لنجی فرزند عبداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 336/45متر مربع 
مجزی شده از پالک  19- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی عبداله کریمی لنجی بموجب ســند 15227 مورخ 1351/11/04 دفتر 

100 – اصفهان
7- رأی شــماره 140060302009001124مــورخ  1400/05/02 خانــم زهرا 
احسانی قمشلو  فرزند مرتضی در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
71056/09متر مربع مجزی شده از پالک  357- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی زهرا احسانی قمشلو 
8- رأی شــماره 140060302009001085 مــورخ  1400/04/28 آقای محمود 
کریمی احمد ابادی فرزند عباسقلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 25/79 
متر مربع مجزی شــده از پالک  11 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی محمود پریشان نهچیری بموجب سند شماره 46336مورخ 
1337/02/29دفتر یک - شهرضا

9- رأی شماره 140060302009001370مورخ  1400/05/25 آقای غالمحسین 
سخاوت جو فرزند اسداله در ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1221/73 متر مربع 
مجزی شده از پالک  23- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی غالمحسین قاراخانی )غالمحسین سخاوت جو ( 
10- رأی شــماره 140060302009001088مــورخ  1400/04/28 آقای عباس 
علیرضائی دیزیچه  فرزند حسینعلی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199/18متر 
مربع مجزی شــده از پالک  126 - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی نعمت اله علیرضایی بموجب سند 9517 مورخ 1351/02/10 

دفتر 100- اصفهان
11- رأی شماره 140060302009001093مورخ  1400/04/28 آقای سجاد کیانی 
فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160/13 متر مربع مجزی شده 
از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
قدمعلی ایرانپور بموجب سند شماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 

12- رأی شماره 140060302009001084مورخ  1400/04/28 خانم اختر نوروزی 
مبارکه  فرزند حسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 149/32متر مربع مجزی 
شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی صفرعلی صالحی بموجب سند شــماره 55689 مورخ 1352/06/01  دفتر 

29-اصفهان 
13- رأی شــماره 140060302009001110مورخ  1400/04/28 آقای مصطفی 
دانش فرزند یداله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 197/15متر مربع مجزی شده 
از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
مهدی طاهری بموجب سند شماره 52149 مورخ 1350/11/04 دفتر 29- اصفهان 

14- رأی شماره 140060302009000892مورخ  1400/03/26 آقای علیرضا نجفی  
فرزند خداداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/26 متر مربع مجزی شده 
از پالک 550- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

یداله ابراهیمی بموجب سند شماره 40555 مورخ 1346/06/25 دفتر 29- اصفهان 
15- رأی شــماره 140060302009001090مــورخ  1400/04/28 خانم فاطمه 
عباسیان  فرزند صفرعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 228/98 متر مربع 
مجزی شده از پالک شش- اصلی باقیمانده واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی بختیار هیرمندپور 
16- رأی شماره 140060302009001379مورخ  1400/05/30 آقای حسین علی 
پور فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 656/18 متر مربع مجزی 
شده از پالک105فرعی از 10- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی سیف اله نهچیری 
17- رأی شــماره 140060302009001353مورخ  1400/05/25 خانم ام البنین 
مالکی فرزند رضا در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 42/88 متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی امیرقلی ایرانپور بموجب سند شــماره 55669 مورخ 1351/06/08 

دفتر29-اصفهان
18- رأی شماره 140060302009001340مورخ  1400/05/25 آقای حبیب امینی  
فرزند اسکندر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 140/20 متر مربع مجزی شده 
از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
قدمعلی ایرانپور بموجب سند شماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 

19- رأی شــماره 140060302009001116مــورخ  1400/04/28 آقای عباس 
ابراهیمی فرزند عزیزاله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 113/94 متر مربع 
مجزی شده از پالک 550 - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی رحمت اله ابراهیمی بموجب سند شماره 40547 مورخ 1346/06/25 

دفتر 29- اصفهان 
20- رأی شــماره 140060302009000904مــورخ  1400/03/26 خانم زبیده 
محمدزاده شاه کوچکی فرزند حسین در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

123/07 متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبان خالوزاده  بموجب سند شماره 55708 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
21- رأی شــماره 140060302009001087مورخ  1400/04/28 آقای علی اکبر 
فنائی فرزند حسن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 202/21 متر مربع مجزی 
شده از پالک 7 فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی شکراله ندافی 
22- رأی شماره 140060302009001100مورخ 1400/04/28 خانم اختر اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
23- رأی شماره 140060302009001105مورخ 1400/04/28 خانم ربابه اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
24- رأی شماره 140060302009001103مورخ 1400/04/28 خانم افسر اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
25- رأی شماره 140060302009001101مورخ 1400/04/28 خانم اشرف اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
26- رأی شماره 140060302009001104مورخ 1400/04/28 خانم عفت اسدی 
مبارکه  فرزند رمضانعلی در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان 
27- رأی شماره 140060302009001102مورخ 1400/04/28 آقای رسول اسدی 
مبارکه  فرزند حسن در یکدانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
57/95 متر مربع مجزی شــده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری بموجب سند شماره 55734 مورخ 

1351/06/08 دفتر 29- اصفهان
تاریخ انتشار اول  : 1400/06/10
تاریخ انتشار دوم  : 1400/06/25

م الف: 1182989 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مزایده اتومبیل

6 شــماره آگهــی: 140003902003000175 شــماره پرونــده:  /211
139904002003002972 آگهــی مزایده پرونــده اجرایی به شــماره بایگانی: 
9903877 یک دستگاه سواری هاچ بک سیســتم هایما تیپ AT- T -7 S مدل 
   AQT48470012414 1397 رنگ مشکی- مشکی- متالیک به شــماره موتور
 و شــماره شاســی ZXGY391NAAD714489 بــه شــماره انتظامــی
 371 ی 47- ایران 67 بــه آدرس: پارکینگ فجر متوقف می باشــد که طبق نظر 
 کارشناس رسمی دادگســتری یکدستگاه ســواری هایما S 7  بشــماره انتظامی

 A70012414QT484 219     371 ی 47- ایران 67 مدل 1397 بشــماره موتور 
و شــماره شاســی ZXGY391NAAD مورد بازدید قرار گرفت موتور خاموش 
بازدید شد نیاز به بازبینی دارد. وضعیت اتاق سالم، خودرو مستعمل می باشد با توجه 
به وضعیت ظاهری و فنی سالم، ورود به پارکینگ 99/11/03 بیمه نامه اعتبار دارد، 

باطری مطلوب، کیلومتر 23146 )99/11/03( ارزش پایه به مبلغ پنج میلیارد و سیصد  
میلیون ریال )پانصد و ســی میلیون ریال( تعیین و برآورد می گردد. متعلق به بابک 
خدیوپور ، نام پــدر: بهمن، تاریخ تولد: 1357/02/24 شــماره ملی: 1282734318 
شماره شناسنامه: 26594 که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج 10074، تاریخ سند: 
1381/05/05، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 10 و طالق شماره 98 
شهر اصفهان استان اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم منیره کیش زاده باطنی و 
حقوق دولتی متعلقه به موجب نامه شماره 84312/69787480 مورخ 1399/08/01 
پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان توقیف گردیده است. از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 1400/07/12 اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جی 
تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق مزایده 
به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه 5/300/000/000 ریال )پانصد و سی میلیون 
 تومان( شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود. این آگهی یک مرتبه در روزنامه زاینده رود در تاریخ 1400/06/25 چاپ و 
منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه 
سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی 
و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.  ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد. م الف: 1192645 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مفاد آراء 

6/212 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شــماره 0989 14006030200700 مورخ  19 / 03 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
محمدرضا موالئی فرزند میرزا ششدانگ یک باب خانه به مساحت 56 / 208 مترمربع 
پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خریداری ازمالک رســمی محمد مهدی کیانی 
فالورجانی  محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول  25 / 06 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم :  09 /  07/ 1400  
م الف: 1189274 حسین زمانی علویجه  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

حفظ سالمت دانش آموزان، اصلی ترین استراتژی آموزش و پرورش

اعالم مفقودی 
 LXXU7 برگ سبز و سند خودروی سواری سمند تیپ
 مدل 1392 به رنگ سفید صدفی روغنی به شماره پالک
 ایران 13-177 ج 68 و شماره موتور 124K0263712 و 
شماره شاسی NAAC91CC5DF640217 و شناسه 
ملی خودرو IRFC921V1TT640217 به نام آقای 
قاسم علی زارعی کلیشــادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
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معاون اوقاف و امور خیریه استان:

حدود نیمی از مراکز دینی اصفهان سند مالکیت ندارند
معاون حقوقی و امور ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان گفت: حدود نیمی از مراکز دینی این 
استان مثل مساجد، بقاع متبرکه و موقوفات سند مالکیت مشخص ندارند.حجت االسالم اصغر 
توسلی افزود: تاکنون اسناد ملکی ۵۰ درصد از مراکز دینی سراسر استان اصفهان با همکاری اداره کل 
ثبت اسناد همراه با انجام نقشه برداری صادر شده است.وی افزود: با توجه به گستردگی مساحت و 
زمین برخی از موقوفات و مراکز دینی، نقشه برداری و رفع تعارضات آن ها زمانبر و طوالنی بوده است.

معاون حقوقی و امور ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان با بیان اینکه  اخذ اســناد اماکن 
مذهبی بر اســاس برنامه انجام می شود، گفت: امســال مدارک۲ هزار پرونده موقوفات بررسی و 
سند ملکی آن ها اخذ خواهد شد.وی یادآورشد: استان اصفهان با داشتن ۵۰ هزار موقوفه، بیش از 
۷۰۰ بقعه متبرکه و پنج هزار باب مسجد حجم باالیی از مراکز دینی و وقفی را دارد که اخذ اسناد آن 
از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.حجت االسالم توســلی با بیان اینکه باید مالکیت این 
مراکز مردمی و خیریه مشخص شود، تصریح کرد: رفع تعارضات و حفظ بیت المال و نیات واقفان 
ماموریت مهمی است که نباید مورد بی توجهی قرار گیرد و این اخذ سند به حل مشکالت از این قبیل 

کمک می کند. اصفهان از جهت وجود اماکن متبرکه رتبه نخست کشور را دارد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

 شناسایی بیش از 5 هزار  دانش آموز بازمانده
 و تارک تحصیل در استان اصفهان

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در مورد آمار دانش آموزان بازمانده 
از تحصیل، اظهار کرد: بر اســاس آمار اسمی اعالم شده از ســوی وزارت آموزش و پرورش به استان 
اصفهان، ۵ هزار و ۲۳ دانش آموز بازمانده و تارک تحصیل در استان در سال تحصیلی گذشته داشتیم 
که از این تعداد ۳ هزار و ۴۰۲ نفر شناسایی و جذب شدند.لیال سادات ابطحی با بیان اینکه هزار و ۶۲۱ 
دانش آموز با وجود همه تالش هایی که در استان انجام شد و بسیج همگانی شناسایی نشدند، گفت: 
اگر این دانش آموزان شناسایی می شدند قطعا جذب می شــدند.معاون آموزش ابتدایی اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه شناسایی دانش آموزان بازمانده و تارک تحصیل در 
تمام نقاط استان انجام شد، گفت: با این وجود بیشتر دانش آموزان بازمانده و تارک تحصیل در مناطق 
محروم و حاشیه شهر اصفهان و دانش آموزان اتباع خارجی بودند که تالش کردیم با بسیجیان جهادگر 
مورد حمایت آموزشی قرار گیرند.وی خاطرنشان کرد: همه دانش آموزانی که در طول سال تحصیلی 
دچار آسیب شده بودند و نیاز به تالش بیشتر داشــتند نیز در تابستان با طرح تثبیت یادگیری، مورد 

آموزش های حمایتی قرار گرفتند و نتایج خوبی در آزمون های شهریورماه داشتیم.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

ثبت نام اولیه درسامانه سماح رایگان است
مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشــاره به آخرین برنامه ریزی ها در زمینه اعزام زائران برای 
اربعین حسینی گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که کشور عراق تاکنون دو سهمیه ۳۰ هزار 
نفری برای کشور در نظر گرفته است.علیرضا صادقی  تصریح کرد: سهمیه اعزام ۳۰ هزار نفری اول 
تایید شده، اما هنوز سهمیه ۳۰ هزار نفری دوم قطعی نشده اســت و منتظر اعالم رسمی از سوی 
دولت عراق هستیم.مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه هنوز سهمیه استان ها برای 
اعزام به اربعین امسال مشخص نشده است، ابراز داشت: بر اساس اعالم سازمان حج و زیارت قرار 
است میزان سهمیه هر استان بر اساس درصد زائری که در ســال ۹۸ در راهپیمایی اربعین حضور 

یافتند، محاسبه شود.

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان می گوید اجرای طرح های ساماندهی رودخانه زاینده رود با هدف پیشگیری از 
مخاطرات سبب کاهش حوادث غرق شدگی نسبت به سال گذشته شده است ، اما غرق شدگی همچنان یک معضل جدی است؛

بی گدار به آب نزنید

سال هاســت که کم و بیش خبر غم انگیز  نرجس برهانی 
غرق شدن افرادی به گوش مان می خورد 
که یا در دام غفلت خودشان گرفتار شده اند و یا ایمن نشدن منابع آبی 
آنان را بــه کام مرگ کشــانده است.امســال نیز به دالیلــی همانند 
خشکســالی، کاهش بارندگی ها، بسته شدن اســتخر ها و استفاده از 
پوشش های ژئوممبران در استخر ها شــاهد چنین اتفاقات ناگواری 
بوده ایم؛ اما به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، اجرای 
طرح هــای ســاماندهی رودخانه زاینــده رود با هدف پیشــگیری از 
مخاطرات سبب کاهش حوادث غرق شدگی نسبت به سال گذشته شده 
است.با این وجود نباید فراموش کنیم که هنوز هم غرق شدگی موضوعی 
بسیار جدی است و باید اقدامات الزم برای پیشگیری، کنترل و حتی 

برطرف شدن کامل این معضل انجام شود.

آب، جان 16 نفر  را  گرفت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ۲۳ حادثه از اول سال 
تاکنون در منابع آبی استان اصفهان، گفت: باتوجه به گرم شدن هوا و بسته 
بودن اســتخر ها افراد از منابع آبی برای شنا استفاده می کنند که متاسفانه 
۱۶ نفر بر اثر غرق شدگی فوت شدند. منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه 
استان اصفهان دارای ۳ هزار و ۵۰۰ استخر ذخیره آب کشاورزی است، بیان 
کرد: با توجه به موقعیت خاص و حالت لغزندگی این استخر ها که خروج 

افراد از آن ها را دشوار می ســازد؛ برای پیشگیری از غرق شدن افراد به همه 
مالکان استخر ها ابالغ شــده که برای نصب تابلوی هشــدار شنا، استقرار 
نردبان و طناب نجات در داخل استخر ها و قراردادن فنس و حفاظ در اطراف 
استخر ها اقدام کنند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان ادامه 
داد: استخر های ذخیره کشــاورزی در اجرای طرح های نوین آبیاری برای 
ذخیره آب در شــرایط خشکسالی موثر است؛ اما به ســبب عمیق بودن و 
حالت لغزندگی و ذوزنقه ای که دارند مانع از خروج افراد از استخر ها و حتی 
غرق شدگی می شود.شیشه فروش با اشاره به استخر های مراقبت نشده 
موجود در باغ ها که گاه سبب غرق شدگی می شود، اظهار کرد: به سبب اینکه 
از ۱۶ نفر فوتی در اثر غرق شدگی، ۶ نفر در استخر ها جان خود را از دست دادند، 
ایمنی این استخر ها ضروری است که دستورالعمل آن را به جهاد کشاورزی 
ابالغ کردیم تا همه مالکان استخر ها موظف به ایمن سازی استخر ها باشند.

افزایش سرسام آور قیمت ها، معضل پیمانکاران
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی شــرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به ایمن سازی سد ها و شبکه ها، اظهار کرد: در هیچ جای 
کشور مرسوم نیســت که دور دریاچه ها یا حتی دریاچه های مصنوعی و 
مخازن سد ها را کامال محصور کنند بلکه در برخی از مواقع ضرورت ایجاب 
می کند که چند ده متر فنس کشی و نرده کشی شود.احسان ا...امینی  
افزود: محصور کردن کامل دریاچه ها به لحاظ اقتصادی هزینه بر است 

و با توجه به نیاز مجاوران همانند عشایر و دامداران، منطقی نیست.مدیر 
بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با اشــاره به افزایش بی رویه قیمت ها، بیان کرد: امسال با توجه به چند 
برابر شدن قیمت بتن، نرده های فلزی و سیمان شاید حدود چند صد متر 
نیوجرســی نصب یا حدود ۳۰۰ متر نرده گذاری شده است به این شکل 
که پیمانکار ان بر اساس قیمت روز و فهرســت بهای موجود در مناقصه 
شــرکت می کنند؛ اما به سبب افزایش شــدید قیمت ها در زمان اجرا با 
مشکالت عدیده مواجه می شوند.امینی در خصوص حراست و حفاظت 
از نرده گذاری ها و تابلوهای هشــدار برای ایمن سازی، خاطرنشان کرد: 
نگهداری و بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی حوزه زاینده رود به 

شرکتی به نام میراب زاینده رود واگذار شده است.

سارقان به نرده های فلزی هم رحم نکردند
وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت نرده و فلزات متاسفانه به شدت 
با سرقت نرده ها مواجه هستیم که با دســتگاه های قضایی و انتظامی 
هماهنگ شده تا مراحل رسیدگی به پرونده های سرقت نرده ها سرعت 
بگیرد.مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با بیان اینکه ایجاد تل خاک، نصب عالئم هشدار و محصور کردن 
نقاط حادثه خیز برای ایمن سازی سد ها صورت می گیرد، گفت: قانون کلی 
در خصوص ایمن سازی شبکه های آبیاری و زهکشی این است که این امر 
در محدوده های شهر ها و به خصوص مناطق توسعه یافته شهری بر عهده 
شهرداری هاست، اما در خارج از محدوده شهر ها در صورتی که رفت و آمدی 
وجود داشته باشد، بر عهده شرکت آب منطقه ای است.امینی ادامه داد: در 
زمان هایی که رها سازی آب پیش بینی می شود، برای جلوگیری از تلفات 
و ایمن سازی کانال ها به مردم اصفهان و حتی استان های مجاور همانند 
چهارمحال بختیاری از طریق شــهرداری ها، دهیاری ها و مرکز مدیریت 

بحران استانداری اطالع رسانی می شود.

حوادث آبی در دوره چند روزه حیات زاینده رود

آتشیار فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان بخشی از افزایش آمار غرق شدگی را مربوط به 
دوره دو هفته ای بازگشایی رودخانه زاینده رود دانست و گفت: متاسفانه 
یک نفر در رودخانه زاینده رود غرق شد و چهار نفر دیگر نیز دچار حوادثی 
مثل گیر افتادن در وسط رودخانه و سقوط در آب شدند.وی افزود: در زمان 
جاری بودن آب در زاینده رود روزانه ۴۰ نیروی آتش نشان و متخصص در 
غواصی، با امکانات و تجهیزات کامل نجات از آب، به صورت گشت های 
خودرویی، موتــوری و پیاده، ایمنی شــهروندان را ۲۴ ســاعته تامین 
می کردند.مقابله با حوادث غرق شدگی عالوه بر تکمیل تجهیزات مناسب 
به فرهنگ سازی صحیح نیز نیازمند است، مسئوالن باید به این باور برسند 
که صرف یک تابلوی »خطر غرق شدگی« نمی تواند از ورود افراد به آب 
جلوگیری کند پس فرهنگ سازی باید در جامعه اتفاق بیفتد و در کنار آن 

تجهیزات الزم وجود داشته باشد تا کمتر شاهد این گونه اتفاقات باشیم.

با مسئولان جامعه

کمیته امداد اســتان اصفهان در روزهای ۲۵ و ۲۶ 
شــهریورماه هدایای نقدی و غیر نقدی نیکوکاران 
را برای کمک بــه دانش آمــوزان نیازمند دریافت 

می کند.
 قائم مقام کمیته امداد اســتان اصفهان با اشــاره 
به برگزاری رویــداد ملی شــور عاطفه ها هم زمان 
با سراسر کشــور و با شــعار »باهم مشق محبت 
بنویســیم«، اظهار کرد: این رویداد از ۲۰ شــهریور 
ماه آغاز شــده و تا ۱۱ مهر ماه ادامه دارد.عباسعلی 
زارعان افــزود: ۷۷۰ پایگاه شــور عاطفه ها کمیته 

امداد استان روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه در سطح 
شــهر، مراکز نیکــوکاری، مســاجد و پایگاه های 
بسیج هدایای نقدی و غیر نقدی نیکوکاران را برای 
کمک به دانش آمــوزان نیازمند دریافت می کنند. 
همچنین ۳۴۰۰ پایگاه مدارس استان و با همکاری 
آموزش و پــرورش از ابتدای ســال تحصیلی به 
صورت مجازی و در بســتر پیام رسان شاد در این 

زمینه فعالیت خواهند کرد.
قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان ادامه داد: با 
کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار استان 
در قالــب »شــور عاطفه ها«مایحتــاج تحصیلی 
۳۸ هــزار دانش آموز، دانشــجو و طلبــه نیازمند 
تحت حمایت این نهاد تهیــه و در بین آن ها توزیع 

می شود.

وی بــا بیــان اینکــه تاکید ایــن نهاد بیشــتر بر 
 اهــدای کمک ها به صــورت غیرحضوری اســت،
  تصریح کــرد: روش هــای الکترونیکــی متنوع 
 برای ســهولت در پرداخت کمک هــا در نظر گرفته 

شده است و مردم خیراندیش اســتان می توانند 
از طریق کد دســتوری #۱*۰۳۱*۸۸۷۷* تلفن 
emdad. نیکوکاری ۰۹۶۸۸۷، پایــگاه اینترنتی

 ir و شــماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ به یاری 
دانش آموزان نیازمند بشتابند.

 قائــم مقــام کمیتــه امــداد اســتان در پایــان 
  مشــارکت فعال دانش آموزان در جشن عاطفه ها

  را تمرینــی بــرای مســئولیت پذیری اجتماعی 
 و نهادینــه کــردن فرهنــگ انفاق در میــان آن ها 

عنوان کرد . 

 قائم مقام کمیته امداد استان اعالم کرد:

برپایی ۷۷0 پایگاه »شور عاطفه ها« در استان اصفهان

نجات مرد گرفتار 
BTS شده در دکل

شخص گرفتار شــده در دکل 
BTS توسط ماموران سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهــان نجات 
یافت، ایــن مرد ۳۵ ســاله 
پس از نجــات تحویل عوامل 
اورژانس جهت اعزام به مراکز 

درمانی شد.

رییس سازمان بسیج دانش آموزی اصفهان خبر داد:

 توزیع24هزاربسته لوازم التحریر 
درطرح پویش»همکالسی مهربان2« در اصفهان

رییس سازمان بسیج دانش آموزی اصفهان از توزیع بیش از ۲۴ هزار بسته لوازم التحریر به نیابت 
از ۲۴ هزار شهید استان اصفهان در اجرای طرح پویش همکالســی مهربان ۲ خبر داد.سرهنگ 
حسین رجب پور با اشاره به اجرای پویش همکالســی مهربان ۲ در آستانه شروع سال تحصیلی 
جدید اظهار داشت: این طرح در راســتای اجرای نهضت کمک های مومنانه و به منظور حمایت از 
دانش آموزان محروم استان برای دومین سال متوالی در دســتور کار بسیج دانش آموزی قرار 
گرفته است.وی با بیان اینکه اجرای پویش همکالسی مهربان ۲ هدفمندتر از سال گذشته اجرایی 
شده است، تصریح کرد: در این طرح دانش آموزان نیازمند به صورت هدفمند با همکاری مدیران 

مدارس شناسایی شده است.
رییس ســازمان بســیج دانش آموزی اصفهان با اشــاره به احصای نیاز دانش آموزان در زمینه 
تجهیزات آموزشــی به ویژه تامین و یا تعمیر تبلت ابراز داشــت: بر اســاس نیاز هر دانش آموز 

بسته های کمک آموزشی نیز تهیه شده است.
وی با بیان اینکه امسال به نیابت از ۲۴ هزار شــهید استان اصفهان ۲۴ هزار بسته آموزشی تهیه و 
بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود، ادامه داد: البته این میزان بسته تا آغاز سال تحصیلی 
افزایش می یابد چرا که آمار تامین بسته های آموزشی در سال گذشته ۱۵۰ هزار بسته بوده است.

سرهنگ رجب پور، ارزش ریالی هر بسته لوازم التحریر را حدود ۲۰۰ هزار تومان اعالم کرد و گفت: 
این بسته ها کیف، دفتر، مداد، خودکار و … را شامل می شود و همه از تولیدات داخلی است.

لشکر سایبری دانش آموزان استان اصفهان رونمایی می شود
وی با بیان اینکه عالوه بر بسته های لوازم التحریر، تعدادی بسته معیشتی نیز برای خانواده های 
دانش آموران نیازمند تهیه و توزیع می شــود، ادامه داد: رونمایی از لشکر سایبری دانش آموزان 
استان اصفهان در آستانه فرارســیدن هفته دفاع مقدس نیز در دستور کار است.رییس سازمان 
بســیج دانش آموزی اصفهان ادامه داد: هر ســاله حدود ۸۵۰ نفر از دانش آموزان فعال مقطع 
متوسطه دوم شناسایی و با تایید مدیر مدرسه، فرمانده واحد بســیج سال قبل و فرمانده حوزه 
معرفی می شــدند، این دانش آموزان در ایام تابستان به صورت متمرکز در دوره هایی که در قالب 
طرح والیت در اردوگاه برگزار می شد شرکت کرده و پس از آموزش های الزم به عنوان فرمانده واحد 

بسیج مدرسه در سال تحصیلی جدید انتخاب می شدند.
وی افــزود: دانش آمــوزان انتخاب شــده تحت عنوان لشــکر ســایبری در ســه دوره ۲۰ روز 
به صورت مجازی شــرکت کردند. آنهــا ابتدا میــزان مطالعــه، فعالیت، توانمنــدی و ظرفیت 
خــود در پیــام رســان هــا و شــبکه های اجتماعــی را در ســامانه ثبت کــرده و یــک ویدئو 
 معرفی از خــود نیز در صفحه شــخصی منتشــر کردند عــالوه بر ایــن کتاب معرفی شــده را

 هم مطالعه کردند.

مشارکت 2500 دانش آموز  پایه دهم در لشکر سایبری
ســرهنگ رجب پور با بیان اینکه دانش آموزان در ادامه پس از شرکت در دوره هایی که حوزه های 
بسیج دانش آموزی برگزار کردند، در دوره های تخصصی استانی نیز شرکت کرده و در پایان دوره 
هم به صورت تیم سه نفره یک پایان نامه ارائه دادند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر همه گردان ها 
شامل ۹ گردان دختر و سه گردان پســر تشــکیل و ۲۵۰۰ نفر از دانش آموزان پایه دهم سازمان 
دهی شده اند که تا ابتدای هفته آینده ســایر گردان ها نیز تکمیل خواهند شد.وی افزود: اعضای 
گردان ها در قالب گروهان و دســته های تخصصی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و 
تربیتی فعالیت خود را شروع می کنند و با حفظ انســجام تا پایان سال تحصیلی فعالیت خود را 

ادامه خواهند داد.

وز عکس ر

خبر روزخبر

توزیع 13 هزار  بسته 
معیشتی از ابتدای کرونا 

توسط طالب بسیجی
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( در حاشــیه توزیع ۸۰۰ 
بســته معیشــتی بســیج طالب اظهار کرد: 
تاکنون طالب و روحانیون بســیجی در قالب 
طرح شهید سلیمانی  بیش از ۱۳ هزار بسته 
معیشتی تقدیم هم استانی های عزیز کردند و 
درمرحله جدید ازطرح شهید سلیمانی در این 
مرحله  ۸۰۰ بسته معیشتی تهیه و آماده شده 
است.حجت االسالم رحمت ا... صادقی افزود: 
طالب بسیجی در عرصه های مختلف خدمت 
رسانی و کمک رسانی، جهاد و تالش فعالیت 
های چشمگیری داشــتند از جمله حضور در 
آرامستان ها ،حضور در بیمارستان ها و کمک 
به کادر درمان و پرستاران عرصه سالمت و هم 
اکنون در دو بیمارستان طالب بسیجی در کنار 
کادر درمانی حضور دارنــد و در حال خدمت 

رسانی به بیماران عزیز  هستند.
وی خاطرنشان کرد: در طرح شهید سلیمانی 
از جمله بحــث محله محور طالب بســیجی 
همگام با دیگر بسیجیان عزیز حضور فعال و 
چشمگیری داشتند و در مراکز واکسیناسیون 
این عزیزان طالب به همراه بسیجیان در حال 
جهاد شــبانه روزی  و خدمت رسانی به هم 
استانی های محترم هستند.حجت االسالم 
صادقی افــزود: یکی از اقدامات چشــمگیر 
طالب بسیجی از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
طرح مواسات بود که برادران و خواهران طلبه 
در این طرح فعالیت چشــمگیری داشــتند 
که تاکنون بیش از ۱۳ هزار بســته معیشتی 
تقدیم هم استانی های عزیز و نیازمند کرده و 
و در این مرحله ۸۰۰ بسته معیشتی به همت 
خیرین هم استانی آماده سازی شده است.

حجت الســالم صادقی در پایــان گفت: این 
بســته ها توسط طالب بســیجی درب خانه 
های نیازمندان درگیر کرونا توزیع خواهد شد  
و روحانیون بسیجی در طرح شهید سلیمانی 
دوشادوش اقشار و ملت بزرگ ایران در حال 
خدمت رســانی و کمک به آســیب دیدگان 

کرونا هستند.

مسئول کمیته بارداری استان اصفهان گفت: کالس های ورزش بارداری و استخر بارداری در اصفهان برگزار می شود.مهنوش فرح آبادی اظهار کرد: با توجه به وسعت 
فضای مرکز، مادران باردار می توانند از حضور در کالس های ورزشی بهره ببرند، اما در شرایط بیماری کرونا مادرانی که تمایلی به حضور در کالس ها ندارند، می توانند به 
صورت مجازی و ایمن هم ورزش کنند.وی افزود: کالس های ورزشی برای مادران باردار در حال حاضر مثل گذشته برگزار می شود. کالس های ورزشی ما مخصوص 
دوران بارداری نیست و شامل کالس های قبل از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان می شود. برای افرادی هم که تمایل به حضور در کالس های دوران بارداری 
ندارند این خدمات در خانه هم ارائه می شود که فقط شــامل نرمش های دوران بارداری می شود و طبق قوانین، تمرینات ورزشی مامامربی با مادران باردار در خانه 
امکان پذیر نیست. همچنین کالس های ورزشی مادر و کودک در فضای کالس و هم در استخر برگزار می شود.مسئول کمیته بارداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: 

خونریزی، لکه بینی، کاهش حرکت جنین، فشار خون کنترل نشده، تیروئید کنترل نشده و... از موارد منع ورزش در بارداری است.

آموزش برای بارداری با عارضه های کمتر



مراســم  رونمایی  از توپ انداز ســپاهان با مشارکت باشــگاه فوالد مبارکه 
سپاهان و پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشــی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری برگزار شــد.در ابتدای این مراسم دکتر توفیقی، رییس پژوهشگاه 
صنعت نفت ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان از اینکه در راستای همکاری 
مشترک بخش اجرایی ورزش و بخش علمی و پژوهشی  ورزش، تولید یک 
محصول مورد نیاز تخصصی ایجاد شده اظهار خوشبختی کرد و از اینکه زمین 
چمن پژوهشــگاه صنعت نفت جهت این رویداد مهم علمی ورزشــی مورد 
بهره برداری قرار می گیرد، آن را مورد افتخار دانست و این اتفاق را در راستای 
موفقیت های بخش تولید کشور قلمداد کرد.در ادامه این مراسم محمدرضا 
ساکت، مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان  اظهار کرد: خدای بزرگ 
را شــکر می کنیم که امروز توفیق داشــتیم تا پیوند بین دانشگاه، فضا های 
پژوهشی آموزشی و فضا های ورزشی را در تولد یک محصول مورد نیاز جامعه 
ورزش جشــن بگیریم.وی ادامه داد: پژوهشــگاه صنعت نفت و همراهی 
جناب آقای دکتر توفیقی، جنــاب آقای مهندس روزبهانــی و جناب آقای 
خانلری در سال های گذشــته این مکان را تبدیل به محفل آماده سازی تیم 
ملی جمهوری اسالمی ایران برای حضور قدرتمند در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
و ۲۰۱۹ امارات کرده بود.مدیرعامل باشگاه سپاهان خاطرنشان کرد: پرسنل 
مجموعه پژوهشــگاه صنعت نفت خالصانه تالش کردند تا بهترین شرایط را 
برای آماده سازی تیم ملی فراهم کنند؛ اینجا فضای لذت بخشی بود که مربی 
ارزنده وقت تیم ملی آقای کارلوس کی روش، از حضور در آن و بهره گیری از 

این فضا مرتب و مستمرا سپاسگزار  بود.
ساکت ادامه داد: جناب آقای دکتر توفیقی، جناب آقای مهندس روزبهانی و 
جناب آقای خانلری! تالش شما و همکاران بزرگوار شما باعث شد تیم ملی 
قدرتمند در جام جهانی روسیه حضور پیدا کند و برای اولین بار نتایج خوبی را 

کسب کرد البته در شرایط بســیار خاصی نتوانست به مرحله بعد صعود کند، 
ولی به هر حال نتایج و ویژگی های خاصی داشت که باعث شد بیش از دو سه 
بار مقام معظم رهبری بر تالش فوتبالیست های ما مهر تاکید و تقدیر  بزنند. 
مدیرعامل باشگاه سپاهان بیان کرد: تاریخ فوتبال ما نباید فراموش کند، که 
از پژوهشگاه صنعت نفت که بسیار خالصانه درآماده سازی سازی تیم ملی 
آن دوران، کمک و تالش کرد کمتر صحبتی شد، ولی امروز بهانه ای است در 
حضور نمایندگان محترم رســانه ها، صدا و سیما و خبرگزاری های محترم ما 
این موضوع را یاد کنیم، از همین رو صمیمانه از تالش های شــما بزرگواران 

سپاسگزارم.
وی اضافه کرد: علمی سازی ورزش و تکنولوژی های نوین و تجهیزات جدید 
جزو ضرورت های باشگاه داری حرفه ای است و حرکت بسیار پرشتاب علمی 
شدن ورزش، ورود تجهیزات نوین، نرم افزار های جدید، سخت افزار طراحی 
شده و ابتکاری جدید رقابت در حوزه ورزش به تبع در فوتبال بسیار پیچیده تر، 

سخت تر و قوی تر شده  است.

با همکاری مشترک باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت؛

ساخت و رونمایی از اولین دستگاه توپ انداز تولید داخل
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لئوناردو:

بعید است »امباپه« در پایان فصل از PSG برود
هنوز ۱5 روز از پایان یک فصل دیگر از اتفاقات درام کیلیان امباپه نگذشــته و لئوناردو همین حاال 
در تدارک فصل بعدی آن است. مدیر ورزشی »پی اس جی« در مصاحبه با کانال پالس فرانسه 
به انتقاد از رئال مادرید پرداخته و می گوید که هیچ کــس نمی تواند »پی اس جی« بدون امباپه 
را تصور کند.مذاکرات با رئال:» ما از رفتار رئال مادرید خشنود نیستیم. آغاز مذاکرات برای یکی 
از بهترین بازیکنان دنیــا در هفته پایانی پنجره نقل و انتقاالت موقعیتــی را ایجاد کرد که ما آن را 
دوست نداشتیم. ما موضع خودمان درباره این پیشنهاد را به صورت علنی اعالم کردیم. مبلغ این 
پیشنهاد کافی نبود، کمتر از مبلغی بود که پرداخت کرده بودیم. آخرین پیشنهادی که آنها درباره اش 
صحبت می کنند هرگز به دست ما نرسید. شــما نمی توانید به مدت دو، سه یا چهار ماه برای بازار 
نقل و انتقاالت برنامه ریزی کنید و سپس به این شــکل برنامه هایتان را تغییر دهید.«تمدید:» 
من فکر نمی کنم امباپه در پایان فصل از باشگاه جدا شــود. هیچ کس نمی تواند آینده »پی اس 

جی« را بدون امباپه تصور کند.«رابطه با باشگاه:» رابطه کیلیان با پاری سن ژرمن عمیق است. 
به همین دلیل اســت که ما نظری درباره جدایی او نداریم. کیلیان یکی از نمادهای بزرگ باشگاه 
است و تنها دلیل این نیست که او بازیکنی فرانســوی یا یکی از بهترین بازیکنان جهان است. او 

همیشه همینطور بوده که افراد بسیاری دوستش داشته باشند.«

پیکه:

 ما شانس قهرمانی نیستیم
بارسلونا فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را ناامید کننده آغاز کرد و در نوکمپ با سه گل برابر بایرن 
شکســت خورد.پیکه بعد از بازی گفت: این یک نتیجه بد بود. ما خودمان را گول نمی زنیم و باید 
اعتراف کرد که از شانس های قهرمانی نیستیم. تا قبل از گل نخست بایرن بازی پایاپای بود. گل 
دوم حریف کار ما را تمام کرد و بعد از آن ناامید کننده بودیــم.وی ادامه داد: باید دید که در ادامه 
فصل چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ما چند بازیکن غائب داریم. با بازگشت عثمان دمبله و آنسو فاتی 
شرایط بهتر خواهد شد. درست است که ما از شــانس های قهرمانی نیستیم اما ممکن است که 
قهرمان شویم. در بسیاری از رقابت ها شانس قهرمانی نبوده ایم ولی در نهایت قهرمان شده ایم و 

به همین خاطر باید تالش کرد. به هر حال ما بارسلونا هستیم و ناامید نمی شویم.

دفاع »سولسشایر« از تاکتیک های خود بعد از باخت 
یونایتد

منچســتریونایتد در بازی نخســتش در لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه ۲ بر یک مقابل یانگ بویز 
شکست خورد.اوله گنار سولسشــایر بعد از این دیدار گفت: گل آخر حاصل یک اشتباه بود که در 
فوتبال اتفاق می افتد؛ اما باز هم مایه تاسف است. با ضدحمالت می توانستیم کمی بیشتر حریف 
را تحت فشار قرار دهیم.متاسفانه ۱۰ نفره شدن ما تا آخر بازی روی عملکردمان تاثیر داشت. من 
نمانیا ماتیچ را به جای برونو به میدان فرســتادم تا از تجربه او برای حفظ توپ اســتفاده کنیم و 

جسی لینگارد را هم به خاطر تازه نفس بودنش تصمیم گرفتم به میدان بفرستم.
سرمربی یونایتد اضافه کرد: بعد از ۱۰ نفره شدن، حریف تالش زیادی برای ارسال کردن داشت و 
مدافعان ما را عقب برد و همین باعث شد تا فضای زیادی را در زمین ما به دست بیاورد و متاسفانه 
ما نتوانستیم روی ضدحمالت باهوش عمل کنیم.در ادامه در شــرایطی که بازی رو به پایان بود، 
لینگارد با پاس به عقب اشتباهی که داد، ســیباتچئو، بازیکن یانگ بویز را در موقعیت تک به تک 
قرار داد تا او در دقیقه ۹5 گل پیــروزی تیمش را بزند. لینگارد در دقیقــه ۷۲ به جای رونالدو به 

زمین آمده بود.

سرخ پوشان پایتخت برای چهارمین بار در  جمع هشت تیم برتر آسیا قرار گرفتند؛

عبور پرسپولیس از رکورد سپاهان

تیم پرسپولیس توانست باگل دقیقه ۸۹    سمیه مصور
مهــدی ترابــی از ســد تیم اســتقالل 
تاجیکســتان عبور کرده و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا صعود کند.
پرسپولیس در شرایطی به مصاف استقالل تاجیکستان رفته بود که 
این تیم در کوران مسابقات قرار داشت و عالوه بر آن اولین حضورشان 
در لیگ قهرمانان که مصادف بــا صعود به مرحله حذفی شــده بود 
انگیزه هــای تاجیک ها را چند برابر می کرد؛ اما شــاگردان یحیی نیز 
در چمن مصنوعی و در میان تشــویق تماشاگران حریف روز خوبی را 
پشت سر گذاشــتند و در نهایت موفق به صعود به یک چهارم نهایی 

شدند. 
اما نکته جالب و قابل توجه دقیقه ای اســت که پرسپولیس موفق به 
صعود شد.این سومین بار است که پرســپولیس با گل دقیقه ۸۹ به 

جمع چهارتیم برتر غرب آسیا می رسد.
یکی از نکات بسیار مثبت پرســپولیس در سال های درخشان اخیر، 
حضور متوالی در لیگ قهرمانان آسیاســت و آنها چند سالی می شود 
خود را به عنوان یک تیم ثابــت در بین باشــگاه های حاضر در لیگ 

قهرمان معرفی کرده اند.
پرسپولیس از سال ۲۰۱۷ و با برانکو به طور متوالی در لیگ قهرمانان 
حاضر بوده و با توجه به کســب قهرمانی لیگ بیستم، جواز حضور در 
لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ را نیز در جیب دارد. قرمزها ســال ۲۰۱۷ تا نیمه 
نهایی صعود کردند، ۲۰۱۸ فینالیست شدند، ۲۰۱۹ در یک گروه سخت 
با سه امتیاز اختالف نسبت به صدر جدول حذف شدند و فصل پیش 

نیز با گل محمدی به فینال رسیدند.
سرخ  پوشان پایتخت  سه شنبه شب توانستند با برتری در مرحله یک 
هشتم نهایی یک رکورد ویژه را در کارنامه خود ثبت  کرده و موفق شدند 

از رکورد تیم سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا بگذرند.
سپاهانی ها تا کنون سه بار موفق به حضور در مرحله یک چهارم شده 
بودند و سرخ ها نیز طی چهارســال اخیر به رکورد سپاهان رسیده و با 
آن ها برابری می کردند و با پیروزی مقابل تیم استقالل تاجیکستان 
بــرای چهارمین بار فرصت حضور در جمع هشــت تیــم پایانی لیگ 

قهرمانان آسیا را به دست آوردند.
با صعود پرسپولیس به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
به مجموع پاداش های این تیم افزوده شد.پرسپولیس بابت پیروزی 

برابر استقالل تاجیکستان در جریان بازی 5۰ هزار دالر، کمک هزینه 
سفر خارجی به تاجیکستان ۶۰ هزار دالر، صعود به مرحله یک چهارم 
نهایی ۱5۰ هزار دالر و در مجموع ۲۶۰ هزار دالر را به اندوخته های خود 
اضافه کرد.به این ترتیب مجموع پاداش های آسیایی پرسپولیس در 
ACL ۲۰۲۱ تا این لحظه و با احتساب 5۰۰ هزار دالر به دست آمده 

در مرحله گروهی به ۷۶۰ هزار دالر رسیده است.
تیم های پرسپولیس، الهالل و النصر عربستان و الوحده امارات چهار 
تیمی هستند که توانستند به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

در منطقه غرب آسیا صعود کنند. 
طبق برنامــه روز جمعه قرعه کشــی ایــن مرحله برگــزار و حریف 
پرسپولیســی ها برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی مشخص خواهد 
شد.  این مرحله از مســابقات به صورت متمرکز در مهر ماه در کشور 

عربستان برگزار می شود.
تیم های اســتقالل تهران و تیم تراکتورســازی تبریز دیگر نمایندگان 
ایران در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا بودند که با 
شکست مقابل تیم های الهالل عربستان و النصر عربستان از صعود 

به مرحله باالتر باز ماندند.

خبر روز

نیما میرزازاد:

 گلر  یک سپاهان من هستم!
بعد از جدایی پیام نیازمند، ســپاهان اکنون برای تقویت خط دروازه خود نیما میرزازاد را از نساجی 
مازندران به خدمت گرفته است. آنها البته در ادامه به سراغ کریستوفر کنت گلر اتریشی رفتند تا خیال 
خود را کامال بابت فصل آینده راحت کنند. 
نیما میرزازاد اکنون درباره حضور در جمع 
طالیی پوشــان می گوید: چند پیشنهاد 
لیگ برتری دیگر هم داشتم ولی بعد از 
صحبت هایی که با آقای نویدکیا داشتم و 
نظرات مثبت ایشان را که شنیدم مصمم 
شــدم با این چالش جدی روبه رو شوم 
و به تیم بزرگ سپاهان بیایم و مطمئنم 
انتخاب خوبی انجــام دادم و منتظر یک 
فصل خوب هســتم که قرار است پیش 
روی من و تیم قرار بگیرد و امیدوارم مهــره مفیدی هم برای تیم باشــم. وی در مورد اینکه نگران 
جایگاهش در ترکیب اصلی هست یا نه، گفت: در نساجی جایگاه خوبی در تیم داشتم و شاید خیالم 
از فیکس بودن راحت بود و این شرایط قطعا در ســپاهان برای من متفاوت است و به این راحتی 
نمی توانم بابت فیکس بودن مطمئن باشم ولی همانطور که گفتم با آمدن به سپاهان یک چالش 
جدید در زندگی ورزشی خودم پذیرفتم و دوست دارم برای جایگاهی که به دنبالش هستم بجنگم و 
تالش کنم و از خودم مطمئن هستم که انقدر تالش می کنم و خوب کار می کنم که گلر اصلی سپاهان 
در فصل جدید باشم.گلر سپاهان در مورد جذب کریستوفر کنت از سوی باشگاه هم اینطور واکنش 
نشان داد: ایشان هم چند روزی است به تمرینات اضافه شده و گلر خوبی است و مطمئنم یک رقابت 
جذاب و جانانه کنار هم خواهیم داشت و این موضوع هم به رشد و بهتر شدن من کمک می کند که 

یک رقیب قدر داشته باشم ولی همانطور که گفتم به دنبال جایگاه اصلی هستم.

مسعود شجاعی؛ احتماال خرید پنجم نساجی 
با اینکه نساجی بیشتر بازیکنان با کیفیت فصل گذشته اش را حفظ کرده و چند بازیکن جوان هم به 
ترکیب این تیم اضافه شده اند به دنبال یکی دو مهره تاثیر گذار دیگر است که یکی از این ها مسعود 
شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی به شــمار می رود، بازیکنی که در تراکتور هم شاگرد ساکت الهامی 
بوده و حتی به زعم سرمربی نساجی نقش اثرگذاری در تثیبت جایگاه فنی اش در تراکتور به عنوان 
سرمربی داشته است.  مسعود شجاعی فصل گذشته در میانه های راه و به همراه اشکان دژاگه بعد 
از اختالفی که با رسول خطیبی پیدا کرد اردوی این تیم را ترک کرد و خیلی ها این  تصمیم را به منزله 
خداحافظی کاپیتان سابق تیم ملی از فوتبال بر شمردند. این در حالی است که به نظر می رسد مسعود 
شجاعی دست کم یک فصل دیگر در فوتبال ایران حاضر خواهد بود. فرهاد کوچک زاده، مدیر تیم 
نساجی در مصاحبه با خبر ورزشی این خبر را تایید کرد و گفت:» مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی 
بوده و از بازیکنان بزرگ فوتبال ایران به شمار می رود و اتفاقا همبازی بنده در سایپا بوده است. باید 
دید مذاکرات و شرایط انتقال او به نساجی چگونه پیش خواهد رفت. امیدوارم به زودی با شجاعی 

به توافق رسیده و شاهد پوشیدن پیراهن نساجی از سوی او باشیم.«
گفته می شود مسعود شجاعی با یکی دو باشگاه دیگر هم مذاکره داشته و اگر با نساجی به توافق 
نرسد باز هم در فصل جدید لیگ برتر در یکی از تیم ها به میدان خواهد آمد. ساکت الهامی، سرمربی 
تراکتور هم پیش تر در مصاحبه اش در اردوی اردبیل به این نکته اشاره کرده بود یک بازیکن اسمی 
در شرف پیوستن به نساجی است. او در دوران مربیگری در تراکتور رابطه خوبی با مسعود شجاعی– 
اشکان دژاگه و احسان حاج صفی داشت و به همراه این تیم به عنوان قهرمانی جام حذفی دست 

پیدا  کرد.

مستطیل سبز

انتخابات فدراسیون 
بدنسازی باطل اعالم شد

شــعبه ۳5 دیــوان عدالــت اداری در حکم 
بدوی کــه تــا ۲۰ روز قابل اعتراض اســت، 
انتخابات فدراســیون بدنســازی و پرورش 
اندام را باطــل اعالم کرد.مجمــع انتخاباتی 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با رقابت 
عبدالمهدی نصیرزاده، حسین یارمحمدیان 
و کاوه درودی به عنوان ۳ کاندیدای نهایی در 
تاریخ ۱۳ دی ســال ۱۳۹۹ به ریاست مهدی 
علی نــژاد، معــاون ورزش قهرمانی و حرفه 
ای وزارت ورزش و جوانــان برگزار و در پایان 
عبدالمهــدی نصیرزاده با کســب ۲۸ رای از 
مجموع ۴۳ رای اعضای مجمــع، به عنوان 
رییس جدید این فدراسیون انتخاب شد.پس 
از برگــزاری ایــن انتخابــات، کاوه درودی 
دبیر ســابق فدراسیون بدنســازی و یکی از 
کاندیداهای ریاست فدراسیون بدنسازی، در 
اعتراض به تخلف صورت گرفته در انتخابات، 
از وزارت ورزش و جوانان بــه عنوان مجری 
برگزاری انتخابات، به دیــوان عدالت اداری 
شکایت کرد.دلیل این شکایت، حضور یکی از 
کاندیداهای انتخابات ریاست این فدراسیون 
در رای گیری بوده اســت. به گونه ای که رای 
دادن این کاندیدا، تخلف محســوب شده و 
در نهایــت منجر به صدور حکم بدوی شــده 
است. شعبه ۳5 دیوان عدالت اداری پس از 
بررسی  و با اعالم احراز تخلف صورت گرفته در 
برگزاری انتخابات مذکور، به  تاریخ ۱۶ شهریور 
و شــماره پرونــده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۹۴5 و 
شــماره بایگانی ۹۹۰5۸5۲ حکــم به ابطال 
انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 
داده است.در پایان حکم صادره آمده است: 
»رای صادر شده به اســتناد ماده ۶5 قانون 
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت 
اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت 
اداری است«. این شــعبه در رای خود اعالم 
کرده،به رغــم ابالغیه ۲۲ اســفند ۹۹، هیچ 
دفاعی از نحــوه برگزاری انتخابــات انجام 
نشــده اســت. پیش از این و با حکم دیوان 
عدالت اداری انتخابات فدراسیون زورخانه و 
ورزش های باستانی نیز باطل اعالم شده بود.

یکی از نکات بسیار مثبت پرسپولیس در سال های 
لی در لیگ قهرمانان  درخشان اخیر، حضور متوا
آسیاست و آنها چند سالی می شود خود را به عنوان 
یک تیم ثابت در بین باشگاه های حاضر در لیگ 

قهرمان معرفی کرده اند

فوتبال جهان

وز عکس ر

دیدار  رییس فدراسیون 
ورزش های همگانی با رییس 

کمیته ملی المپیک
افشین مالیی، رییس و محمدرضا فروحی دبیر 
فدراسیون ورزش های همگانی با حضور در کمیته 
ملی المپیک با سیدرضا صالحی امیری دیدار و 
گفت وگو کردند.در این دیدار رییس فدراســیون 
ورزش های همگانی گزارشی از اقدامات صورت 
گرفته این فدراسیون در دوران کرونا را ارائه و تاکید 
کرد که طرح ها و برنامه های جدیدی را هم برای 
اجرا در ماه های باقی مانده سال در نظر گرفته اند.
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 مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان خبر داد:

 اجرای 2 طرح ورزشی و سالمت محور
 در منطقه 8  شهرداری اصفهان

 مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان از اجرای 2 طرح ورزشی و سالمت محور در منطقه هشت 
شهرداری اصفهان خبر داد.محمد کیهانی با اشاره به میزان پیشــرفت طرح های در حال اجرا در 
منطقه هشت گفت: دو طرح ورزشی و سالمت محور در دو محله منطقه در قالب احداث مجموعه 
زمین های روباز ورزشی در »اصفهان ویال« در محله رزمندگان و مسیر سالمت بوستان بهشت در 
محله میرعماد در حال اجراست.وی با اشاره به میزان پیشرفت طرح های در حال اجرا در منطقه 
هشت اظهار کرد: احداث زمین های ورزشی روباز »اصفهان ویال« یکی از این طرح هاست که برای 
افزایش سرانه ورزشی ســاکنان منطقه در خیابان رزمندگان در حال اجراست.این مقام مسئول 
شهری گفت: این طرح در مرداد ماه سال جاری آغاز شــد و بر اساس پیمان های موجود باید در 
آبان ماه به بهره برداری برسد.مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان مساحت این طرح را یک هزار 
مترمربع عنوان و تصریح کرد: این طرح شامل زمین های ورزشی روباز بسکتبال، والیبال، زمین 
اسکیت مجهز به کفپوش و رختکن های ورزشی اســت که با برآورد اعتبار 3 میلیارد و 200 میلیون 
تومان ساخته می شود.وی بیان کرد: ساخت محور سالمت پارک بهشت از دیگر طرح های منطقه 
اســت که عالوه بر افزودن به زیبایی پارک بهشت، امکان ورزش شــهروندان در این مکان را نیز 

فراهم می آورد.
کیهانی با اشاره به اینکه این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، گفت: این پروژه 
نیز ماه آینده )مهرماه( بهره برداری می شود.وی با بیان اینکه این طرح در محله میرعماد اجرایی 
می شــود، افزود: اعتبار این طرح 2 میلیارد و 300 میلیون تومان اســت که با اجرای آن فضاهایی 
شامل آبنما، فضای نشیمن، فضاهای ورزشی و پیاده رو به بوستان بهشت افزوده می شود.مدیر 
منطقه هشت شــهرداری اصفهان بیان کرد: فضاهای ورزشی این بوستان در قالب مسیر سالمت 

اجرایی می شود که مساحت آن به 4 هزار و 700 مترمربع می رسد.

مدیرعامل سازمان پارک های شهرداری اصفهان:

پساب مصرفی برای آبیاری فضای سبز، بارمیکروبی ندارد
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: تمام پساب مصرفی برای آبیاری 
فضای سبز گندزدایی شــده و بار میکروبی ندارد.فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: فضای سبز شهر 
اصفهان بیش از چهار هزار هکتار وسعت دارد که میراث گذشــتگان ما به شمار می رود و باید برای 
حفظ آنها تالش کرد.وی افزود: با خشک شدن زاینده رود و کم شدن آب چاه ها تنها راهکار آبیاری 
فضای سبز شهر، استفاده از پساب است که بر این اساس برنامه ریزی های الزم انجام شده تا با 
ایجاد تصفیه خانه ها، پساب تصفیه شده استفاده شود. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان ادامه داد: اگر پساب مصرفی رنگ سبز یا بوی نامطبوع دارد، دلیل آن این است 
که تصفیه تکمیلی و ثانویه کامل نشده؛ البته به صورت روزانه پایش پساب انجام می شود.وی با 
بیان اینکه شهرداری اصفهان میلیاردها تومان برای تصفیه و پایش پساب هزینه می کند، تاکید کرد: 
بار میکروبی پساب مصرفی در سطح استانداردهاست و مشکلی برای شهروندان نخواهد داشت.

مرتضایی نژاد با تاکید بر اینکه تمام پســاب مصرفی برای آبیاری فضای سبز گندزدایی شده و بار 
میکروبی ندارد، گفت:طی دو سال اخیر پایه های زیادی روی آب خاک و گیاه انجام شده است و 
شش منطقه شهر اصفهان نیز در این راستا هزینه های زیادی پرداخت کردند تا کمربند سبز اصفهان 
بهبود پیدا کند.وی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم درختان شهر خشک شوند، ادامه 
داد: برای آبیاری فضای سبز با پساب برنامه ریزی های زیادی انجام شده و از نظر اساتید دانشگاه 
در این خصوص بهره مند شــدیم؛ در فرآیند تصفیه، آب در یک مرحله گندزدایی و بار میکروبی آن 

گرفته می شود سپس تصفیه ثانویه و تکمیلی روی آن انجام می شود.

ناقوس خطر برای مقبره شاعر بلند آوازه صفوی؛

زمین هایی که بر باد رفتند

یکی از آرامگاه های مهم و تاثیر گذار شــهر اصفهان که با وجود شــهرت 
جهانی، به بوته فراموشــی سپرده شده اســت آرامگاه صائب تبریزی 
اصفهانی، شاعر پرآوازه عهد صفویه است.حضور آرامگاه صائب در اصفهان 
از نظر مباحث گردشــگری و توجه به صنعت توریسم بسیار مهم است، 
صائب کارهای بزرگی کرده و خالقیت بسیاری در شعر داشته است که 
می تواند انسان های مختلف با عالیق متفاوت را به سوی خود بخواند. 
معتقدم اگر رادیو و تلویزیون برنامه های مختلف فرهنگی خود را در این 
آرامگاه بگذارند، این محل بیشتر معرفی می شود.متاسفانه مردم کمتر 
با محل آرامگاه این شاعر نامی که می توان گفت شهره آفاق است، آشنا 
هستند به گونه ای که برخی حتی تصور نمی کنند که وی در اصفهان مدفون 
باشد، فارغ از گمنامی و بی خبری از مدفن وی در میان اهالی اصفهان، 
متاسفانه سنگ مزار و آرامگاه او نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. در 
این رابطه با یک پژوهشگر و محقق تاریخ اصفهان  گفت و گو شده  تا از 
اهمیت و میزان آسیب های این مکان تاریخی و میراث فرهنگی مطلع 
شویم.وی درباره اطالعات مربوط به صائب تبریزی، اظهار می کند: درباره 
محل تولد میرزا محمد علی صائب ملقب به ملک الشــعرا، مختصات 
ســبک ادبی دوره او که به اســم های مختلفی از جمله، هندی، صفوی 
و اصفهانی خوانده می شــود و این که آیا او به راستی در اصفهان متولد 

شده یا خیر، سخن ها، بسیار اســت. اما آرامگاه او کنار مادی نیاصرم و 
در خیابانی به نام خود صائب واقع شده است.این پژوهشگر افزود: در 
گذشته، فضای اطراف آرامگاه حدود ۱0 جریب بوده و تا قبل از سال ۱340 
هجری قمری، به نام قبر آقا معروف بوده است. مردم در خیال خود تصور 
می کردند که این مکان، تنها مزار فرد بزرگی است که چیزی از زندگینامه 
و سنگ مزار او در خاطره هایشان بر جای نمانده است.اولین کسی که به 
این محل راه یافت و توانست سنگ مزار صائب را از زیر توده های سنگ 
و خاک بیرون بیاورد، مرحوم عالمــه جالل الدین همایی بود. این فضا 
در گذشته دارای دیوار بود و امکان ورود به آن برای همگان میسر نبوده 
است لذا عالمه همایی، به این باغ وارد شد و با کمک باغبان، خاک های 
روی قبر را به یک سوی زد و ســنگ مزار صائب را هویدا کرد. در این که 
چرا ســنگ مزار ســال ها زیر خاک، از نظرها مدفون بوده هنوز به دلیل 

محکمی نرسیده ایم.

مرمت یک آرامگاه چهارده سال به طول انجامید
وی تصریح کرد: درست در قســمت پایین مقبره، سه عدد سنگ مزار 
فرسوده و هم سطح زمین مشاهده می شود که معلوم می شود که این 
قسمت، مقبره خانوادگی صائب بوده است. مرحوم احمد گلچین معانی 

در سفر به اصفهان، از ماجرای کشــف این آرامگاه مطلع شده و پس از 
بازگشــت به تهران، با درج مقاله ای در مجله تهران مصور وزیر فرهنگ 
وقت را قانع می کند که دستوری مبنی بر بازســازی آرامگاه صادر کند. 
اما بنا بر دالیل نامعلوم این کار چهارده ســال طول کشــید تا این که در 
سال ۱342 شمسی ساخت آرامگاه آغاز شد و در ۱34۶ به اتمام رسید. 
در مراسم بازسازی آرامگاه، اکثر مقامات وقت حضور داشتند که کلنگ 
آغازین کار، به دســت عالمه جالل الدین همایی بر زمین زده شد.این 
پژوهشگر تاریخ اصفهان گفت: تزئینات آرامگاه با توجه به زمان حیات 
صائب، از معماری دوران صفویه سبک اصفهانی الهام گرفته شده و حدود 
2 متر نسبت به زمین اختالف ســطح دارد. روی سر ستون های ایوان، 
قوس های جناغی قرار گرفته و زیر سقف با طرح شطرنجی آئینه کاری 
شده است. جبهه شرقی و غربی ایوان، دارای دو دهنه، یک ستون و دو 
قوس است.وی  اضافه کرد: مرحوم حسین معارفی، نقشه بنا را طراحی 
کرده و به تهران فرستاد که تحت نظارت مهندس محسن فروغی فرزند 
ذکاء الملک تکمیل شد و در سال ۱34۶ شمسی به پایان رسید. استاد 
امیرهوشــنگ جزی زاده و مرحوم فضایلی نیز در ساخت این آرامگاه، 
نقش آفرینی کرده و هنر خود را نشان داده اند. ماده تاریخ افتتاح آرامگاه 
نیز توسط عالمه همایی سروده شد که بر کاشی حک شده است. ناگفته 
نماند که حدود 700 هزار تومان برای ســاخت آرامگاه هزینه شد که یک 
هشتم آن را اصفهانی های عالقمند اهدا و مابقی را انجمن ملی پرداخت 
کرد. سنگ مزار صائب، یکی از نفیس ترین سنگ های موجود در اصفهان 
است که حالت تشت آبی و میان تهی برای کاشت گل و یا ریختن آب در 
داخل آن داشته است. خط نستعلیق برجست حک شده بر سنگ، اثر 
استاد محمد صالح خوشــنویس )به تاریخ جمادی االول سال ۱087( 
است که با اسلوب خاصی حجاری شده و به جرأت می توان گفت یکی 
از معدود و یا تنها اثر حجاری ســنگ مزار و کتیبه سنگی به خط توانای 
او است. این پژوهشگر خاطر نشان کرد: به جز این نمونه خط، کتیبه ای 
ســنگی نیز در قســمت ورودی روی دیوار موجود اســت که مربوط به 
ساختمان یک سد از دوره شاه سلیمان صفوی است. این کتیبه نیز به خط 
زیبای خوشنویس مذکور قلمی شده است.این سنگ مزار نفیس جدا از 
ارزش هنری و هویتی اصفهان، می تواند سرمشقی برای خوشنویسان 
روزگار ما هم باشــد، به دلیل نداشتن شیشــه و حفاظی در اطراف آن، 
شرایط ناخوشایندی را پشت سرمی گذارد به گونه ای که این خطوط، در اثر 
ضربه یا سایر آسیب ها به آینده ای پر ابهام چشم دوخته است. از طرفی 
این مکان، به محلی برای تجمع افراد ناباب تبدیل شده که داخل سنگ 

مزار بدون هیچ محدودیتی آتش روشن می کنند.

دفتر تخصصی سینما وابســته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان از بخش اول 
فیلم های منتخب فراخوان حمایــت از تولید فیلم 

رونمایی کرد.
بیست و یکمین روز از شهریورماه برای اهالی فرهنگ 
و هنر یادآور روز ملی سینماســت. دست اندرکاران 
دفتر تخصصی سینما وابســته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز این فرصت 
را غنیمت شمردند تا در آیینی از بخش اول فیلم های 
منتخب فراخوان حمایت از تولید فیلم رونمایی کنند.

این مراسم که با حضور اهالی سینمای اصفهان و با 
گرامیداشــت یاد زنده یاد منصور نورپور مدیر سینما 
قدس اصفهان و حجت ا...نجف پور بازیگر ســینما، 
تئاتر و تلویزیون در عمارت هنرمند برگزار شــد یک 
مهمان ویژه هم داشــت؛ اکبــر اصفهانی عکاس و 
بازیگر ســینمای ایران که نمایشــگاهی از آثار او تا 
3۱ شــهریورماه در عمارت هنرمند برپاست.به گفته 
رییس دفتر تخصصی ســینما ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان، فراخوان 
حمایت این سازمان از تولید فیلم شهریورماه سال 
گذشــته منتشــر و ۱85 اثر از ۱85 نفر به دبیرخانه 
ارسال شــد.مصطفی حیدری با اشــاره به انتخاب 
2۶ اثر در دو مرحله داوری توســط شورایی پنج نفره 
اظهار داشت: چهار اثر شامل 2 فیلم کوتاه داستانی و 
2 پویانمایی انصراف خود را اعالم کردند و در نهایت 
22 فیلم در مرحله تولید قرار گرفت. این آثار شامل 
2 فیلم بلند داستانی، یک پویانمایی، 9 فیلم کوتاه 
داستانی، چهار فیلم کوتاه مســتند، 2 فیلم مستند 

نیمه بلند و چهار فیلم بلند مستند است. 
وی افزود: ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری برای نخســتین بار در تولید این فیلم ها 
نقش حامی و ســرمایه گذار را دارد و تهیه کنندگی را 
نیز به افراد حقیقی واگذار کرده تا دســت آنها برای 

توزیع اثر باز باشد.
رییس دفتر تخصصی ســینمای سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان این فراخوان 
را سنگ محکی برای سنجش پتانسیل تولید فیلم 
در اصفهان دانست و ادامه داد: امیدوارم تولید این 
آثار به اعتالی ســینمای اصفهان کمک کند. جا دارد 
از مدیران ســازمان به دلیل حمایت از تولید فیلم و 
همچنین اعضای شورای کارشناسی، مدیر عمارت 
هنرمند و همکارانم در دفتر تخصصی سینما تشکر 
کنم. رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 

شــهرداری اصفهان نیز در این مراسم با تبریک روز 
ملی سینما و گرامیداشت یاد زنده یاد زاون قوکاسیان 
گفت: جــای زاون همچنان خالــی و خأل نبودنش 

همچنان عیان است.
محمد عیدی بیان کرد: در ایران باســتان الهه ای به 
نام میترا وجود داشت که آن را الهه هزار چشم و هزار 
دست و هزار گوش می دانستند و مایلم هنر سینما را 
به الهه میترا و توانایی آن در تاثیرگذاری بر مخاطب 

تشبیه کنم. 
وی افزود: امروزه فلســفه بیش از هر هنر دیگری 
با سینما آمیخته اســت و بسیاری معتقدند فلسفه 
موجب فربگی سینما شد. پویش های ساختارگرایی 
و پساساختارگرایی نخستین تاثیرات خود را بیش و 
پیش از هر هنر دیگری، بر هنر سینما گذاشت. البته 
ســینماگران فیلســوف نبودند؛ اما با فیلم هایی که 
آفریدند موجب طرح مباحث جدید در فلسفه شدند.
وی ادامــه داد: حرکت و زمان دو پدیده مشــترک 
بین سینما و فلسفه است. فلســفه با زبان در این 
حوزه مفهوم پردازی می کند و ســینما با تکنیک به 
تصویرپردازی می پردازد. اگر سینما را تصویر واقعیت 
یا واقعیت تصویر بدانیم، شکی نیست که با پدیده ای 
مواجهیم که تمام هنرها را در خود دارد و ابزار ارتباطی 

بسیار گسترده ای است.
عیدی تصریح کرد: سینما بیش از همه هنرها امکان 
تجربه تمام عیار را برای مخاطب خود در جهان فراهم 
کرده و از دهه 80 به این سو، بسیاری از پویش های 

اجتماعی و فرهنگی از سینما آغاز شده است.
وی اضافه کــرد: ظرفیت های بومی شــهر اصفهان 
می تواند از رهگذر سینما تبدیل به امری جهانی شود 
و سالیق جهانیان را شــکار کند. امیدوارم شهرداری 
و دفتر تخصصی ســینما بتوانند ظرفیت و زمینه ای 

ایجاد کنند که اصفهان و هنرمندان اصفهانی در عرصه 
ملی و بین المللی کنشگر باشند و این دور نیست، به 
شرطی که مدیریت شهری به این نکته وقوف یابد که 
شکوفایی اقتصاد فرهنگ در شهر اصفهان می تواند 
هم خالقیت فرهنگی و هم درآمدهای پایدار مبتنی 

بر توسعه فرهنگ محور ایجاد کند.
در این مراســم از پوســتر و تیزر بخش نخســت 
فیلم های منتخب فراخوان حمایــت از تولید فیلم 
شامل ۱0 اثر رونمایی شد که شامل عروس سنگ، 
چهل-آخر پنجاه و معتمدالدوله در بخش مســتند 
بلند، عشــین، تولد یک اســطوره و آرزو در بخش 
مســتند کوتاه و زندگی شــیرین، راز قلعه، جاده و 
کرم چاله در بخش فیلم بلند و کوتاه داســتانی بود. 
همچنین از تهیه کنندگان و کارگردانان این آثار تقدیر 
به عمــل آمد.اما بخش ویژه این مراســم به تقدیر 
از اکبر اصفهانــی، عکاس و بازیگر ســینمای ایران 
و افتتاح نمایشــگاه عکس او اختصاص داشــت. 
اصفهانی با طنازی خــاص خود خاطــره ای نیز از 
فیلم برداری یکی از فیلم هایی که در آن حضور داشت 

برای حاضران تعریف کرد. 
اکبر اصفهانی در ســال ۱329 در اصفهان متولد شد 
و از ســال ۱34۶ فعالیت هنری خود آغــاز کرد. او 
عالوه بر بازیگری در 50 فیلم سینمایی در ۱۶0 فیلم 
از جمله فیلم های سرب )مسعود کیمیایی(، طلسم 
)داریــوش فرهنــگ(، اجاره نشــین ها )داریوش 
مهرجویی(، نقطــه ضعف )محمدرضــا اعالمی(، 
شــاخه های بید )امراله احمدجو(  و دست فروش 

)محسن مخملباف( به عکاسی پرداخته است.
گفتنی است؛ نمایشــگاه آثار عکس سینمایی اکبر 
اصفهانی تا 3۱ شهریورماه در عمارت هنرمند واقع در 
میدان شهدا، خیابان ابن سینا، کوچه دوم برپاست.

فیلم های منتخب فراخوان حمایت از تولید فیلم رونمایی شد؛

سنگ محکی بر پتانسیل تولید فیلم در اصفهان راهبردهایی برای افزایش پایداری شهرها
اصطالح پایداری شهری یا به عبارت دیگر، تاب آوری شــهری برای اولین بار پیش از دهه ۱980 
خود را در طراحی های شــهری به تصویر کشید ؛اما به ســرعت در جهان ترویج یافت. تاب آوری 
شهری در دوره های مختلف تحت عناوین متفاوتی نامیده شده با این حال، همیشه اتخاذ اهداف 
مشترکی توسط مدیران را در بر گرفته که به افزایش کیفیت زندگی بشر منجر شده است. در واقع، 
مدیران در بازه های زمانی متفاوت به طور پیوسته در تالش بوده اند از تجربیات یکدیگر به منظور 
استفاده بهینه از منابع طبیعی و پیشگیری از زوال ســرمایه های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی 

و اجتماعی بهره ببرند. 
بدون شک چالشی که همیشه برنامه ریزان با آن دست و پنجه نرم کرده اند اینکه چگونه می توان 
از هم اینک به پایداری شهرها تا سال 2050 کمک کرد و سازگاری مناطق با افزایش جمعیت را تا 
حد قابل قبولی باال برد. در ادامه به معرفی اســتراتژی هایی پرداخته می شود که می تواند در این 

راستا موثر واقع شود.

 افزایش پایداری سیستم های حمل و نقل شهری
مردم کالن شــهرهایی نظیر کپنهاگ دانمارک و آمســتردام در هلند از دیر باز تا بــه امروز به طور 
گســترده از دوچرخه به عنوان یکی از مهم ترین وســیله های عبور و مرور خود در داخل شهر بهره 
گرفته و از پیامدهای بی شمار آن بهره مند شــده اند. در واقع، همیشه هوای این شهرها نسبت به 
سایر همسایه های خود پاک تر بوده است ضمن اینکه مردم نیز از شرایط سالمت جسمی و روانی 

بیشتری برخوردار بوده اند. 
جالب اینکه زیرساخت های رفت و آمد در این دو شهر نیز اغلب برای دوچرخه سواری و پیاده روی 
طراحی شده ضمن اینکه پایتخت دانمارک میزبان پلی بسیار باشکوه برای تردد سبز است که در آن 
عابران پیاده، دوچرخه سواران و حتی افراد سوار بر اسکوتر در ایمنی کامل به رفت و آمد می پردازند. 
امروزه مدیران و حتی ساکنان اغلب شهرهای دنیا نیز از مزایای دوچرخه سواری و تردد سبز آگاه 

شده و برای ترویج هر چه بیشتر آن کوشیده اند.

اعمال راهبردهای طبیعت محور در طراحی شهری
بدون شک هر چه زندگی شهری بیشــتر طبیعت-محور باشد، انتشار گازهای آالینده در آن کمتر 
خواهد بود ضمن اینکه ساکنان از رفاه جســمی و روانی بیشتری برخوردار خواهند شد. طی چند 
دهه اخیر و به ویژه در ۱0 ســال گذشــته، برنامه ریزان در نقاط مختلف دنیا از گسترش فضاهای 
سبز به عنوان یک استراتژی بسیار کارآمد برای به حداقل رســاندن آلودگی هوا و حتی تغییرات 
اقلیمی بهره گرفته اند که اقدامات آن ها پایداری شهری را به حد قابل توجهی افزایش داده است. 
از بهترین نمونه اقدامات اعمال شده جهت سبزسازی شهری می توان به گسترش بام های سبز 
در سراسر کالن شــهر نیویورک، واقع در ایاالت متحده آمریکا اشاره کرد که به مدیریت رواناب ها 
و در نتیجه پیشگیری از وقوع سیل در شــهر انجامیده ضمن اینکه تغییرات اقلیمی را تا حد قابل 

توجهی بهبود بخشیده است.

نقش مشارکت اجتماعی در افزایش پایداری شهری
تجربه نشان داده است که در شهرهایی با بیشترین تراکم جمعیتی، همیشه وقوع سیل یا طوفان 
با شدت بیشتری نســبت به ســایر نقاط دنیا اتفاق می افتد چرا که طراحی شهری اغلب سازگار با 
جمیعت صورت گرفته و اصول پایداری در آن به درستی رعایت نشده است. شاید طراحی صحیح 
شهری و استفاده بهینه از زمین های یک شهر اثرات مخرب ناشی از این فجایع را به حداقل برساند 
با این حال، مشارکت مردم و انسجام اجتماعی می تواند نقش بسیار مهمی در افزایش تاب آوری 
شــهرها در مقابل فجایع طبیعی به ویژه ســیل و آلودگی هوا ایفا کند. به عنوان مثال، مشــارکت 
شهروندان در ایجاد شهرهای دوستدار سالمندان، می تواند در افزایش پایداری شهرها برای تامین 

رفاه این قشر بسیار موثر واقع شود.

با مسئولان

خبر روزگزارش

سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان خبر داد:

شروع فعالیت رسمی شهردار 
اصفهان تا چند روز آینده

سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
با اشــاره به اینکه با اعالم رســمی صدور و 
امضای حکم شهردار جدید اصفهان توسط 
وزیر کشور، فعالیت رسمی علی قاسم زاده 
شروع می شود، اظهار کرد: بر اساس آنچه 
شنیده ایم و با توجه به شلوغی این روزها در 
وزارت کشور در ارتباط با انتخاب استانداران و 
تایید و امضای حکم شهرداران، طبق روندی 
که کالن شــهرهای دیگر مثل تهران و مشهد 
طی کرده اند و حکم شهردار این شهرها امضا 
شده، قاعدتا تا چند روز آینده شاهد شروع 
فعالیت رسمی شهردار اصفهان خواهیم بود.

علــی صالحی بــا بیــان اینکه بر اســاس 
اطالعــات و جمع بندی که از وزارت کشــور 
داریم مشکلی در مورد امضای حکم شهردار 
جدید اصفهــان وجود ندارد، گفــت: تقریبا 
همه کارها و مقدمات انجام شده و در زمان 
کوتاهی این اتفاق می افتد و شهردار اصفهان 
به صورت رســمی کار خود را آغــاز می کند. 
علی قاســم زاده نیز پیش بینی های الزم را 
انجام داده تا به محض ایجاد شــرایط برای 
فعالیت رسمی و قانونی، به سرعت فعالیت 
خود را آغاز کند و مشــکلی برای اداره شهر 

نداشته باشیم.
سخنگوی شورای اســالمی شهر اصفهان با 
بیان اینکه فرآیند اداری باید زمان معمولی 
را طی کند، تصریح کرد: امسال اولین سالی 
است که تغییر دولت و شــوراهای اسالمی 
لبته ســال 9۶ هم دو  شهر همزمان شده، ا
انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراهای 
شــهر با هم برگزار شــد، اما وزیر کشور ابقا 
شد. امسال برای اولین بار هم دولت و وزیر 
کشــور تغییر کرده و استانداران و شهرداران 
تغییر می کنند، این موضوع فرآیند را دچار 
تغییراتی کــرده، اما وزارت کشــور هم این 
دغدغه را دارد که هرچه زودتر در حوزه های 
اســتانی و شــهری ثبات مدیریت داشته 

باشیم.
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مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه اصفهــان در الیو 
اینستاگرامی با بیان اینکه از آبان ماه سال ۹7 فوالد 
مبارکه درگیر تحریم های بســیار ســختگیرانه قرار 
گرفت، اظهار کرد: وزارت خزانه داری فوالد مبارکه در 
این مدت در لیست شدیدترین تحریم ها قرار داده 
شده  که موجب شد در صادرات، واردات، ارتباطات، 
تکنولوژیک، جابه جایی کاالهــای ارزی و ... دچار 
مشــکل شــویم، اما این اتفاق باعث نشد حرکت 
شرکت با رکود مواجه شــود. حمیدرضا عظیمیان با 
بیان اینکه یکی از مهم ترین کاالهای اســتراتژیک 
فوالد در روش قــوس، الکترودگرافیتی اســت که 
مصرف چندگانــه در صنایع اتمی و موشــکی دارد، 
افزود: در مهر ماه ۹7 ذخیره این محصول بسیار کم 
بود، اما امروز به لحاظ این کاال نزدیک به ســه سال 
ذخیــره الکترودگرافیت داریم و توانســتیم بخش 
زیادی از مشکالت ناشــی از تحریم ها را حل کنیم. 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ادامه داد: 
همچنین در این مدت بخشــی از پــول های فوالد 
مبارکــه در اروپا بلوکه شــده و بخشــی از کاالهای 
خریداری شده در انبارهای شــرکت های اروپایی 
دپو شــده و تحویل فوالد مبارکه داده نمی شود، اما 
با وجود تمام این مشــکل حرکــت مبارکه متوقف 
نشده است.وی تاکید کرد: نزدیک 100 میلیون یورو 
پول نقد و نزدیــک 60 میلیون یــورو کاالهای فوالد 
مبارکه در انبارهای شرکت های اروپایی بلوکه شده 
و در مجموع فوالد مبارکه بــه دلیل تحریم ها حدود 
160 میلیون تومان دارایی بلوکه شده دارد. عظیمیان 
گفت: شرکت طرف حساب و بانک ها، از اعتبار کافی 
برخوردار هســتند، اما در چارچوب تحریم ها ناچار 
به این هســتند که با رفع تحریم ها این دارایی ها به 
حساب شــرکت فوالد مبارکه واریز می شود، البته 
فوالد مبارکه برای آزادسازی دارایی های بلوکه شده 

خود در آلمان و ایتالیا طرح دعاوی انجام داده که در 
بخش هایی موفق بودیم و در بخش هایی هم منتظر 

رای نهایی و تجدیدنظر هستیم.

تغییــرات مدیریتی وزارت صمــت و چالش 
فوالدی ها

وی با بیان اینکه در دولت گذشته پست وزارت صمت 
پنج بار تغییر کرد که این تغییر مدیریت به چالشی 
برای تمام صنایع از جمله فوالدی تبدیل شد، گفت: 
از طرفی با توجه به اینکه فوالد مبارکه بنگاه صنعتی و 
شرکتی بورسی است و همچنین در دنیا فوالد به دو 
صورت طویل و عریض تولید می شود و فوالد طویل 
شــامل میلگرد و تیرآهن مصرف همگانی دارد، اما 
فوالد عریض تنها در صنعــت کاربرد دارد.مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان توضیح داد: محصوالت 
فوالد مبارکه وارد صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، 
قطعه سازی، ساختمان ســازی و صنعت پروفیل 
شده و همچنین برای انجام پروژه های وزارت های 

نیرو و نفت مورد استفاده قرار می گیرد.

فوالد مبارکه، لوکوموتیو صنعت
وی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه لوکوموتیو صنعت 
است، تصریح کرد: فعالیت 3 هزار واحد صنعتی به 
فوالد مبارکه وابسته اســت و فعالیت فوالد مبارکه 
نقش باالیی در صنعت و اقتصاد و اشتغال کشور دارد 
و به نوعی نقش زیربنایی برای خود قائل هســتیم، 
از سوی دیگر باید توجه داشت که صنعت سیمان و 
فوالد به عنوان کاالی زیربنایی برای توســعه نقش 
باالیی در کشــور دارند.عظیمیان با بیان اینکه فوالد 
مبارکه با تولیــد 6.5 میلیون تــن و همچنین گروه 
مبارکه شامل هرمزگان و سبا در مجموع باید تولید 
10.2 تن داشته باشند، افزود: پیش از ورودم به فوالد 

مبارکه، تولید این شــرکت 6 میلیون و 450 هزار تن 
بود، اما دو ســاعت مانده به پایان ســال ۹۹، تولید 
شرکت فوالد مبارکه توانســت از مرز 7 میلیون تن 
عبور کند.وی افزود: گروه فوالد مبارکه 8.5 میلیون 
تن فوالد تولید کرده اســت که در ســال ۹۹ تولید به 
نزدیک 10 میلیون تن رسید، درحالی که در زمستان 
۹۹ همزمان قطع برق و گاز داشتیم و اگر محدودیت 
انرژی را نداشتیم از ظرفیت اسمی 7.2 میلیون تن 
تولید فوالد به 7.5 میلیون تن می رسیدیم، همچنین 

اجازه ندادیم تحریم ها بر تولید ما اثرگذار باشد.

توضیحات در مورد ابرطرح توسعه نورد گرم 2
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان همچنین 
درباره طرح های توســعه فوالد مبارکه توضیح داد: 
ابرپروژه نورد گرم 2 به ظرفیــت تولید 4.2 میلیون 
تن فوالد در ســال 8۹ در این شــرکت تعریف شد؛ 

باید توجه داشــت که فوالد مبارکــه، 7 میلیون تن 
فوالد خام تولید دارد که حــدود 3 میلیون تن آن را 
به صورت خام می فروشــیم. وی تاکید کرد: فوالد 
مبارکه طی 11 سال گذشته با پروژه نورد گرم 2 در پی 
این بوده که تمام تولیدات فوالد خام خود را نورد کرده 
و با ارزش افزوده باال به بازار عرضه کند. عظیمیان با 
اشاره به اینکه ابرپروژه نورد گرم 2 طی چندین مرحله 
به مناقصه بین المللی رسید، اما به دلیل تحریم ها 
تاکنون به فاز اجرایی نرسیده است، گفت: با توجه به 
این مشکالت با یک شرکت خارجی اخیرا رایزنی و 
مراحل صدور مجور آنها انجام شده است. وی توضیح 
داد: این ابرپروژه بــا ظرفیت 16 هزار میلیارد تومان، 
زمینه اشتغال 10 هزار نفر را مهیا می کند و امیدواریم 
در سه ســال آینده به بهره برداری برسد تا کشور از 
واردات ورق بی نیاز شــود.مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان همچنین یادآور شد: کلنگ ابر پروژه 

نورد گرم 2 در ســال ۹8 به زمین زده شــد و اجرای 
این پروژه توسط خود فوالد مبارکه تامین مالی می 
شود، از ســوی دیگر برای 11 طرح توسعه خود هیچ 
ریال و کمکی از دولت نخواهیم گرفت و تنها به دنبال 

دریافت مجوزها هستیم.

مشارکت فوالد مبارکه در سه طرح انتقال آب
وی همچنین به سه طرح انتقال آب که فوالد مبارکه 
در آن مشارکت دارد اشــاره کرد و گفت: ساخت سد 
تنظیمی کوهرنگ سه، انتقال آب از جنوب به اصفهان 
با مشارکت 40 درصدی فوالدی و خط انتقال آب به 
خراسان رضوی و سیستان و بلوچســتان از جمله 
این طــرح هاســت.عظیمیان به طرح چهارســاله 
تحول دیجیتال از 5 مرداد ماه ســال ۹۹ اشاره کرد 
و افزود: فوالد مبارکه در حال حاضر در نســل سوم 
تکنولوژی قرار دارد، اما نســل چهــارم می گوید کل 
یک سازمان باید به صورت هوشــمند اداره شود که 
نتیجه آن اداره هوشــمند فوالد مبارکه خواهد بود و 
برای سهامداران بهره وری 6.8 درصدی است، این 
پروژه تا ســال 1404 به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه درباره طرح توســعه دو خط تولید 30 
هزار تنــی الکترودگرافیتی در یزد نیــز، گفت: نیاز 
ساالنه کشور به این محصول اســتراتژیک 50 هزار 
تن اســت که نیمی از آن در شــرکت فــوالد مبارکه 
مصرف می شود و نیاز است در تولید این کاال خودکفا 
شــویم که با انعقاد قراردادهای خارجی انجام شده 
 و واردکردن تجهیزات مورد نیــاز در آینده نزدیک به

 بهره برداری می رسد.

80 درصد نیاز مصرف کنندگان واقعی را تامین 
کنیم

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با بیان اینکه 

به علت حجم باالی نقدینگی ممکن اســت کاالی 
ســرمایه ای فوالد، در مسیر ســوداگری و واسطه 
گری قرار گیرد که در مورد محصوالت این شــرکت 
درصد اندکی را شامل می شود، افزود: بخش عمده 
تولیدات شرکت فوالدمبارکه به دست مصرف کننده 
نهایی می رســد و در تالشــیم بازار دچار آشفتگی 

نشود. 
وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه نزدیک به 17 هزار 
میلیارد تومان اعتبار در اختیار مشــتریان قرار داده 
 LC است، توضیح داد: با فروش اعتباری و گشایش
داخلی توسط بانک ها به مدت سه ماه این امکان 
برای تولیدکنندگان فراهم شده تا از فوالد مبارکه کاال 
خریداری و به محصوالت نهایی برای ارزش افزوده 

و سود بیشتر تبدیل کنند.
عظیمیان همچنین درباره قیمت گذاری دستوری 
محصوالت فــوالدی، گفــت: افراد در بــورس کاال 
براساس تعیین سهمیه و سامانه بهین یاب، امکان 
خرید دارند و قیمت هم کشف می شود.وی با تاکید 
بر اینکــه فوالدمبارکه تولید کننده اســت؛ نه توزیع 
کننده، اظهار کرد: ما مسئول هستیم تا محصوالت 
در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد، اما در برخی 
مواقع به علت حجم باالی نقدینگی کشور،  جذابیت 
کاالی سرمایه ای فوالد و اشکاالت موجود در نظام 

توزیع مشکالتی ایجاد می شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان افزود:  اگر 
80 درصد نیاز مصرف کنندگان واقعی را تامین کنیم 
دیگر جایی برای ســفته بازی و واسطه گری باقی 
نمی ماند، بنابراین درصدد هســتیم این اشکاالت 
در دولــت جدید برطرف شــود و با توجــه به اینکه 
فوالدمبارکــه به طــور انحصــاری، تولیدکننده ۹3 
درصدی ورق کشور است با همکاری وزارت صمت 

اجازه آشفتگی در این بازار را نمی دهیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

فوالد مبارکه حدود ۱۶۰ میلیون یورو دارایی بلوکه شده دارد

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.
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