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تجارتنیوز: بلیت پرواز به مقصد عراق همچنان تا حدود ۶۰ میلیون تومان به فروش می رود. برخی از آژانس های هواپیمایی هم می گویند اســتقبال از بلیت عراق زیاد است. 
اما آنطور که برخی از مســافران می گویند احتماال در سفر به عراق و شرکت در مراســم اربعین می توانند واکسن فایزر بزنند. سوال اینجاســت، آیا ماجرای استقبال ایرانیان از 

واکسیناسیون در ارمنستان بار دیگر در عراق تکرار می شود؟ چون برخی از مســافران می گویند احتماال در عراق می توانند فایزر بزنند. آیا عراق به مسافران اربعین واکسن فایزر 

می زند؟

ایرانیاندرعراق،فایزرمیزنند؟
مسئول فروش بلیت یکی از آژانس ها می گوید: »به طور قطعی نمی توان گفت حتما در عراق واکسن می زنید اما مسافرانی داشتیم که به عراق رفتند و واکسن فایزر تزریق کردند. 

مثال مسافرانی داشتیم که می خواســتند از ایران مهاجرت کنند، در عراق فایزر تزریق کردند. بعد به کشور برگشــتند و کارهای مهاجرت خود را انجام دادند.« یکی دیگر از دفاتر 

مسافربری هواپیمایی می گوید: »اطالعات زیادی ندارم ولی شــنیدم که آنجا فایزر می زنند. البته فکر نکنم رایگان باشد.« غالب واکسن های تزریقی در کشور سینوفارم است 

؛اما برخی می گویند ترجیح می دهیم واکسن دیگری به جای سینوفارم بزنیم. از سوی دیگر برخی از کشورها هنوز واکسن سینوفارم را تایید نکرده اند. یکی از کسانی که مسافر 

عراق است به تجارت نیوز می گوید: »برای مراسم اربعین می روم اما در کنار آن فایزر هم تزریق می کنم. دوســتانم در عراق واکسن فایزر تزرق کردند و این کار سختی نیست.« 

پیش تر علی شــریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و صادرکننده فعال در بازار عراق به تجارت نیوز گفته بود فقط کسانی که اقامت دائم داشته باشند، می توانند در 

عراق واکسن بزنند. اما از آنجا که در این کشور هم فساد باالست، واکسینه شدن غیرقانونی ایرانیان کار غیرممکنی نیســت. قرار بود بلیت سفر به عراق ارزان شود. نهایتا پنج تا 

شش میلیون تومان؛ اما از قیمت های مصوب بلیت پرواز به عراق از سوی سازمان هواپیمایی کشــور خبری نیست. برخی از آژانس های هواپیمایی هنوز بلیت به مقصد نجف را 

بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان می فروشند. بلیت بغداد هم تا ۳۰ میلیون تومان اســت. اپراتور یکی از این دفاتر می گوید: »قیمت های سه تا پنج میلیون تومان برای ایرالین های 

داخلی است. ظرفیت بلیت ایرالین های داخلی پر شده و االن فقط بلیت ایرالین خارجی داریم.« وی می افزاید: »برای ایرالین های خارجی قیمت ها هچنان باالست. دلیل هم 

استقبال زیاد مسافران است.« روز چهارشنبه محمد حسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفته بود جلسه ستاد اربعین تشکیل شد و قیمت نهایی بلیت از سه  تا 

شش میلیون تومان تعیین شده است. اما قیمت بلیت ایرالین های داخلی چقدر است؟ برخی از آژانس ها با همان قیمت های مصوب بلیت می فروشند. یعنی برای پروازهای 

تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز به مقصد نجف دوطرفه پنج میلیون تومان و یک طرفه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. از مقصد مشهد نیز به صورت دوطرفه شش میلیون 

تومان و یک طرفه چهار میلیون تومان تعیین شده است. البته برخی از ایرالین های داخلی نیز با قیمت مصوب بلیت نمی فروشند. یکی از ایرالین های داخلی از مقصد تهران به 

نجف پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. البته به صورت یک طرفه. یکی دیگر بلیت دوطرفه را حدود هفت میلیون تومان می فروشد. از سوی دیگر پر شدن ظرفیت ایرالین های 

داخلی و نیز گران بودن ایرالین های خارجی برخی از مسافران را به خرید پرواز العراقیه ترغیب کرده است. یکی از مسافرانی که برای مراسم اربعین بلیت العراقیه را رزرو کرده، 

به تجارت نیوز می گوید: »پرواز العراقیه ارزان است، برای ویزا هم سخت گیری نمی کنند. اما مطمئن نیستم که پرواز حتما صورت بگیرد.«

مسافرانمیتوانندازمرززمینیبهایرانبرگردند؟
مسئول رزرو بلیت یکی از دفاتر مسافرتی می گوید: » با پرواز العراقیه بلیت ارزان تر است و با ویزا حدود هفت میلیون تومان می شود. برای انجام پرواز هم نگران نباشید.« نکته 

دیگر این است که برخی از سایت ها فقط بلیت رفت به عراق را می فروشــند. یکی از دفاتر فروش بلیت می گوید: »برای برگشت مسافران می توانند از طریق مرز زمینی به ایران 

برگردند یا از طریق سفر هوایی. این را مسافر انتخاب می کند. فقط باید تست PCR داشته باشــند. تست هم حدود ۵۰ دالر  می شود.« این در حالی است که گودرزی، فرمانده 

مرزبانی ناجا گفته بود مرزهای زمینی بین ایران و عراق بسته است و زائران به مرزها رجوع نکنند.
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نمایندهمردماصفهاندرمجلسمطرحکرد:

زایندهرود،نماداوج
بیهنریدرمدیریت
منابعآبیکشور

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
با تاکید بر اهمیت شــفافیت در حوضه زاینده رود، 
گفت: زاینده رود نماد اوج بی هنری مدیریت منابع 
آبی در وزارت نیرو طی سالیان گذشته است که همه 
از باالدست تا پایین دســت از زاینده رود استفاده 
می کنند و همه ناراضی هستند. مهدی طغیانی در 
دهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشاره به طرح موضوع آب از سوی اعضای شورای 
شــهر اصفهان، اظهار کــرد: موضــوع آب اصفهان 
پیچیده شــده و جوانب مختلفی دارد. در یکســال 
گذشــته تقســیم کاری انجام دادیم و گفتیم َعلم 
باید دست دو نماینده اســتان باشد و بقیه حمایت 
کنند، اما متاســفانه این اتفاق نیفتاد و دو َعَلم دار 
گرفتاری های فراوانی داشــتند. وی با بیان اینکه 
در ماه های اخیر و با استقرار دولت جدید، قرار شد 
روی موضوع آب فکر کنیم و به یک فهرست اقدام 
برسیم، گفت: قانون و مقررات و مصوبات به اندازه 
کافی داریــم، اما برنامه عملیاتی مــی خواهیم که 
شاخصه های مختلفی دارد.  نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شفافیت را مهم ترین موضوع در حوضه 
زاینده رود دانســت و افزود: در حال حاضر همه از 
زاینده رود استفاده می کنند و همه ناراضی هستند، 
این موضوع اوج بی هنری مدیریت منابع آبی کشور 
در سال های گذشته را نشان می دهد که از باالدست 
تا پایین دســت همه ناراضی هســتند. طغیانی با 
بیان اینکه کل مساحت فضای سبز اصفهان ۵ هزار 
و ۵۰۰ هکتار اســت، گفت: این در حالی است که در 
باالدست چندین هزار هکتار توسعه باغات را داریم 
به همین دلیل بر شفافیت در حوضه زاینده رود تاکید 
داریم. همچنین تثبیت مالکیت بهره برداری، ایجاد 
بازار حقوق آب، توزیع عادالنــه و تامین آب از دیگر 
برنامه های پیش بینی شــده است. وی همچنین 
با تاکیــد بر شناســایی چشــمه های آالیندگی در 
قطب های صنعتی اصفهــان، تصریح کرد: آلودگی 
هوای اصفهان باید در اولویت قــرار گیرد، در حالی 
که متاســفانه بودجه آلودگی اصفهان امسال صفر 
اســت. در این زمینه توافقی صورت گرفته که نیمی 
از همه هزینه های ســامانه رصد و پاالیش آلودگی 
هوای اصفهان را شرکت شهرک های صنعتی استان 
پرداخت کند تا چشمه آالینده را در هر لحظه شبانه 

روز نشان دهد و در لحظه با آن برخورد شود.

دستوروزیرکشوربه
استانداراناصفهانو
خوزستانبرایپیگیری
درماننوجوانفداکار

ایذهای
 احمد وحیدی وزیر کشــور، در تمــاس با رضایی 
اســتاندار اصفهان به وی ماموریت داد تا با حضور 
مستقیم در بیمارســتان، وضعیت درمانی نوجوان 
فداکار ایذه ای را پیگیری و نتیجه را به وزیر کشــور 

گزارش دهد.
وزیر کشور همچنین در تماس، با خلیلیان استاندار 
خوزستان به وی ماموریت داد تا ضمن رسیدگی به 
وضعیت خانواده علی لندی تا حد امکان هزینه های 

درمان وی از طرف استانداری تامین شود.
در پی وقوع آتش سوزی در یکی از محالت شهر ایذه 
که منجر به گرفتاری دو خانم میانســال و مسن در 
آن خانه شــد، علی لندی نوجوان ۱۵ ساله تا پیش 
از رسیدن نیروهای امداد رســان و آتش نشانی به 
محل، با فداکاری به دل آتش زد تا دو نفر نیازمند را 
نجات دهد. میزان سوختگی این نوجوان فداکار، با 

بیش از ۹۰ درصد، وی را راهی بیمارستان کرد.
علی لندی با بیش از ۹۰ درصد سوختگی در وضعیت 
نامســاعدی قرار دارد و پس از اقدامــات اولیه در 
بیمارستان طالقانی اهواز برای سیر مراحل درمان به 

بیمارستانی در اصفهان اعزام شد.
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اسراییل، گنبد آهنین را به حالت آماده باش درآورد
اسراییل پس از دســتگیری آخرین اســرای فلســطینی عملیات جلبوع، از بیم پاسخ موشکی 
مقاومت، سامانه های گنبد آهنین اطراف نوار غزه را فعال کرد.ارتش اسراییل، پس از دستگیری 
دو اسیر باقی مانده شــش اســیر عملیات فرار از زندان فوق امنیتی جلبوع، سامانه های »گنبد 
آهنین« در اطراف نوار غزه را از بیم هرگونه حمالت موشکی احتمالی مقاومت فلسطین، به حالت 
آماده باش درآورد.رادیو اسراییل از آماده باش این سامانه ها به دلیل وجود احتمال حمله موشکی 

از نوار غزه پس از تکمیل عملیات بازداشت شش اسیر عملیات فرار از زندان جلبوع، خبر داد.

مذاکرات پاکستان با طالبان برای دولتی فراگیر آغاز شد
عمران خان، نخست وزیر پاکستان با انتشار پیامی در حساب توئیتر خود اعالم کرد که اسالم آباد 
برای تشــکیل یک دولت فراگیر شــامل تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها در افغانســتان با طالبان 

مذاکرات را آغاز کرده است.
عمران خان این تصمیم را پس از دیدار خود با ســران کشــورهای همســایه افغانستان به ویژه 
امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان در دوشــنبه اتخاذ کرده است.نخست وزیر پاکستان 
در پیام خود تصریح کرد که پس از درگیری های ۴۰ ساله، دولت فراگیر به برقراری صلح و ثبات در 
افغانستان کمک کرده و این امر هم به نفع کابل و هم منطقه است.عمران خان نوشته است: پس 
از مذاکرات در دوشنبه با رهبران همسایگان افغانســتان و به ویژه گفت وگوی طوالنی با امامعلی 
رحمان، رییس جمهور تاجیکســتان، من با طالبان گفت وگو کرده ام تا دولت افغانســتان شامل 

تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها شود.

 ضیافت جذاب و مبتکرانه رییس جمهور تاجیکستان
 برای سران سازمان شانگهای

امامعلی رحمان برای استقبال از مقامات و سران ســازمان همکاری شانگهای، جشنی بی نظیر 
در اقامتگاه خود برپا کرد. به نقل از شــبکه الحره، »امامعلی رحمان« رییس جمهور تاجیکستان 
که این روز ها میزبان مقامات و رؤسای جمهور عضو »ســازمان همکاری شانگهای« و »سازمان 
پیمان امنیت جمعی« است، برای استقبال از آنها، ضیافتی منحصر به فرد را در اقامتگاه خود در 

شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان ترتیب داد.
 بر اســاس این گزارش، برای اســتقبال از مقامات خارجی که در این ضیافت شــرکت داشتند، 
میزهای پذیرایی بزرگی از میو ه های فراوان و رنگارنگ تدارک دیده شــده بود که در مسیر ورود 

مهمانان به شکلی چشم نواز و خیره کننده چیده و تزئین شده بود.
امامعلی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان در خصوص چرایی برپا کردن این ضیافت پر هزینه 

گفت: می خواستم شادی را به ارمغان آورم.

 تقالی دوباره »ترامپ« برای ابطال نتیجه انتخابات 
2020 در ایالت جورجیا

دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشــین آمریکا با ارســال نامه ای به وزیر امور ایالتی جورجیا از 
او خواســت تا روند ابطال نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را آغاز کند.به نقل از پایگاه بیزنس اینسایدر، در 
این نامه که لیز هرینگتون، ســخنگوی دونالد ترامپ در توئیتر منتشــر کرد، ادعا شــده است که 
شواهد ضمیمه شــده ای از »تقلب انتخاباتی گســترده« در جورجیا وجود دارد. ترامپ در نامه به 
برد رافنسپرگر، وزیر امور ایالتی جورجیا به ۴۳ هزار رای غیابی اشاره دارد که مدعی است قوانین 

را نقض کرده اند.

ادعای جدید رسانه عبری از نحوه ترور شهید فخری زاده
تســنیم: روزنامه عبری زبان یدیعوت احارانوت، در گزارشی ادعایی 

نحوه ترور شهید فخری زاده را برای مخاطبان خود تشریح کرد.
طبق روال معمول محافل اطالعاتی و رسانه ای رژیم اسراییل، اطالعات 
مورد نیاز خود برای انتشــار را ابتدا در اختیار یک رسانه آمریکایی که 
معموال نیویورک تایمز اســت قرار داده و همزمان با انتشار آن در این 
رسانه آن را به زبان عبری برای مخاطبان خود و با ادعای استناد به این 

رسانه آمریکایی منتشر کردند.
رسانه برخط یدیعوت احارانوت ، ســناریوی ادعایی محافل اطالعاتی 
اسراییلی از نحوه ترور شــهید فخری زاده را منتشر کرد و در این رابطه 

نوشت:
دانشمند بزرگ هسته ای اصرار داشت که خود پشت فرمان نشسته و 
در حالی که همســرش در کنار او بود، رانندگی کند، این در حالی است 
که گروه ترور در یک مرکز ســری در فاصله هزاران مایل دورتر در اتاق 

عملیات به  انتظار او نشسته بود.
براساس سناریوی ادعایی صهیونیســت ها، دستگاه اتوماتیکی که از 
طریق ماهواره کنترل می شود به شکل سری و در قطعات مختلف یکی 
پس از دیگری وارد ایران شده و در داخل کشور در مدت زمانی نسبتا 

طوالنی مونتاژ شده بود.
در اعترافات یدیعوت آحارانوت آمده اســت: محسن فخری زاده در 
جریان عبور ستون خودروهای ضد گلوله اش از یکی از شهرهای حومه 
تهران در نوامبر ۲۰۲۰ با آتش گلوله کشــته شــد در حالی که نهادهای 

اطالعاتی اسراییل متهم به انجام این کار شدند.
در این گزارش تاکید شــده است: شــماری از روزنامه نگاران از جمله 
رونین برگمن، خبرنگار یدیعوت احارانوت بــا همکاری یکدیگر نحوه 
انجام عملیات موساد در ترور محســن فخری زاده، فردی که حداقل 
برای 1۴ ســال یکی از اهداف ترور محســوب می شــد را تشــریح و 

بازنویسی کرده اند.
در ادامه این گزارش ادعایی آمده است: فخری زاده یکی از ارشد  ترین 
دانشمندان ایران محسوب می شد که در رأس پروژه عماد قرار داشت.

به رغــم آن که این پروژه در ســال ۲۰۰۳ تعطیل شــد، امــا بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر سابق اسراییل طی ســخنرانی خود در حاشیه 
اعالم دستیابی به آرشیو هســته ای ایران در سال ۲۰18 ادعا کرده بود 
که فخری زاده همچنان نقش اصلی را در برنامه هسته ای ایران دارد، 
نتانیاهو در این نشســت مطبوعاتی به خبرنگاران گفته بود که نام او را 

به یاد داشته باشید.
به زعم این رسانه اســراییلی که تالش می کند داده های منابع امنیتی 
اسراییلی را به روزنامه آمریکایی نســبت دهد، نام فخری زاده بارها 
و بارها در نشســت های مشترک اســراییل و آمریکا در دوره نخست 

وزیری ایهود المرت هم مطرح شده بود.
یدیعوت احارانوت اعتراف می کند که فخری زاده برای ســال ها به هر 
شکل یکی از اهداف ترور ســرویس های اطالعاتی اسراییل بود، اما 
تالش دارد آن را به رســانه آمریکایی نسبت داده، گرچه تاکید می کند 
در ســال ۲۰۰9 عملیاتی برای ترور وی تدارک دیده شد که در آخرین 

لحظات لغو شد.
بر اساس روایت این رسانه عبری زبان، تیم ترور در آن زمان در نقطه ای 
در تهران منتظر انجام ماموریت خود بود اما موساد در آخرین لحظات 
در رابطه با احتمال مطلع شــدن ایران دچار شک و تردید شد و از بیم 
افتادن عامالن ترور در کمین ماموران ایران دستور لغو عملیات صادر 

شد.
در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده است، اسراییل ترور فخری 
زاده و دانشمندان هســته ای را همزمان با آغاز مذاکرات باراک اوباما 
متوقف کرد تا راه مذاکرات رییس جمهور آمریکا هموار شــده و منجر 
به توافق هســته ای ۲۰15 شــود.با این حال زمانی که دونالد ترامپ 
رییس جمهور بعدی آمریکا در سال ۲۰18 از توافق هسته ای خارج شد، 
اسراییل مجددا عملیات تخریبی خود را در برنامه هسته ای ایران از سر 
گرفت که یکی از این اقدامات تالش برای ترور این دانشمندان بزرگ 

بود.بر اساس ادعاهای منتشر شــده در این گزارش، کار آماده سازی 
برای ترور فخری زاده با سلسله نشســت  هایی در اواخر ۲۰19 و اوایل 
۲۰۲۰ با نشست های با حضور مسئولین عالی رتبه اسراییلی و ریاست 
یوسی کوهن رییس موساد از یک سو و مسئولین آمریکایی از سوی 
دیگر آغاز شد و در برخی از نشست ها شخص رییس جمهور ترامپ و 

مایک پمپئو وزیر خارجه اش هم شرکت می کردند.
این در حالی است که جینا هاســپل، رییس وقت سازمان اطالعات 

مرکزی آمریکا هم در این نشست ها حضور داشت.
به نوشته یدیعوت احارانوت، یک منبع آگاه آمریکایی که در یکی از این 
نشست ها حضور داشت به روزنامه آمریکایی گفته است، طرف آمریکا 

از نقشه ترور مطلع شده و به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
در بخش دیگری از این گزارش ادعا شده اســت: نقشه مذکور بعد از 
ترور قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس که از طریق حمله هوایی 
آمریکایی در ژانویه ۲۰۲۰ صورت گرفت، بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

مســئولین موســاد ادعا می کنند که برای انجام این ترور از مسلسل 
سنگین از نوع )FN MAG( استفاده کرده و دستگاه ربات پیچیده ای 
روی آن تعبیه کردند که توسط شرکت صنایع تســلیحات اسپانیایی 

)Escribano( ساخته شده و )Sentinel ۲۰( نام داشت.

یک مقام ارشد سابق آمریکا با بیان اینکه عضویت 
ایران در سازمان شانگهای به این کشور اجازه می 
دهد از فشــارهای آمریکا در امان بماند، تاکید کرد 
که اکنون دولت آمریکا به یک نقشه دوم نیاز دارد.

دنیس راس، مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در 
امور خاورمیانه و ایران در دوران ریاست جمهوری 
باراک اوباما با انتشار پیامی در حساب کاربری خود 
در توئیتر بــه عضویت ایران در ســازمان همکاری 

شانگهای واکنش نشان داد.
وی نوشــت: اکنــون ایــران عضو دائم ســازمان 
شــانگهای اســت. چیزی که از مدت ها پیش به 

دنبال آن بود. ســرانجام روسیه و چین این امکان 
را فراهم کردند.

دنیس راس در ادامه تاکید کرد که ایران با چرخش 
به سمت شرق قادر خواهد بود از فشارهای ایاالت 
متحــده در امان بمانــد. دولت آمریــکا اکنون به 

»طرح دوم« )نقشه B( نیاز دارد.
بنابــر این گــزارش، روز جمعه در جریان بیســت 
ویکمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای 
)SCO( سند عضویت دائم ایران در این سازمان 

به امضای سران کشورهای عضو رسید.
سازمان همکاری شانگهای با هدف همکاری های 

امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در ســال ۲۰۰1 توسط 
ســران چین، روســیه، قزاقســتان، قرقیزستان، 
تاجیکســتان و ازبکســتان و با هدف برقرار کردن 
موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه تاسیس 
شد. سپس در ســال ٢٠١٦ هند و پاکستان نیز به 

عضویت آن درآمدند.

 واکنش »دنیس راس« به عضویت ایران در
 سازمان شانگهای

وزیر خارجه امروز راهی نیویورک می شود؛

 دیدار با هیئت آمریکایی در دستورکار نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: وزیر امور خارجه برای شرکت در مجمع عمومی ســازمان ملل راهی نیویورک می شود.سعید خطیب زاده اعالم 
کرد که در این سفر امیر عبداللهیان حدود ۴5 مالقات خواهد داشت .وی در مورد این که آیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشست وزیران امور خارجه 
ایران و ۴+1 برگزار می شــود، گفت: هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است و باید دید که دستور کار آن چیســت. البته آقای امیر عبداللهیان در جریان 

حضور در نیویورک به صورت جداگانه با وزیران امور خارجه ۴+1 دیدار و رایزنی می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این ســوال که آیا برنامه ای برای دیدار هیئت ایرانی و هیئت آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نظر 
گرفته شده است، پاسخ داد: خیر!وی در پاسخ به این سوال ایسنا در مورد ترکیب تیم مذاکره کننده ایران در گفت وگوهای وین و اینکه آیا آقای باقری رییس 
تیم مذاکره کننده ایران خواهد بود، گفت: ترکیب تیم مذاکره کننده و مســائل مربوط به آن در حال بررسی اســت، تغییراتی صورت می گیرد و وقتی شکل و 

شمایل این موضوع نهایی شود در مورد آن اطالع رسانی خواهد شد.

خبر روز

وز عکس ر

حال وهوای کانادا 
در روزهای نزدیک 
شدن به انتخابات

مردم کانادا امروز بــرای انتخاب 
نخست وزیر این کشور رای خواهند 
داد. این در حالی است که ترودو، 
نخســت وزیر فعلی، برای ۴ سال 
آینده خود طرحــی مطرح کرد که 

رای هایش را از دست داده است.

رییس سازمان انرژی اتمی وارد وین شد
رییس ســازمان انرژی اتمی به منظور شــرکت در شــصت و پنجمین نشست ســاالنه آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی وارد وین 
شــد.محمد اســالمی، معاون رییس 
جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی 
ایران به منظور شرکت در نشست ساالنه 
آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی، در 
رأس هیئتی وارد وین شد.اسالمی در 
این سفر عالوه بر شــرکت و سخنرانی 
در نشســت ســاالنه آژانس با مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیگر 

همتایان خود دیدار می کند.
قرار است مذاکرات ایران و آژانس در چارچوب مذاکرات اخیر در تهران نیز در این سفر انجام شود.

فرمانده بلندپایه ارتش، جانشین سرلشکر باقری شد 
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده به عنوان جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب 
شد.به پیشنهاد رییس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده طی حکمی از سوی 
فرمانده معظم کل قوا به عنوان جانشین رییس ســتاد کل نیروهای مسلح منصوب شد.مراسم 
معارفه و تکریم جانشــین رییس ستاد کل نیروهای مســلح صبح روز یکشنبه برگزار شد و امیر 
سرتیپ نصیرزاده به سمت جانشین ســتاد کل معرفی و از خدمات امیر آشتیانی تقدیر شد.این 

مراسم با حضور جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح برگزار شد.

نسخه پیچی یک نماینده مجلس برای »رییسی«
نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد که رییس جمهوری، سمیه رفیعی دیگر 
نماینده تهران را به عنوان رییس سازمان محیط زیســت معرفی کند. زهره الهیان، عضو فراکسیون 
زنان مجلس در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: » سازمان محیط زیست طی سالیان اخیر با بی 
مسئولیتی فراوان نیازمند به کارگیری فردی متخصص، جوان و انقالبی است تا بتواند عقب ماندگی ها 
را جبران کند.  امیدوارم رییس جمهور محترم با انتخاب  سمیه رفیعی  از بانوان جوان، فعال و متخصص 

در حوزه محیط زیست، موجبات تحول در حفظ محیط زیست به عنوان امانت آیندگان شود.«   

انتقاد تند زیباکالم از »علی باقری«
صادق زیباکالم، فعال سیاسی اصالح طلب نوشت: انتصاب آقای دکتر علی باقری به عنوان معاون 
سیاسی وزارت امور خارجه و در حقیقت جانشین شــدن وی به جای آقای سیدعباس عراقچی 
بسیاری را با شــگفتی مواجه ساخت. می گویند آزمودن آزموده خطاســت اما به نظر می رسد که 
برخی همچنان اصرار دارند که آزموده را بیازمایند. نزدیک به ۶ ســال آقــای علی باقری به همره 
آقای سعید جلیلی در دوران آقای احمدی نژاد، عهده دار مذاکرات هسته ای بودند اما دریغ از آنکه 
یک میلی متر پیشــرفتی در این مذاکرات به عمل آید. زیباکالم در ادامه نوشت: امروز حتی یک 
کودک اول دبستان هم می داند که تحریم ها چه بالیی بر ســر اقتصاد ایران آورده اند...گویا برای 
اصول گرایان تندرو بازگشــت به وضعیت عادی، برداشــته شــدن تحریم ها و از سر گیری رونق 
اقتصادی چندان اهمیتی ندارد یا دســت کم در ذیل ایدئولوژی آنها قرار می گیرد. همین مسئله 
نیز باعث می شود که چندان نسبت به بهبود شــرایط اقتصادی در آینده نه چندان دور خوش بین 

نباشیم.

کافه سیاست

معاون سابق رییس جمهور در دوره 
اصالحات: 

 در ایران رفراندوم و سوال
 از مردم جایی ندارد

ســیدمصطفی هاشــمی طبا واکنش اصول 
گرایان به مسائل هسته ای و برجامی را جناحی 
ارزیابی کرد و با تاکید بــر اینکه افکار عمومی 
متوجه همه مسائل است، گفت:برای همین 
است که در کشور ما رفراندوم و سوال از مردم 
جایی ندارد.معاون ســابق رییس جمهور در 
دوره اصالحات، درباره مجلس واکنش اصول 
گرایان به مسائل هسته ای و برجامی را جناحی 
ارزیابی کرد و با تاکید بــر اینکه افکار عمومی 
متوجه همه مسائل است، گفت: برای همین 
است که در کشور ما رفراندوم و سوال از مردم 
جایی ندارد.منتقدان تندروی برجام به شکل 
قابل توجهی نرمش به خرج داده و در مواردی 
حتی از به دســت آوردن دل آژانس استقبال 
کردند!در حالی که همان ها در اسفند ماه گذشته 
و وقتی دولت روحانی سه ماه از آژانس مهلت 
گرفت به خاطر عدم اجرای تمام و کمال مصوبه 
مجلس حســابی عصبانی بودند.این تفاوت 
برخورد در روزهای اخیر  این سوال را در مردم 
ایجاد کرده که چرا دو سال پیش قبل از ایجاد 
فشــارهای اقتصادی برای مردم ایران چنین 
نرمشی صورت نگرفته بود.مصطفی هاشمی 
طبا به نامه نیــوز درباره برخــورد  با ظریف در 
مجلس گفت: » مجلس جای بحث و گفت وگو 
است و حضرت امام و مقام رهبری هم بارها در 
این باره تاکید کرده اند؛ اما در دولت قبل شاهد 
بودیم که وزیر را می خواستند اما با داد و فریاد 
و فحش دادن اجازه نمی دادند که صحبت کند! 
اصال معلوم نبود برای چه او را خواسته اند. این 
رفتار کسر شــأن مجلس مخصوصا مجلسی 
که عنوان اسالمی دارد، است. همان افراد اما 
اکنون رویکرد دیگری داشــته و توافق را تایید 
می کنند!«این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
»حاال که دولت تغییر کرده و با آنها همسو است، 
پس باید شاهد اجرای مصوبه مجلس و عدم 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و هر چه که 
نوشته بودند، می بودیم. اما می بینیم که آنطور 
نشده و مخالفتی هم ندارد. البته خدا را شکر 

که عاقالنه رفتار می کنند«.

بین الملل
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کیفیت آب شرب؛ خط قرمز مسئوالن نصف جهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: روزانه آب شرب اصفهان از لحاظ کیفی مورد بررسی 
مراکز بهداشت قرار می گیرد.منصور شیشــه فروش اظهار کرد: کیفیت آب شرب خط قرمز مسئوالن 
آبفای استان اصفهان است و نهاد های ذی صالح، کیفیت آب شرب را از لحاظ شاخص های میکروبی و 
شیمیایی تایید می کنند.وی افزود: روزانه آب شرب اصفهان از لحاظ کیفی مورد بررسی مراکز بهداشت 
قرار می گیرد و جای هیچ گونه نگرانی نیست.شیشه فروش با اشاره به اینکه در نیمه اول سال به دلیل 
کمبود ۴ هزار و ۳۰۰ لیتری آب بر ثانیه در برخی از مناطق استان، تعدادی از چاه های محلی وارد مدار 
شدند، گفت: این موضوع سبب تغییر در مزه آب برخی مناطق شهر اصفهان شد که ناشی از تفاوت امالح 
موجود در آب و میزان هدایت الکتریکی آن بود، اما هیچ اثری روی کیفیت و سالمت آب نداشت.وی 
با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی استان باید برنامه ای برای گذر از بحران کم آبی در نیمه دوم سال 
تدوین کنند، بیان کرد: باید قبل از ایجاد شرایط اضطرار، برنامه ای برای غلبه بر بحران مدنظر داشت و بر 
این اساس همه دستگاه های اجرایی استان باید راهکار های مصرف بهینه آب را تدوین و اجرایی کنند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران:

از اوج مصرف تابستان عبور کردیم
مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران از پایان دوران اوج مصرف تابســتان و به صفر رسیدن 
خاموشی های بخش خانگی خبر داد.»مصطفی رجبی مشــهدی« با اشاره به اینکه از دو هفته گذشته 
تاکنون خاموشی در بخش خانگی اعمال نشده است، افزود: اکنون می توانیم اعالم کنیم که زمان اوج 
مصرف تابستان امسال به پایان رسیده است.وی با قدردانی از مشترکان برق در همه بخش های کشور 
که با صرفه جویی در مصرف برق به این صنعت کمک کرده اند، گفت: هم اکنون شــبکه سراسری برق و 
نیروگاه های کشور در حالت پایدار قرار دارد و تولید برق نیز در حالت حداکثری خود در حال انجام است.

سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه مصرف برق هنوز هم بیشــتر از سال گذشته است، ادامه داد: به 
منظور حفظ پایداری شبکه، از هفته گذشته سه نیروگاه بخار برای تعمیرات اساسی و دوره ای مطابق برنامه 
زمان بندی شده از مدار تولید خارج شده اند تا برای زمان اوج مصرف زمستان و تابستان سال آینده آماده 
باشند.رجبی مشهدی با قدردانی از صنایع به ویژه صنایع عمده ای که همکاری قابل توجهی در زمان اوج 
مصرف برق تابستان داشتند، گفت: مشترکان عمده با همکاری و کاهش مصرف توانستند شرایط را به 
گونه ای رقم بزنند که در کشور حداقل خاموشی را داشته باشیم و به همین دلیل اکنون شبکه سراسری در 
پایداری کامل قرار گرفته است.وی با اشاره به اینکه اوج مصرف برق تابستان در مردادماه با رقم ۶۷ هزار و 
۱۲ مگاوات و برای اولین بار در کشور رخ داده است، گفت: با کاهش مصرف برق که هم اکنون در کشور رخ 
داده است به تدریج از حجم و تعداد برنامه های زمان بندی شده و اقدامات مدیریت بار کاهش می یابد.

مدیر جهاد کشاورزی دهاقان مطرح کرد:

صادرات محصوالت گلخانه ای دهاقان به کشورهای خاورمیانه
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان دهاقان از صادرات محصوالت گلخانه ای دهاقان به کشورهای 
خاورمیانه خبر داد.احمد تیموری در جلسه کارگروه جهاد کشاورزی دهاقان اظهار داشت: شهرستان 
دهاقان از گذشته تا کنون در تولید محصوالت گلخانه ای ممتاز و موفق بوده است.وی با بیان اینکه 
دهاقان قطب گلخانه های استان اصفهان است، افزود: شهرستان دهاقان قطب گلخانه های استان 
اصفهان و حتی شاید کشور است زیرا در این زمینه بسیار مستعد و به روز پیشرفت کرده است.مدیر 
جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان مطرح کرد: افت و خیز و نوسانات قیمت محصوالت گلخانه ای 
سبب باال و پایین شدن قیمت ها می شود و طی سه قبل تا کنون قیمت فلفل دلمه ای از ۱۰ هزار تومان 
به ۳۵ هزار تومان رسیده است.وی از صادرات محصوالت گلخانه ای دهاقان خبر داد و عنوان کرد: 
خوشبختانه محصوالت گلخانه ای دهاقان به ســبب کیفیت مناسب به کشورهای خاورمیانه صادر 

می شود و در کشور حرف نخست را در این زمینه می زند.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان می گوید زندگی مجردی موجب خالی 
ماندن تعداد کثیری از واحد های مسکونی شده است؛

مجردها؛ مشکِل حوزه مسکن!

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: شاهد زندگی مجردی 
هســتیم و این موضوع موجب خالی ماندن تعداد کثیری از واحد های 
مسکونی شده است.رســول جهانگیری در خصوص وضعیت مسکن 
اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت مسکن و امالک دچار رکود 
و تورم شده و قیمت ها به صورت افسار گسیخته ای باال و میزان خرید 

و فروش پایین است.
وی ادامه داد: کاهش ارزش پول ملی طی دو سال گذشته  موجب تبدیل 
سرمایه مردم به خودرو، مسکن، ارز، سکه و طال شد و همچنین فاصله 
زیاد میان عرضه و تقاضا به عنوان دو عامل تاثیرگذار امالک به شــمار 

می رود و اکنون عرضه بازار مسکن کاهش پیدا کرده است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان بیان کرد: طی دهه گذشته و در 
بحث تولید مسکن آنگونه که باید و شاید عمل نشد و به اندازه نیازمان 
اقدام به ساخت مسکن نکردیم، این در حالی اســت که همان تعداد 
واحد ساخته شده نیز متناســب با نیاز و خواسته مردم ساخته نشده ، 
ما اکنون نیازمند تعداد زیادی مسکن با متراژ ۵۰ تا ۱۰۰ متر هستیم که 
با قدرت خرید مردم نیز متناسب باشد.جهانگیری ادامه داد: متاسفانه 
خانواده های امروزی از چند فرزندی به ۲ فرزنــدی و از ۲ فرزندی به 
نداشتن فرزند روی آورده اند و در این اواخر نیز شاهد زندگی مجردی 

هستیم و این موضوع موجب خالی ماندن تعداد کثیری از خانه ها شده 
است، زیرا یک منزل ۱۵۰ متری یا ۳۰۰ متری و یا یک منزل ۳ خوابه با 
ذائقه یک فرد مجرد همخوانی ندارد.وی در خصوص نظارت بر قیمت 
اجاره بها تصریح کرد: مالکیت محترم اســت، ما توانایی تعیین قیمت 
برای مردم را نداریم و هر کسی می تواند برای ملک خود قیمت تعیین 
کند، در حالی که تنها راه شکست قیمت مسکن افزایش زیرساخت های 

ساخت و ساز مسکن است.
 زمانی کــه عرضه بیش از تقاضا شــود، خود به خود مســکن از کاالی 
سرمایه ای به کاالیی مصرفی تبدیل شــده و همچنین با گذشت زمان 
و با قدمت پیدا کردن ســاختمان قیمت آن نیز کاهش می یابد.رییس 
اتحادیه مشاوران امالک اصفهان در پایان گفت: نظارت بر قیمت مسکن 
تنها از طریق افزایش ساخت و ســاز و باال بردن ارزش پول ملی اتفاق 
می افتد، این در حالی اســت که با کاهش ارزش پــول ملی بازار های 
جانبی نیز با افزایش بی رویه همراه شد و مردم نیز برای حفظ پول نقد 
و ســرمایه خود مجبور بودند که به یکی از بازار ها وارد شوند؛ بنابراین با 
توجه به چاره گشــا نبودن قیمت گذاری، الزم است که در قدم نخست 
ارزش پول ملی خود را باال برده و همچنین ساخت و ساز مسکن را نیز 

افزایش دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان 
گفت: شــهرک رمــز ارز فریــدن در اختیار بخش 
خصوصی اســت به همین دلیل ابتدا سوله های 
تولید رمزارز آماده خواهد شد و در ماه آینده برنامه 

ریزی برای تولید رمزارزها آغاز می شود.
سید حسن قاضی عســگر درباره آخرین وضعیت 
شــهرک رمزارز فریدن اظهار کــرد: در حال حاضر 
فرآیند ساخت و ساز شهرک آغاز، اسکلت سوله ها 

نصب شده و هماهنگی الزم جهت سرویس دهی 
به این مرکز انجام شده است.

وی افزود: یکی از نــکات مهم قابل بیــان درباره 
شــهرک رمزارز فریــدن، تصمیم ســرمایه گذاران 
برای احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی برق خورشیدی 
اســت تا بتوانند انرژی مورد نیاز خود را به شــیوه 
پاک تامین کنند. پس از ســاخت ایــن نیروگاه، 
ایــن صنعــت بــه یــک صنعــت ســبز در ایران 
 تبدیل می شــود کــه ارزش افــزوده باالیی ایجاد 

خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان 
گفت: با این حال در ابتدا یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی 
تاسیس خواهد شد که فرآیند زمین یابی آن انجام 
و مراحل واگذاری زمین در دســت اقدام است و 

فعالیت ها به خوبی پیش مــی رود. امیدواریم در 
آینده بتوانیم همــه برق مورد نیاز این شــهرک را 

توسط نیروگاه خورشیدی تامین کنیم.
قاضی عسگر در ادامه تصریح کرد: فرآیند احداث 
شــهرک رمزارز تاکنون تقریبا ۵۰ درصد پیشرفت 
داشته و حتی برنامه ریزی برای آغاز تولید رمزارز ها 
در ماه آینده هم انجام شده است. باید توجه داشت 
که شــهرک رمزارز یک مجموعه عظیم است که نه 
تنها ســوله های تولید رمزارز از طریق دستگاه های 
ماینر در آن قرار دارد بلکه یک کارخانه تولید و مونتاژ 
ماینر و یک مجموعه آموزشــی علمــی کاربردی 
برای آموزش مسائل مرتبط با بالکچین نیز در این 
شهرک قرار خواهد داشت. همچنین خدمات نرم 

افزاری که باید ارائه شود، در آنجا  موجود است.

پیشرفت 50 درصدی پروژه ساخت شهرک رمزارز فریدن

خبر روز

زخم کم آبی بر پیکر مناطق کوهستانی اصفهان؛

 مردم، چشم به راه تانکرهای آبرسانی
ساکنان شهرستان های فریدن، فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت برای تامین آب شرب با 
مشکل روبه رو هستند.کم آبی زخم عمیقی از خود بر جای گذاشته است؛ به گونه ای که این وضعیت 
ناراحت کننده چندسالی اســت بر زندگی ساکنان منطقه فریدن شــامل شهرستان های فریدن، 
فریدون شهر، چادگان و بوئین میاندشت حاکم شــده و وعده های مکرر مسئوالن برای تامین آب 
شرب موجب شــد که امروز آب را به وســیله تانکر هایی حمل کنند که فقط مصرف چند روزشان را 

جوابگو است.
در جدیدترین مشــکلی کــه برای ســاکنان این مناطق ایجاد شــده ۱۸ روســتا در شهرســتان 
بوئین میاندشت به دلیل کم آبی دچار عدم تامین آب شرب شده اند.حمد صدیق از اهالی روستای 
دره حوض بخش کرچمبو در شهرستان بوئین میاندشت گفت: اهالی روستا با کم آبی دست و پنجه 

نرم می کنند و دریغ از یک دوش حمام گرم که به سختی آب آن ذخیره می شود.
وی افزود: اهالی روستا به صورت خودجوش آبرسانی سیار انجام می دهند؛ باید هر روز منتظر تانکر 
آبرسانی باشیم تا بتوانیم آب مورد نیاز دو سه روز را ذخیره کنیم و همین زندگی را برای مان سخت 
کرده است.یکی از اهالی روستای بلطاق گفت: ۸۰ سال سن دارم، اما یاد ندارم که روستا های این 
بخش با این وضع کم آبی مواجه شده باشند، در مواقع کم آبی آب از چشمه می آوردیم که آن ها هم 
خشک شــدند و این بحران کم آبی موجب مهاجرت مردم به شــهر ها شده است.دوست محمدی 
افزود: تنها راه تامین آب پایدار بخش کرچمبو، احداث ســد بلطاق است که ۱۵ سال قبل مصوب و 
سال ۹۱ کلنگ زنی شد، اما هنوز عملیات آن اجرا نشده است.وی گفت: سد بلطاق پروژه ملی شده 
است، اما هیچ اقدامی برای ساخت آن انجام نمی دهند، اگر مجوز ساخت صادر شود مردم بلطاق 
ظرف سه ماه آب بند می زنند تا حداقل برای تابســتان نجات بخش جمعیت ۵ هزار نفری بخش 

کرچمبو شود و لب تر کنند و زندگی خود را سر و سامان دهند.
در همین رابطه جواد نادی، بخشدار بخش کرچمبو گفت: ۱۸ روستای بخش کرچمبو با کمبود آب 

دست و پنجه نرم می کنند و آبرسانی سیار برای ۱۲۰۰ خانوار این روستا ها در حال انجام است.
بخشدار بخش کرچمبو افزود: منابع تامین آب شرب این روستا ها رودخانه باالدست بخش کرچمبو 
و چاه های آب است که به دنبال کاهش بارندگی ها خشک شده و مشکالت و چالش ها چند برابر 

شده است.
وی گفت: ۳ سال است که پدیده خشکسالی و کاهش بارندگی در زمستان و بهار بخش کرچمبو را با 
تنش آبی و نوعی بحران جدی روبه رو کرده است که به تدریج نمود آن را در زندگی و شرایط اجتماعی 

مردم به نظاره نشستیم.
بخشــدار بخش کرچمبو ادامه داد: تنها راه نجات بحران آب در بخش کرچمبو احداث ســد بلطاق 
است، چرا که اجرای این پروژه موجب ذخیره سازی آب در پشت سد می شود و در فصل کشت و کار 

کشاورزان بحران آب شرب و آبرسانی سیار نداریم.
نادی گفت: روستا های این بخش در حال تخلیه شــدن در اثر کم آبی است و عطش تشنگی با کار 
آبرسانی حل شدنی نیست و به مانند مسکن است، از مسئوالن ارشد آبفای استان و کشور درخواست 

اعتبار ساخت سد را داریم، چون در صورت تخصیص اعتبار ظرف یک سال ساخته می شود.
محمدرضا توسلی، فرماندار شهرستان بوئین میاندشــت نیز در این رابطه گفت: در بخش کرچمبو 
کاهش بارندگی در فصل زمســتان و بهار موجب افت آب های زیرزمینی و کاهش دبی آب برخی 

چاه های کشاورزی شده است.
وی افزود: دو ماه است که شدت تنش آبی به مرز بحران رسیده و روزانه با ۵ دستگاه تانکر از محل 
سد آغچه و چاه های موجود در شهرستان آب بخش کشاورزی و شرب این ۱۶ روستا تامین می شود.

وی گفت: با توجه به کاهش بارندگی ها، تنها راه تامین آب شرب ساخت سد بلطاق است که در غیر 
این صورت مردم با وضعیت بدتری روبه رو خواهند شــد، امســال نماینده شهرستان در مجلس 

شورای اسالمی برای احداث این پروژه ۵ میلیارد تومان بودجه جذب کرده است.

کافه اقتصاد

پیچیدن عطر سیب پاییزه در باغ های اصفهانسوژه روز
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از افزایش تولید ســیب پاییزه در باغ های بارور استان  به ویژه باغ های شهرستان سمیرم، خبر داد.

احمدرضا رییس زاده در خصوص برداشت محصول سیب پاییزه گفت: برداشت سیب پاییزه که از اواسط شهریورماه در باغ های بارور استان اصفهان آغاز شده 
تا نیمه آبان ماه ادامه دارد.وی ادامه داد: پیش بینی می  شود ، برداشت سیب پاییزه استان امســال به حدود ۲۱۵۰۰۰ تن برسد که نسبت به سال گذشته کمی 
افزایش دارد.مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: ســطح کل باغ های سیب استان ۲۰۲۰۲ هکتار است که از این مقدار ۱۸۰۰۰ 
هکتار به سیب های زرد و قرمز پاییزه )گلدن و رد( و بقیه به ارقام گالب بهاره و پاییزه اختصاص دارد.وی افزود: بیش از ۹۰ درصد از باغ های سیب استان اصفهان 
در شهرستان سمیرم هستند و در شهرستان های شــهرضا، دهاقان، تیران و کرون، نطنز و برخی شهرستان های دیگر نیز باغ های سیب در مساحت های کمتر 
وجود دارد.رییس زاده گفت: خشکسالی و کمبود آب در بخش عمده ای از باغ های سیب اســتان اصفهان، عامل اصلی کاهش عملکرد در سال های گذشته و 

امسال بوده است.

تکریم و معارفه رییس 
اداره هماهنگی و پیگیری 

مخابرات اصفهان
طی حکمی از جانب اسماعیل قربانی مدیر 
مخابرات منطقه اصفهان،  مسیح محمدی 
به سمت رییس اداره پیگیری و هماهنگی 
این مجموعه منصوب شد. محمد حسام 
رحیمی، مدیر دفتر مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان ، در این جلســه ضمــن تقدیر از 
تالش های فرشته صبائی در زمان تصدی 
این مسئولیت، برای سرپرست جدید این 

اداره آرزوی موفقیت کرد. 

وز عکس ر

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان مبل اصفهان مطرح کرد:

ظرفیت باالی صنعت تولید 
مبل در اصفهان و حال 

ناخوش تولیدی ها
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
مبل اصفهان گفت: متاســفانه امــروزه بازار 
و صنعــت تولید مبــل اصفهان حــال و روز 
خوبی ندارد؛ امــا با یک نگاه ویــژه به برخی 
مانع زدایی ها می تــوان از ظرفیت باالی این 
صنعت در اقتصاد کشــور بهره برد.محســن 
امانی فر با اشاره به وضعیت بازار مبل اصفهان 
اظهار داشــت: متاسفانه شــرایط نامناسب 
اقتصادی، بازار مبــل و مصنوعات چوبی را به 
شــدت تحت تاثیر قرار داده است چراکه این 
محصول تا حدودی جــزو کاالهای لوکس به 
حساب می آید و در سبد مصرفی خانوار چندان 
جایی ندارد.وی بــه تاثیر همه گیری ویروس 
کرونا بر بازار خریــد و فروش مبل در اصفهان 
اشــاره کرد و ادامه داد: از ســویی همه گیری 
کرونا منجر به کاهش دید و بازدیدها شــده 
و همچنین وضعیت اقتصادی مــردم را نیز 
تحت تاثیر قرار داده است و این موضوع روی 
بازار خرید و فروش مبــل که کاالیی مصرفی 
نبوده و در سبد خانوار جایی ندارد،  تاثیر منفی 
داشته است.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشــندگان مبل اصفهان پیرامون وضعیت 
واحدهای تولیدی مبل تصریح کرد: با گرانی 
مواد اولیه، دستگاه ها و ماشین آالت، اجاره بها 
و ... متاســفانه تولیدی های مــا نیز حال و 
روز خوبی ندارند و با وضعیــت بدی روبه رو 
هستند.وی با اشــاره به ظرفیت اصفهان در 
تولید و عرضه مبل بیان کرد: تولیدی های مبل 
اصفهان ظرفیت و پتانسیل بسیار زیادی دارند 
و می توانند اصفهان را به یکــی از قطب های 
تولید و عرضه مبل در کشــور و حتی در خارج 
از کشــور تبدیل کنند؛ اما این موضوع نیازمند 
برخی همکاری ها و حمایت هاست.امانی فر 
با اشــاره به وجود برخی موانع بر سر راه تولید 
مبل افزود: تولید مبل یکی از صنایعی است که 
می تواند درآمد خوبی را برای کشور و استان به 

ارمغان بیاورد .

سبک دورکاری غیراصولی ایرانی ها؛ به اسم 
دورکاری به کام مرخصی

کارمندان راضی؛ مدیران ناراضی!
بررسی های میدانی نشان می دهد که سبک دورکاری غیراصولی 
ایرانی ها در دوره کرونا، مشکالت زیادی را برای مراجعه کنندگان و 

مدیران ادارات دولتی و شبه دولتی ایجاد کرده است.
در یک ســوی نارضایتــی از دورکاری، مدیــران مراکز دولتی و 
شبه دولتی قرار دارند که به صراحت می گویند این سبک کاری 
در ایران به دلیل نبود زیرســاخت های الزم، فاقد کارایی است و 
حتی در موارد زیادی باعث شده کارمندان از مسئولیت هایشان 
فرار کنند. آن ها معتقدند که ادعای دورکاری در ایران تا زمانی که 

دولت الکترونیک توسعه نیابد، شعاری بیش نیست.
بانک ها یکی از مراکز خدماتی هستند که میزان رضایت عمومی 
در دوره کرونــا از آن ها چندان خوب نیســت؛ مراجعه کنندگان 
زیادی برای دریافت دســته چک، تغییر کارت بانکی، دریافت 
تســهیالتی همچون وام در این مدت دچار مشــکل شده اند که 
پاسخ آن به دورکاری کارمندان برمی گردد.علی رمضانی، رییس 
یکی از شــعب بانک ملی اصفهان در این باره گفت: »بخشی از 
شــلوغی و ازدحام در بانک ها برای این است که هر روز تعدادی 
از کارمندان مان دورکار می شــوند و باجه ها یکی در میان خالی 
است. علت بعدی این اســت که به رغم تبلیغات گسترده مبنی 
بر اینکه برخی خدمات بانکی مانند صدور چک اینترنتی شــده 
است، اما همچنان مشتری باید برای دریافت این خدمات بار ها 
و بار ها حضوری به بانک بیاید و ده ها فرم را پر و امضا کند. در این 
میان معاون شعبه ها که مسئول وام دهی هستند هم در بعضی 
روز های هفته دورکار می شوند که بیشــتر به مرخصی می ماند؛ 
وقتی هم در بانک حضور دارند با انبوه پرونده های پشت نوبت 
مواجه می شوند که همین مسئله کار مردم را به تاخیر می اندازد. 
واقعیت این است که ابزار و فرصت درست و کافی برای نظارت 
بر دورکاری کارمندان نداریم؛ چون آنقدر زیرســاخت های این 
سبک کاری در ایران ابتدایی و ضعیف است که عمال تبدیل به یک 
زنگ تفریح برای کارمندان شده است.«به جز بانک ها، بیمه ها 
هم جزو مراکزی هستند که نارضایتی مردم از خدمات آن ها در 
این ۲۰ ماه افزایش چشمگیری داشته است. مراجعه کنندگان 
می گویند فرآیند دریافت یک خدمت از بیمه نسبت به گذشته 
طوالنی تر شــده اســت؛ چالشــی که مدیران بیمه آن را تایید 
می کنند.صابر. الف، رییس یکی از شعبه های تامین اجتماعی 
در این باره گفــت: »دورکاری در مورد اغلب کارمندان مســاوی 

است با مرخصی.
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بی مهری ها به غرب شهرکرد ادامه دارد
منطقه غرب شهرکرد شامل محالت مهدیه و اشکفتک، با وجود اینکه از 
سالیان بسیار دور مردم در آن محالت سکونت دارند و حتی قدمت آن 
محالت از محالتی مانند میرآباد، منظریه، سرچشمه ها و ... در شهرکرد 
بیشتر است و همچنین فاصله بســیار کمی نیز با مرکز شهر دارند، اما 
شهرداری شهرکرد توجه چندانی به ارائه خدمات شهری در این منطقه 

نداشته و گویی این منطقه تافته جدابافته محسوب می شود.
اهالی ساکن در منطقه غرب شهرکرد با مشکالت بسیار زیادی دست 
و پنجه نــرم می کنند، برخــی کوچه ها و معابر این محله از آســفالت 
مناســبی برخوردار نیســتند و این موضوع عالوه  بر زشت کردن چهره 
منطقه خســاراتی به وســایل نقلیه شــهروندان در هنگام تردد وارد 
می کند، همچنین در فصل پاییز و زمستان به علت بارندگی های فصلی 

مشکالت تردد چند برابر می شود.
باوجود شیوع بیماری کرونا و مشغله های بسیار افراد، شهروندان زمان 
الزم جهت مراجعه به شهرداری و پیگیری جهت ترمیم آسفالت معابر 
محل زندگی خود را ندارند، بنابراین الزم اســت اکیپ های آســفالت 
شهرداری با دقت بیشتری جهت رفع مشکالت آسفالت غرب شهرکرد 

اقدام کنند.
همچنین باوجود اینکه در منطقه غرب شهرکرد جمعیت بسیار باالیی 
ساکن هستند، اما در مقایسه با سایر محالت موجود در شهر از سرانه 
فضای ســبز بســیار کمی برخوردار بوده که این موضــوع نیز موجب 
گالیه مندی شهروندان ســاکن در این منطقه شده است، دسترسی 
به فضای ســبز و پارک برای تمامی شهروندان یک شــهر نیاز اصلی 
محسوب می شود، اما کمبود سرانه فضای سبز در این منطقه موجب 
شــده که ســاکنان برای اســتفاده از این گونه فضاها مجبور به طی 

مسافتی باشند تا به نزدیک ترین پارک به محل زندگی خود برسند.
یکی دیگر از مشکالت منطقه غرب شهرکرد، کمبود اقدامات در جهت 
زیباسازی شهر و محوطه سازی است، غرب شهرکرد ورودی شهرکرد 
محســوب می شــود و همین امر نیاز به اقدامات در جهت زیباسازی 
منطقــه مانند محوطه ســازی، گل کاری و چمــن کاری در زمین های 

خاکی، دیوارنگاری و... را چند برابر می کند.
استقرار اکیپ آسفالت در منطقه غرب شهرکرد

مدیر فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری شهرکرد در خصوص 
مشکالت مربوط به آسفالت معابر موجود در ناحیه غرب شهرکرد، اظهار 
کرد: درصورتی که شهروندان درخواست ترمیم آسفالت در منطقه غرب 
شهرکرد را دارند، پس از ارائه آدرس خود به شهرداری شهرکرد اکیپ 
آسفالت مســتقر در این مناطق حداکثر در مدت یک هفته کار ترمیم 
آسفالت معابر منطقه مورد نظر را انجام می دهد، اما تا پایان کار نصب 
تمامی انشعاب های فاضالب یک کوچه امکان انجام روکش آسفالت 

وجود ندارد.
مجید احمدی عنوان کرد: ساختمان آتش نشانی ناحیه غرب شهرکرد 
در حال تکمیل اســت، همچنین در این ناحیه یک پــروژه متعلق به 
فوریت های عمرانی وجــود دارد که با توجه به درخواســت های ارائه 
شده به شهرداری شهرکرد و همچنین با در نظر گرفتن بودجه و ردیف 
اعتباری موجود درخصــوص ترمیم جداول شکســته فعالیت دارد، 
برنامه ریزی نیز جهت ســاخت مبلمان در بلوار گهرباران منطقه غرب 

شهرکرد در حال انجام است.
وی اضافه کرد: در سال جاری حدود ۷۰۰ میلیون تومان در ناحیه غرب 
شهرکرد اعتبار دریافت شد و روکش آسفالت معابر اصلی این ناحیه 
صورت گرفت، همچنیــن پروژه ای جهت جدول کشــی در این ناحیه 
برنامه ریزی شده، اما متاسفانه اعتبار مورد نیاز برای این پروژه تامین 

نشده است.

 کمبود زمین های آزاد و بدون مالک با کاربری فضای ســبز در 
منطقه غرب شهرکرد

رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شــهری شهرداری شهرکرد 
درخصوص کمبود سرانه فضای سبز در ناحیه غرب شهرکرد، اظهار کرد: 
پارکی در کوچه ۳۲ مهدیه در حال احداث است که عملیات سنگ کاری 

و خاکریزی آن انجام شده و به زودی آبنمای آن نیز نصب می شود.
ســید رضا هاشــمی در مورد مشــکالت کوچه ۳۲ مهدیه که یکی از 
محله های پرخطر این منطقه محســوب می شــود، افــزود: در این 
کوچه زمینی با قابلیت و کاربری فضای ســبز موجود است، بنابراین 
نمی توان باتوجه به مشــکالت موجود در یک منطقه از احداث پارک 
خودداری کرد، زیرا زمانی که کاربری یک زمین فضای ســبز باشد و 
 زمین مناسب دیگری موجود نباشــد، امکان تغییر مکان فضای سبز

 وجود ندارد.
هاشمی ادامه داد: براساس طرح تفصیلی برخی زمین های موجود در 
یک منطقه با کاربری فضای سبز تعریف شده است، بنابراین نمی توان 
زمین های رها شده در سطح شــهر را برای ایجاد پارک و فضای سبز 
اســتفاده کرد، زیرا برخی از این زمین ها در طــرح تفصیلی با کاربری 
آموزشــی، تجاری، مســکونی و... تعریف شده اســت، عالوه بر این 
برخی زمین های موجود دارای مالک هستند بنابراین حتی درصورتی 
که براســاس طرح تفصیلی در یک زمین قابلیت اجرای فضای سبز 
موجود باشــد ، باید در ابتدا این زمین از مالک خریداری شود که به 
دلیل محدودیت بودجه این امکان وجود ندارد و متاســفانه در ناحیه 
غرب شــهرکرد تعداد زمین های آزاد و بدون مالک با کاربری فضای 

سبز بسیار کم است.

رونمایی از 2۷ عنوان کتاب در هفته دفاع مقدس
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با اشاره به هفته دفاع 
مقدس گفت: از رزمندگان و پیشکســوتان دوران دفاع مقدس در استان تجلیل می شود.سرهنگ 
منوچهر ذوالفقاری اظهار داشــت: شــناخت کامل از دفاع مقدس توســط جوانان می تواند مانع از 
تحریف ها در جامعه شود.ذوالفقاری با اشاره به اینکه ۲۷ عنوان کتاب در استان رونمایی خواهد شد، 
تاکید کرد: ۱۶ عنوان از این تعداد کتاب مکتوب ، ۹ کتاب صوتی، ۱۰ کتاب تاریخ شفاهی دفاع مقدس 
و یک کتاب مرجع اسنادی رونمایی می شــود.وی با اشاره به راه اندازی سامانه برنامه های چهلمین 
سالگرد دفاع مقدس افزود: تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ برنامه در ۲۱ قالب توسط دستگاه های دولتی 
در سامانه ثبت شده است.ذوالفقاری گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور رییس جمهور 
به صورت ویدئوکنفرانس از ۲۰ هزار پیشکســوت دوران دفاع مقدس تجلیل می شود.مدیرکل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رژه خودرویی، خاطره گویی 
همسران سرداران شهید، برگزاری اختتامیه جشنواره استانی فانوس همزمان با هفته دفاع مقدس در 
چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.ذوالفقاری اضافه کرد: تاکنون ۳۵ کتاب با موضوع دفاع مقدس 

در این استان تهیه و تدوین شده است.

تزریق واکسن کرونا به ۸2 درصد از فرهنگیان چهارمحال 
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۸۲ درصد از معلمان اســتان واکسن 

کرونا دریافت کرده اند، گفت: برنامه ریزی الزم برای واکسیناسیون دانش آموزان انجام شده است.
فرحناز قائدامینی با اشاره به اینکه والدین باید با مشکالت برگزاری کالس غیرحضوری آشنا شوند، 
افزود: دانش آموزان به دلیل کالس های غیرحضوری دچار افســردگی شده و این مسئله موضوع 
بی اهمیتی نیست.قائدامینی با بیان اینکه امســال مدارس تلویزیونی هم فعالیت می کند، اضافه 
کرد: آموزش مدارس از اول مهرماه به صورت آنالین بوده، اما کالس هــای حضوری از آبان ماه ۱۴۰۰ 
آغاز می شود.وی، ثبت نام مدارس را بر اساس کد پستی عنوان کرد و اظهار داشت: ساعات فعالیت 
مدارس در چهارمحال و بختیاری تغییر نمی کند، اما در مدارسی که شرایط الزم را ندارند با صالح دید 
مسئوالن تغییرات الزم اعمال می  شــود.قائدامینی با بیان اینکه مشکل نیروی انسانی، تجهیزات و 
فضای آموزشــی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، ادامه داد: این استان با کمبود یک هزار و ۸۰۰ 
معلم مواجه است که تالش می شود با استفاده از معلمان حق التدریس، افزایش ساعات معلمان 
و استفاده از معلمان بازنشسته این موضوع مدیریت  شود.مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری گفت: ۲۰۰ هزار دوز واکسن برای واکسیناســیون دانش آموزان نیاز است. وی افزود: ۶۲۰ 
معلم به صورت داوطلبانه در تابستان امسال در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری اقدام به آموزش 

دانش آموزان کرده اند.

فعالیت ۸ کارخانه تبدیلی در حوزه لبنیات در چهارمحال 
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۲۵۰ هزار تن خوراک 
ماهی در این استان تولید می شــود.طهمورث فتاحی با اشاره به وضعیت صنایع تبدیلی محصوالت 
دامی و کشــاورزی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشــت: بیش از ۳۰۰ کارخانه در زمینه فرآوری 
محصوالت کشاورزی و دامی استان فعال هستند.فتاحی با بیان اینکه هشت کارخانه تبدیلی در حوزه 
لبنیات در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اضافه کرد: پنج کشتارگاه دام، سه کشتارگاه طیور 
و پنج واحد بسته بندی گوشت در این استان مشغول به فعالیت هستند.وی با اشاره به فعالیت ۱۳ 
کارخانه تولید خوراک دام افزود: نیاز خوراک ماهی در استان بیش از ۲۵ هزار تن است.فتاحی با بیان 
اینکه زنجیره ارزش فرآوری ماهی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: خوراک شیالت داران 

۲۶ استان در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.
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مفاد آراء
6 آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئیــن نامــه  /234
 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی واراضــی وســاختمانهای

 فاقد سند رسمی 
مــورخ  140060302007001619 شــماره  رای  بــر   برا

02 / 05 / 1400  هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای فریدون 
امانــی جونقانــی فرزنــد گل محمــد بشــماره شناســنامه 34 وکدملی 
 4679519444 صادره از فارسان درششــدانگ یک باب خانه به مساحت
677 اصلــی واقــع در   71 / 144 مترمربــع پــالک 25 فرعــی از
بلوارشــفق خریــداری مــع الواســطه ازمالک رســمی آقــای مرتضی 
 پناهی درچــه  محرزگردیده اســت لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب
 در دونوبــت به فاصلــه 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص 
 نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند
  از تاریــخ انتشــار اولین آگهی بــه مدت دومــاه اعتراض خــود رابه این 
اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:  14 / 06 /1400

تاریخ انتشار نوبت دوم :  29 /  06/ 1400
م الف: 1184409   حســین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک 

فالورجان 

مفاد آراء
6/235 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 5164 - 1400/04/22 هیات دوم آقای رضا خلیلیان 
گورتانی به شناسنامه شماره 3  کدملی 1290348251 صادره اصفهان فرزند 
محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 96/50 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 517 فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم خورسندی از مورد ثبت صفحه 

120 دفتر 175 امالک
ردیف 2- راي شماره 5163 - 1400/04/22 هیات دوم خانم آزاده مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شماره 36  کدملی 1142129764 صادره خمینی شهر 
فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
96/50 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 517 فرعی از 14 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم خورسندی 

از مورد ثبت صفحه 120 دفتر 175 امالک 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29

م الف: 1184772  شــهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
6/236 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 2277 مورخ 1399/5/15 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، 
آقای اردشیر جباری سلمی به شناسنامه شماره 7 کدملی 6339659391 صادره 
مرکزی فرزند ابوالحسن بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 47/56 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای حیدر 
نظری خریداری شده اســت. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/29

م الف: 1184770  مهدی شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تاسیس شرکت با مســئولیت محدود زرین افزار نوآوران کوشا درتاریخ 
1400/06/20 به شماره ثبت 3697 به شناسه ملی 14010261681 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :برنامه نویسی و تولید نرم افزار بجز نرم افزارهای فرهنگی وهنری 
، طراحی صفحات وب ، تولید اپلیکیشنهای موبایل ، ساخت بازی های کامپیوتری ، مشاوره 
و آموزش در طراحی الگوریتم و طراحی پایگاه داده ، خدمات سئو و بهینه سازی سایتها برای 
موتورهای جستجو درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط بموجب مجوز 
شماره 12400 مورخ 1400/06/15 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - مرکز توسعه فناوری و 
اطالعات و رسانه های دیجیتال تاسیس گردید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، محله 
سی 3 ، شــهید فکوری ، کوچه )آوا( ، کوچه )مهرآیین( ، پالک 257 ، ساختمان مهر آیین، 
بلوک257 ، طبقه همکف ، واحد 6 کدپســتی 8491454155 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت اســت از مبلغ 3,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم 
محبوبه مویدی به شماره ملی 1171202441 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه آقای 
علی رمضانی به شــماره ملی 1171293003 دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه اعضا 
هیئت مدیره خانم محبوبه مویدی به شــماره ملی 1171202441 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای 
علی رمضانی به شــماره ملی 1171293003 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به ســمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء 
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )1194288(

 رییس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
تولید محتواهای فرهنگی و هنری همانند کتاب بر عهده حوزه 
هنری اســتان اســت، اما مســئله از جایی و زمانی شیرین 
می شود که ارگان ها، نهاد ها و خبرگزاری های مختلف در انتشار 

آن ها سهیم باشند.
حجت ا...شــیروانی اضافه کــرد: حوزه هنــری همانند دیگر 
ادارات، در مرکز اســتان ها نمایندگی دارد و یک وظیفه اصلی 
برای آن تعریف شده که گفتمان ســازی هنر انقالب اسالمی 
اســت، تولید آثار و برنامه های فاخر هنری، شناسایی جذب، 
حمایت از اســتعداد های توانمند و درخشــان در عرصه هنر و 
هدایت آنان به سوی هنر انقالب اســالمی از جمله اقدامات و 
برنامه هایی است که برای حوزه هنری انقالب اسالمی ترسیم 

شده است.
وی با اشاره به تولید ۲۰ اثر ادبی در استان طی سال های اخیر 

می گوید: حوزه هنری اســتان چهارمحال و بختیاری از سال 
۱۳۷۲ شکل گرفت، در طول این سال ها فعالیت ها و خدمات 
ارزنده ای را نیز ارائه داده اســت، از ســال ۱۳۹۲ به بعد تولید 
کتاب در قالب آثار ادبی رونق گرفت و بیش از  ۲۰ کتاب در حوزه 
ادبی طی این سال ها تولید شــد و با پیشرفت و گسترش این 

آثار روبه رو بوده ایم.
رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری بیان می کند: حوزه 
هنری اســتان در تولید اثر در قالب کتاب  و آثــار هنری مانند 
نمایشنامه، فیلمنامه و.. فعالیت داشته است، تاکنون بیش از 
۷۰ فیلم کوتاه در قالب انیمیشــن ساخته ایم که بخشی از این 
آثار در جشنواره های بین المللی عناوین نوینی کسب کرده اند، 
در بحث نمایش تولیداتی نیز وجود داشــت که در سطح اول 

کشور حضور داشته و جوایز ملی دریافت کردند.
شیروانی گفت: در بحث موســیقی نیز حوزه هنری موسیقی 

و موسیقی سنتی تولیدات متعددی داشته است، برگزاری و 
اجرای کنسرت ها و موسیقی زنده، که عمدتا در قالب موسیقی 

سنتی و محلی کار شده  و استقبال بسیاری از آن می شود.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰ نمایشگاه هنر های 
تجسمی در اســتان برگزار شــده اســت، بیان داشت: بیش 
 از ۱۰۰ نمایشــگاه هنر هــای تجســمی در اســتان برگــزار 

شده است. 
تقریبا هر سال بیش از ۷ نمایشــگاه برگزار می شود، برگزاری 
کارگاه هــای مختلف ادبیات، هنر های تجســمی و تصویری، 
هنر های نمایشــی دو اثر با عنوان نقاشــی نقاشــان استان و 
خوش نویسی خوش نویسان استان را به چاپ رسانده ایم که 

هر دو اثر کتب در خور توجهی هستند.
شیروانی تاکید کرد: در بحث تاریخ شــفاهی نیز برنامه ای با 
عنوان مصاحبه با خانواده شهدا و نوشتن زندگی نامه این شهدا 
چه از زبان مادر و چه از زبان همسر آن شهید شکل گرفته و در 
حال اجراست، تاریخ شفاهی رخداد های انقالب اسالمی نیز از 

دیگر عنوان هاست و تاکنون اثرات بسیاری در این خصوص به 
چاپ رسیده که یکی از آنان تاریخ انقالب اسالمی چهارمحال 

و بختیاری است.
وی با اشاره به محدودیت اعتبارات حوزه هنری اظهار کرد: در 
خصوص اعتبارات و حمایت ها از حوزه هنری نیز متاســفانه 
حمایت کافی وجود نداشــته و برگزاری کارگاه ها نیز با حداقل 
اعتبارات بوده و تمامی فعالیت هــا و اقدامات صورت گرفته با 

حداقل امکانات و اعتبارات بهروری شده است.
رییس حوزه هنری اســتان در پایــان با اشــاره معضالت و 
آســیب های این حوزه خاطرنشــان کرد: متاســفانه یکی از 
آسیب های کتب فرهنگی و هنری این است که این محصوالت 
تولید می شود، اما به دلیل کمبود اعتبار و کمبود چاپ، کمیاب 
شــده و نبود اعتبارات و حمایت ها نیز از جمله دیگر معضالت 

است که امید داریم در دولت جدید برطرف شود.

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

 اعتبارات هنر چهارمحال  اندک است
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معاون استاندار :

همه افراد باالی 1۸سال اصفهانی تا انتهای هفته آینده 
واکسینه می شوند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی برای 
تسریع در واکسیناسیون کووید ۱۹، تالش می کنیم تا پایان هفته آینده همه افراد باالی ۱۸ سال استان 
واکسینه شوند.سیدحسن قاضی عســکر در آیین افتتاح مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شهرک 
صنعتی جی اصفهان، گفت:این مرکز به منظور رفاه حال مردم و در راستای برنامه ملی واکسیناسیون 
با مشارکت هیئت مدیره شهرک صنعتی جی، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت اصفهان راه اندازی 
شد.وی با بیان اینکه مرکز واکسیناســیون شهرک صنعتی جی با هدف تســریع در واکسناسیون 
طراحی شده، افزود: امیدواریم با افزایش واکسیناسیون فوری  افراد باالی ۱۸ سال و دانش آموزان 
،از شر ویروس منحوس کرونا نجات یابیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
اصفهان، با اشاره به کاهش سن گروه های هدف برای تزریق واکسن  و ضرورت افزایش تعداد مراکز 
واکسیناسیون در اســتان، اظهار امیدواری کرد با افزایش سرعت واکسیناسیون همه دانش آموزان 

استان، شاهد کنترل این ویروس منحوس باشیم.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

هنوز نحوه واکسیناسیون زیر 1۸ ساله ها به اصفهان ابالغ 
نشده است

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان درخصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا 
در استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۳ درصد جمعیت باالی۱۸ سال در اصفهان دوز نخست 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند و ۲۰ درصد هم به طور کامل در برابر کرونا واکسینه شده اند و بیشترین 
واکسن تزریق شده سینوفارم است.رضا فدایی با اشاره به اینکه ۱۱۰ هزار نفر از بیماران خاص واکسن 
کرونا دریافت کرده اند، گفت: ۵۰۵ هزار سالمند هم در اصفهان نســبت به کرونا واکسینه شدند و با 
توجه به اینکه جمعیت باالی ۳۲ سال برای دریافت واکســن فراخوان شده اند متاسفانه استقبال 
اصفهانی ها از دریافت واکسن کرونا کم بوده است.مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
تصریح کرد: امکان تزریق روزانه ۱۰۰ هزار دوز واکسن در ۳۴ مرکز تجمیعی واکسیناسیون و ۸۱ مرکز 
غیرتجمیعی در استان اصفهان فراهم است، اما به طور متوسط روزانه ۴۳ هزار نفر برای دریافت واکسن 
مراجعه می کنند که آمار قابل قبولی نیست و تبعات آن در موج بعدی نمایان می شود.وی گفت: هنوز 
ابالغیه در خصوص چگونگی و نحوه  واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ارسال نشده است و گفته های ارائه شده در رسانه ملی نمی تواند مالک کار قرار گیرد.فدایی با اشاره به 
تخصیص ناچیز واکسن برکت به اصفهان گفت: تاکنون سهم توزیعی واکسن برکت در اصفهان ۱۵۰ 

هزار دوز بوده و نگرانی از دوز دوم واکسن برکت و آسترازنکا محسوس است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان:

فعالیت تربیتی مدارس تعطیل پذیر نیست
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به برنامه های فرهنگی 
و تربیتی مدارس در دوران کرونا اظهارداشــت: مســائل تربیتی جزو مهم ترین برنامه های نظام 
آموزشی است و این موضوع قابل حذف نبوده و نباید مغفول بماند. مهدی اسماعیلی افزود: فعالیت 
تربیتی مدارس با وجود محدودیت های کرونایی و فعالیت غیرحضوری مدارس تعطیل پذیر نیست 
و باید این موضوع دنبال شود. وی با اشاره به اینکه فعالیت های فرهنگی و پرورش در سال تحصیلی 
قبلی با ظرفیت شبکه شاد اجرا شد، خاطرنشان کرد: مشارکت اجتماعی دانش آموزان الزم است که 
متناسب با شرایط کرونایی و وضع مدارس انجام شده و در سال تحصیلی جدید ادامه خواهد یافت.

 بستر آموزش مجازی هنوز مناسب دانش آموزان استثنایی نیست؛

کودکانی که دیده نمی شوند

 نرگس طلوعی تنها چنــد روز به آغــاز ماه مهــر و فصل 
بازگشــایی مدارس باقی مانده است ؛اما 
هنوز مشکالت آموزش مجازی در مدارس استثنایی پابرجاست و این 
مدارس با معضل کمبود تجهیزات ســخت افزاری به پیشــواز ســال 

تحصیلی جدید می روند.
کرونا که آمد، پای آموزش مجازی هم به مدارس باز شد. دانش آموزان 
به جای نشستن پشت نیمکت های مدرسه گوشی به دست شدند تا از 
راه دور گوش به درس معلم بدهند. آموزش مجازی به مرور جای خود را 
در بین دانش آموزان و معلمان باز کرد و مشکالت سرراه این آموزش هم 
به تدریج برطرف شد تا سال تحصیلی جدید نیز به دلیل شرایط کرونایی 
حاکم بر کشور به همان شیوه آموزش مجازی آغاز شود؛ اما این شیوه 
آموزش هنوز در مدارس استثنایی نتوانســته جا بیفتد. دانش آموزان 
خاص و استثنایی در ایام شیوع کرونا از بخش نرم افزاری برنامه شاد 
و مشکل عدم دسترسی به تلفن همراه گرفته تا وجود والدین کم سواد، 
کم توان و معلولی که نمی توانستند فرزند خود را در یادگیری همراهی 
کنند، در دریافت آموزش های مجازی با مشــکالت بســیاری روبه رو 

شدند. این قشر خاص از دانش آموزان، معموال به هفت گروه آموزشی 
آسیب دیده شنوایی، آسیب دیده بینایی، معلول جسمی_حرکتی، کم 
توان ذهنی، اختالل رفتاری_هیجانی و طیف اوتیسم، چند معلولیتی و 
دارای مشکالت ویژه یادگیری تقسیم می شوند. هر یک از این گروه ها 
باید از شــیوه  تدریس و یادگیری متفاوتی، هم نســبت به گروه های 
دیگر و هم نســبت به دانش آموزان عادی برخوردار شوند در حالی که 
به این موضوع در اپلیکیشــن شاد توجه نشــده بود. نحوه تدریس در 
برنامه شــاد به گونه ای بود که، معلم صرفا یک بار فایل مطلب درسی را 
در گروه کالسی شاد ارائه می داد، شــیوه ای که  مناسب دانش آموزان 
عادی بود و آنها توان دریافت و فراگیری مطلب را داشــتند. هر یک از 
دانش آموزان استثنایی با توجه به مشکالت خود، شرایط متفاوتی برای 
درک و دریافت مطالب داشتند  و  نیاز بود که دانش آموزان استثنایی و 
خاص، به طور جداگانه و خصوصی در فضای مجازی، آموزش های الزم 
را دریافت کرده و معلم نیز باید شیوه  تدریس خود را برای هر دانش آموز 
تغییر می داد. برخی از مشکالت گفته شده در  سال تحصیلی گذشته به 
تدریج بر طرف شــد و آن طور که رییس اداره آموزش و پرورش استان 

اصفهان خبر داده قرار است با رونمایی از برنامه جدید شاد ویژه دانش 
آموزان استثنایی این مشکالت و محدودیت ها تا حدود زیادی برطرف 
شود که البته به گفته محسن الماسی، این مهم نیازمند به کارگیری یک 
سری تجهیزات سخت افزاری اســت که مدارس استان هم اکنون از 
کمبود آن رنج می برند. به گفته رییس اداره آموزش و پرورش استان 
اصفهان ،این مدارس نیازمند ۹۰۰ وسیله ارتباطی برای آموزش مجازی 
دانش آموزان استثنایی هســتند تا بتوانند مفاهیم درسی را به دانش 

آموزان منتقل کنند.
آموزش مجازی در سال گذشته به همه دانش آموزان ضربه زد، اما ضربه 
ای که این نوع آموزش به دانش آموزان استثنایی وارد کرد به هیچ عنوان 
قابل توصیف نیست. خبرها حاکی از این است که بسیاری از این دانش 
آموزان بعد از بازگشــایی مدارس باید پایه های تحصیلی خود را تکرار 
کنند. اینها همان مواردی است که مسئوالن درباره آن چیزی نمی گویند.

در اســتان اصفهان در مجموع چهار هزار و ۹۰۸ دانش آموز اســتثنایی 
در ۱۹۸ مدرسه مستقل و ضمیمه اســتان اصفهان  مشغول به تحصیل 

هستند.

دانش آموزان خاص و استثنایی در ایام شیوع کرونا از 
بخش نرم افزاری برنامه شاد و مشکل عدم دسترسی 
به تلفن همراه گرفته تا وجود والدین کم سواد، کم توان 
و معلولی که نمی توانستند فرزند خود را در یادگیری 
با  آموزش های مجازی  همراهی کنند، در دریافت 

مشکالت بسیاری روبه رو شدند

جامعه  با مسئولان

رییس مرکز آموزشی درمانی شــهید دکتر بهشتی 
کاشــان، از انجام اولین عمل تعبیــه پیس میکر 
)ضربان ساز( دو حفره ای برای کودک ۱۱ ساله در 
بخش فوق تخصصی آنژیوگرافی این مرکز خبر داد.

دکتر ابوالفضل شــجاعی افزود: این بیمار به علت 
مشکل مادرزادی در سیستم هدایتی قلب در سن ۵ 
سالگی عمل تعبیه پیس میکر ) ضربان ساز ( یک 
حفره ای را انجام داده بود ولی به علت عدم کارایی 
دستگاه پیس میکر و ایجاد عالئم قلبی به این مرکز 
مراجعه و با تشخیص پزشــک معالج بیمار، عمل 
تعویض و تعبیه پیس میکر دو حفره ای انجام شد.

وی، با بیان اینکه عمل تعویض و تعبیه پیس میکر 
دو حفره ای شرایط زندگی بهتر و عملکرد باالتر قلب 
را برای بیمار مهیا می کند، تصریح کرد: این مرکز با 
داشتن تجهیزات و امکانات به روز، توانایی پذیرش 
و سرویس دهی به بیماران عزیز با مشکالت قلبی 

را دارد.
دکتر شــجاعی، ضمــن تشــکر از دکتــر منوچهر 
ضیافت متخصص قلب و عــروق و فوق تخصص 
الکتروفیزیولوژی و پیس میکر و تیم بیهوشــی و 
کادر بخش های آنژیوگرافی و پست کت این مرکز ، 
ادامه داد: بیمارستان شهید بهشتی یک مرکز دولتی 
و آموزشی است و به علت فعالیت اساتید متخصص 
و فوق تخصص قلب و عروق اقدامات درمانی متنوع 
؛ شــامل آنژیوگرافی و آنژیوپالســتی عروق قلبی 
اورژانسی و غیراورژانســی و همچنین درمان های 

الکترو فیزیولوژیک قلبی و انواع جراحی های قلب 
به بیماران قلبی را ارائه می دهد.

متخصــص قلــب و عــروق و فــوق تخصــص 
الکتروفیزیولــوژی و پیس میکر دانشــگاه علوم 
پزشکی کاشان نیز در توضیح انجام این عمل، گفت 
: برای انجام عمل این بیمار خاص، ضمن توجه به 
شــرایط بیمار و اینکه با افزایش ســن و فعالیت و 
نیازهای فیزیولوژیک بــدن ، نیاز به حداکثر کارکرد 
قلب وجود خواهد داشت، سعی شــد تا با ارتقای 
سیستم ضربان ساز یک حفره ای به دو حفره ای و 
حفظ ارتباط متناسب بین حفرات قلبی، عملکرد و 
فعالیت های بیمار را تا حد امکان در شرایطی مشابه 

با قلب طبیعی حفظ کنیم.

دکتــر منوچهر ضیافت گفت: باتــری قلب یا همان 
پیس میکر که به آن ضربان ساز نیز گفته می شود، 
از قطعه هــای کوچک کامپیوتــری موجود در یک 
باتری کوچک مولد ضربــان یا همان ژنراتور با طول 
عمری نســبتا باال ساخته شده اســت که با ارسال 
جریان الکتریکی از طریق ســیم های مخصوص 
که به آنها لید گفته می شود، می تواند ضربان قلب 
را تنظیم کند. پیس میکر قلب قادر به تشخیص کند 
بودن ضربان قلب اســت و جریان الکتریکی را به 
قلب ارسال و باعث ایجاد ضربان منظم و طبیعی می 
شود که برخی از انواع ضربان سازهای قلب توانایی 
ایجاد شوک الکتریکی نیز دارند که به آنها ICD نیز 

گفته می شود.

عمل تعبیه »پیس میکر  2 حفره ای« در کاشان انجام شد

راه اندازی سی تی 
 اسکن در بیمارستان
 9 دی خمینی شهر

رییس بیمارســتان ۹ دی خمینی 
شــهر گفت: با هماهنگی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، دستگاه سی 
تی اسکن جدید با هزینه ۷ میلیارد 
ریال خریداری و به این بیمارستان 

منتقل شد.

 درخواست اختصاص بسته اینترنتی رایگان به دانشجویان 
در سال جدید تحصیلی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی از نامه خود به وزیر ارتباطات خبر داد و اظهار داشت: 
در نامه ای به آقای زارع پور، خواستار اختصاص بسته اینترنتی رایگان به دانشجویان در سال تحصیلی 
جدید شدیم. عباس مقتدایی افزود: به هر حال در سال گذشته، بسته اینترنتی رایگان به دانشجویان 
اختصاص یافت که ضمن کاهش هزینه های این قشر، باعث تسهیل در امور تحصیلی و مجازی آنها 

شد؛ بنابراین ضرورت دارد این خدمات در سال جدید تحصیلی هم ارائه شود.

200 اختراع، مورد حمایت بنیاد نخبگان اصفهان قرار گرفت
 کارشــناس تحلیل، ارزیابی و نظارت بنیاد نخبگان اصفهان گفت : یکی از برنامه های بنیاد نخبگان، 
حمایت از اختراعات ثبت شده نخبگان اســت که این کار را از طریق ارائه دوره های مشاوره، جوایز و 
تسهیالت مالی انجام می دهد. سمانه قاسمی، هدف از ارائه این حمایت ها را تجاری سازی اختراعات 
ثبت شده و تاسیس شرکت دانش بنیان برای ورود به بازار عنوان کرد و اظهار داشت: تاکنون حدود ۲۰۰ 
اختراع که از طرف نخبگان اســتان اصفهان ثبت و معرفی شده است پس از بررسی ها و داور ی های 

صورت گرفته مورد حمایت قرار گرفت.
قاسمی با بیان اینکه برخی از اختراعات ثبت شده توسط چند نفر انجام شده است، اضافه کرد: پس 
از امتیازدهی و تایید اختراع مورد نظر در مرحله نخست حمایت های مشاوره ای درباره کسب و کار و 
جذب سرمایه گذار از آن صورت می گیرد و حمایت های مالی در سطح ۲ پرداخت می شود.وی با تاکید 
بر اینکه دانش آموختگان دانشگاهی به ویژه افراد نخبه و مستعد نیازمند کسب مهارت هایی برای ورود 
به بازار کار به منظور تجاری سازی ایده های فناورانه و اختراعات خود هستند، گفت: این افراد بیشتر 
دارای مهارت های تخصصی و فنی درباره انجام پژوهش و نوشتن کتاب و مقاله هستند، اما با نحوه 
ورود به بازار کار چندان آشنایی ندارند.این کارشناس با بیان اینکه این قبیل مهارت ها در دانشگاه ها کمتر 
آموزش داده می شود و بیشتر آموزش ها جنبه تئوری دارد، تصریح کرد: دانش آموختگان دانشگاهی 
به کسب مهارت های »نرم « نیز نیاز دارند که به آن ها برای پیاده سازی مهارت های تخصصی کمک 

می کند.
وی برخی از این مهارت های نرم را توسعه عملکرد فرد، طراحی مسیر زندگی، حل مساله، کار تیمی و 
جذب سرمایه گذار دانست و افزود: نخبگان و دانش آموختگان در ورود به بازار کار موفق هستند که 

مهارت های نرم و تخصصی را در کنار هم به کار گیرند و آن ها را پرورش دهند.
قاسمی به طرح شهید تهرانی مقدم که توسط بنیاد نخبگان اجرا می شود، اشاره کرد و گفت: در این طرح 
نخبگان زیر پوشش بنیاد برای اشتغال به شرکت های دانش بنیان و نهاد های فناورانه معرفی می شوند 
و در یک کار مطالعاتی به آسیب شناسی آن پرداخته و مشخص شد که نخبگان و افراد مستعد معرفی 

شده برای اشتغال و جذب، برخی از مهارت های مد نظر شرکت ها را نداشتند.

مراقب سارقان مامورنما باشید!
مردم فریب سارقان در پوشش ماموران بهداشت را در استان نخورند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان گفت: این سارقان با معرفی خود به عنوان ماموران بهداشت به منزل آن ها 
وارد می شدند و اموال شان را سرقت می کردند.سرهنگ حســین ترکیان با بیان اینکه این افراد به 
زودی شناسایی می شوند، افزود: به شهروندان هشدار می دهیم که فریب این افراد را نخورده و از باز 
کردن درب و راه دادن آن ها به داخل منزل خودداری کنند.وی، ادامه داد: شهروندان باید از افرادی که 
ادعا می کنند مامور بهداشت هستند، کارت شناسایی مطالبه کنند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: عموم مردم در صورت مشــاهده این افراد بالفاصله پلیس را در 

جریان قرار دهند.

وز عکس ر

خبر روزخبر خوان

مراسم قالی شویان مشهد 
اردهال کاشان برگزار 

نمی شود
آیین سنتی مذهبی قالی شویان مشهد اردهال 
کاشان همه ســاله در دومین جمعه مهرماه 
برگزار می شود و زائران از سراسر منطقه کاشان 
به ویژه اهالی منطقه فین و اردهال خود را به 
بارگاه ملکوتی امامــزاده علی بن امام محمد 
باقر)ع( مشــهد اردهال کاشــان می رسانند.

شیوع کرونا در سال گذشــته باعث شد هیچ 
یک از مراسم های سنتی این آیین ثبت شده 
جهانی انجام نشــود و تنها بــه روضه خوانی 
و عزادارای در فضــای باز امامــزاده علی بن 
باقر)ع( محدود شود و هیچ گونه برنامه جانبی 
نیز برگزار نشد. روز های پیش روی این ایام نیز 
به دومین جمعه مهرماه نزدیک می شــویم و 
اگرچه شاهد بهبود نسبی شرایط هستیم، اما 
توصیه اکید مسئوالن بهداشت بر آن است که 
این آیین سنتی مذهبی همانند سال گذشته 
برگزار نشود.معاون سیاسی، اجتماعی، امنیتی 
فرمانداری شهرســتان کاشــان در این رابطه 
ضمن اشــاره به برگزاری جلســات با هیئات 
مذهبی منطقه فین کاشــان، گفت: بر اساس 
جلسات برگزار شده با مسئوالن هیئات مذهبی 
منطقه فین کاشــان و بنا به تاکید مســئوالن 
بهداشت مقرر شد آیین سنتی مذهبی قالی 
شویان مشهد اردهال کاشان همانند سال قبل 
برگزار نشود.عباسعلی قپانی پور با بیان اینکه 
بر این اساس هیچ گونه مراسم جانبی در ایام 
آیین سنتی مذهبی قالی شویان مشهد اردهال 
کاشان برگزار نمی شود، افزود: مراسم امسال 
نیز محدود به اقامه عزا و روضه خوانی به مدت 
دو روز در فضای باز با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی و فاصله اجتماعی در صحن روباز 
امامزاده علی بن امام محمد باقر )ع( است.

معاون سیاسی، اجتماعی، امنیتی فرمانداری 
شهرستان کاشان با بیان اینکه این تصمیم بنا به 
توصیه کارشناسان بهداشت اتخاذ شده است، 
ابراز داشت: امیدواریم با بهتر شدن شرایط و 
قطع زنجیره انتقال همانند سال های گذشته، 
تمامی امکانات برای برگزاری مراسم باشکوه 

قالی شویان در سال های آینده بسیج  شوند.



حسن یزدانی به عنوان نماینده ایران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی معرفی شد.انتخابات کمیسیون ورزشکاران اتحادیه 
جهانی کشتی در جریان رقابت های جهانی در شهر اسلو کشور نروژ برگزار می شود. فدراسیون کشتی حسن یزدانی، دارنده مدال های طال و نقره المپیک و طال، نقره 
و برنز جهان را به عنوان نماینده کشورمان در این انتخابات معرفی کرد.در این انتخابات 7 عضو جدید کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی با رای کشتی 
گیران شرکت کننده در رقابت های جهانی، مشخص خواهند شد .کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی از سال 2013 و به منظور محافظت از حقوق و منافع 
کلیه ورزشکاران سبک های المپیکی اتحادیه جهانی کشتی راه اندازی شده اســت و در دو دوره قبل حمید سوریان و کمیل قاسمی، عضو کمیسیون ورزشکاران 

اتحادیه جهانی کشتی بودند.

حسن یزدانی، کاندیدای کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی
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عادت لواندوفسکی؛ هر هفته یک رکورد جدید
فصل برای رابرت لواندوفسکی به بهترین شکل ممکن آغاز شده و او مانند سال های قبل از همان 
ابتدای فصل نام خود را به عنوان یکی از گلزنان برتر معرفی کرده است. ستاره 33 ساله و لهستانی 
هفته گذشته و در دیدار مقابل بارســلونا، دو بار دروازه این رقیب نامدار را در استادیوم نوکمپ باز 

کرده و عامل اصلی برتری درخشان بایرن مونیخ لقب گرفت.
اما تیم یولیان ناگلزمان در ادامه نتایج بسیار خوب خود موفق شد با هفت گل در بوندسلیگا از سد 
بوخوم عبور کند و رابرت لواندوفسکی در این دیدار نیز موفق به گلزنی شد. در دقیقه 61 نیمه دوم 
بود که این گلزن قهار با موقعیت شناســی خود در فضای مناســبی قرار گرفته و در مقابل دروازه 

خالی بوخوم توانست نام خود را در بین فهرست گلزنان تیمش ثبت کند.
رابرت لواندوفســکی پس از گلزنی برابر بوخوم حاال مقابل 18 تیم فعلی بوندسلیگا موفق به باز 
کردن دروازه حریف شده است. همچنین این ستاره لهستانی در 19 بازی رسمی متوالی در تمامی 
رقابت ها برای بایرن مونیخ گلزنی کرده است که در مقایسه با بهترین بازی عملکرد لیونل مسی در 
ترکیب بارسلونا )10 دیدار پیاپی( و کریستیانو رونالدو در لباس رئال مادرید )12 مسابقه متوالی( 

رکورد فوق العاده ای محسوب می شود.

»کاوانی« از بازگشت رونالدو ناراحت است!
ادینسون کاوانی پس از یک فصل فوق العاده در منچستریونایتد، با بازگشت کریستیانو رونالدو 
به اولدترافورد احتماال نیمکت نشــین خواهد شــد و از نظر دیمیتار برباتــوف این موضوع باعث 

ناراحتی او خواهد شد.
برباتوف در مصاحبه با بت فایر گفت: 3 گل در 2 بازی از زمان بازگشت رونالدو به منچستریونایتد، 
من را شگفت زده نکرده اســت. او سریعا تاثیر خود را روی تیم گذاشــت و به مرور زمان بهتر هم 
خواهد شد؛ اما خرید رونالدو احتماال باعث ناراحتی برخی از بازیکنان خواهد شد. کاوانی شماره 

پیراهن و جایگاه خود در تیم را از دست داد. 
او در اولین فصل خود بسیار خوب ظاهر شــد اما حاال هم جایگاه و هم شماره پیراهن قبلی خود 
را در اختیار ندارد. امیدوارم سولسشر گفت وگوی صادقانه ای با کاوانی داشته باشد. یک بازیکن 
درک می کند که هر مربی باید بــرای هر بازی بهترین ترکیب را به زمین بفرســتد اما هر بازیکنی 

دوست دارد همیشه به میدان برود و خارج شدن از ترکیب موجب ناراحتی او می شود.

واکنش پاریسن ژرمن به شایعات دستمزد »مسی«
باشگاه پاری سن ژرمن هنوز مدت زمان قرارداد و دستمزد لیونل مسی را منتشر نکرده و این باعث 

شده در این چند هفته شایعات زیادی در این رابطه منتشر شود. 
نشریه اکیپ در گزارشی مدعی شــد بر اساس توافق میان پاری ســن ژرمن و ستاره آرژانتین، 
لیونل مســی در هر دو فصل ابتدایی حضور خود در پاریس مبلغ در 30 میلیون یورو و پس از آن 
فصل سوم دستمزدی به ارزش 40 میلیون یورو به صورت خالص دریافت خواهد کرد. اما لئوناردو 
خیلی سریع به این شایعات واکنش نشان داده و تاکید کرد گزارش نشریه اکیپ در مورد لیونل 

مسی دور از واقعیت است.
لئوناردو گفت: »مــا نمی توانیم تیتر یک روی جلد نشــریه اکیپ را قبول کنیــم. این اخبار کامال 
نادرست بوده و نشان دهنده بی احترامی به ماست. باشگاه پاری سن ژرمن این رفتار را دوست 
ندارد. خبر نشریه اکیپ در مورد قرارداد لیونل مسی از نظر مدت و دستمزد خیلی دور از حقیقت 

بوده است.
البته بندهای محرمانه ای در قرارداد وجود دارد، اما می توانم اعالم کنم که خبر قرارداد ســه ساله 
درست نیست. من زمان انتشــار این خبر را درک نمی کنم و این شایعات واقعا خیلی از حقیقت 

فاصله دارد«. 

از برانکو و استراماچونی تا کالدرون، ژوزه و البته ویلموتس!

سیاه چاله های بدهی در فوتبال ایران
سریال بدهی های فوتبال ایران؛ حوصله سر  زاوش محمدی
بر هستند و مملو از ایرادهای فنی و غیرفنی. 
سناریوهای بدون عمق که منجر به فاجعه می شوند. این شاید تعریفی 
متفاوت از بدهی هــای فوتبال ایران و در رأس آنها 2 باشــگاه پرطرفدار 
پایتخت یعنی پرسپولیس و استقالل باشد. بدهی هایی که هیچ وقت به 
اتمام نمی رسند و هرروز قسمتی جدید با سناریویی مشابه از راه می رسد، 
حوصله هواداران را سر می برد و طاقت شان را طاق می کند. در نهایت هم 
خاطره ای تلخ در ذهن مخاطب بر جای می گذارند.چند سالی می شود که 
مدام شاهد تیترها و خبرهای گوناگونی از این دست هستیم که »باشگاه 
آبی از پنجره نقل و انتقاالتی محروم شد«، »تیم قرمز در آستانه سقوط به 
دسته پایین تر«، »بازیکن خارجی از تیم خاص شکایت کرد« و ... این 
سریال زشــت هیچ وقت تمامی نداشــته و یکی پس از دیگری از راه 
می رسند، با بی تدبیری مدیران فوتبالی، ارز مملکت به تاراج برده می شود، 
هوادار تا مرز جنون کشــیده می شــود و در نهایت هم یا به محرومیت و 
جریمه های قبلی اضافه می شــوند و یا در آخریــن لحظه حل و فصل 
می شوند و دوباره این چرخه معیوب تکرار می شود و تکرار می شود و تکرار 

و تکرار...

مرد نجیب، کاله فوتبال ایران را برداشت و پرید
گل ســر ســبد این بدهی های هم ماجرای ویلموتس بــود. جایی که 
فدراســیون فوتبال به پرداخت 6 میلیون و 443 هزار یورو محکوم شد. 
ویلموتس بعد از ۵ ماه سرمربیگری ایران و هدایت تیم ملی در 4 بازی 
رسمی که با دو شکســت به عراق و بحرین همراه بود، به علت دریافت 
نکردن مطالباتــش و نقض قرارداد به فیفا شــکایت کــرده و با وکالت 
همسرش که یکی از حقوقدان های برجسته اروپایی در حوزه ورزش است، 
پیروز این پرونده شد. سرمربی ای که از سوی تاج لقب »مرد نجیب« را 
گرفته بود، با این پول بادآورده ناشی از عدم آگاهی و مسائل حاشیه ای 
مدیران ایرانی به خصوص شخص مهدی تاج؛ می تواند تا سال ها حساب 
بانکی اش را به رخ خیلی ها بکشد! یکی دیگر از پرونده های مالی سنگین 
فوتبال ایران؛ بدهی استقالل به آندره آ استراماچونی است. جایی که مربی 
ایتالیایی یک میلیون و 700 هزار دالر طلب دارد. رقمی که با توجه به قیمت 
کنونی ارز می شود چیزی حدود 41 میلیارد تومان. آندره استراماچونی، 
سرمربی سابق و ایتالیایی آبی پوشان که از ابتدای فصل نوزدهم هدایت 
این تیم را بر عهده داشت و قبل از پایان نیم فصل همان فصل به دلیل عدم 
وصول مطالباتش تهران را ترک کرد، اخیرا به صورت رسمی به تیم الغرافه 
پیوسته تا سرنوشت خود را در لیگ ستارگان قطر دنبال کند. استراماچونی 
برنده یک پرونده جنجالی از استقالل شد و توانست به ازای کمتر از نیم 
فصل حضور در این تیم، به اندازه دو فصل آبی ها را بدهکار کند و رای خود 

را هم از کمیته انضباطی فیفا دریافت کرده است. 

بدهی در حد پروفسور
پس از جدایی برانکو ایوانکوویچ و شــکایت این مربی به فیفا، در نهایت 

کمیته تعیین وضعیت و مربیان فیفا پرسپولیس  را محکوم به پرداخت 
یک میلیون و ۵۵ هزار یــورو به برانکو کرد. البتــه در این حکم آمده بود 
که پرسپولیسی ها باید ۵ درصد سود ســالیانه بپردازند. سود دیرکرد ۵ 
درصدی تا تاریخ ٨ جوالی ٢٠٢٠ ) ١٨ تیر ١٣٩٩ ( محاسبه شده که مبلغ 
آن ۵۵ هزار و 64٠ یورو است. یعنی پرسپولیس  در نهایت به پرداخت یک 
میلیون و ١١٠ هزار و 64٠ یورو محکوم شد.گرچه پرسپولیس سال قبل 
موفق شد این بدهی را پرداخت کند و سایه سنگین برانکو از روی سر این 
باشگاه برداشته شود؛ اما هنوز پرونده های داخلی خاک خورده زیادی 
در این باشگاه وجود دارد که اگر به قیمت روز محاسبه شوند سر به فلک 
خواهند کشید.اگر با خیلی از پیشکسوتان این باشگاه حرف بزنید خیلی ها 
یا بی خیال طلب هایشان شده اند،یا حوصله شکایت به دلیل ارزش پایین 
رقم ها)به قمیت روز( را ندارند و یا می دانند که اگر شکایت کنند احتماال 

دست شان به جایی بند نخواهد بود.

طلب رفیق مارادونا از پرسپولیس
گابریل کالدرون و دستیاران اسپانیایی اش در زمستان 98 از پرسپولیس 
جدا شــدند و بالفاصله از طریق فیفا طلب خود را دنبال کردند که حکم 
نهایی آن ها صادر شد. کالدرون 300 هزار دالر بابت دستمزد خود طلبکار 

شــده و 280 هزار دالر نیز مجموع پاداش پیروزی هایی است که در یک 
نیم فصل برای پرسپولیس به دست آورد. بااین حال تاخیر سرخ پوشان 
در پرداخت بدهی سبب شده است تا ۵ درصد سود نیز به این رقم اضافه 
شود و مجموع این بدهی به بیش از 600 هزار دالر برسد. خواکین، دستیار 
اسپانیایی گابریل کالدرون، نیز 9۵ هزار دالر از پرسپولیس طلب دارد که 
با سود پنج درصدی به حدود 100 هزار دالر می رسد تا قرمزها رقمی بالغ بر 
700 هزار دالر بدهــکار کادر فنی قبلی خود باشــند. حال مهلت پرداخت 
بدهی کالدرون به اتمام رسیده و سرخ پوشان هم از پنجره نقل و انتقاالتی 

محروم شده اند.

رقیب کی روش و نقره داغ کردن پرسپولیس!
یکی از جنجالی ترین پرونده های فوتبال ایران، بدهی باشگاه پرسپولیس 
به مانوئل ژوزه بود. جایی که مربی پرتغالی ســرخ پوشان را به پرداخت 
مبلغ یک میلیون و 300 هزار یورو محکوم کرد. ژوزه قرارداد یک میلیون 
و نهصد هزار یورویی با باشگاه پرسپولیس امضا کرد که تقریبا 800 هزار 
یوروی آن را در مدت حضورش در ایران دریافت کرده بود. او با شکایت از 
پرسپولیس، مبلغ یک میلیون صد هزار یورویی خود را به یک میلیون و 

سیصد هزار یورو رساند.

خبر روز

حضور جنجالی رییس یک شرکت هواپیمایی در اردوی تیم ملی
حضور رییس یک شرکت هواپیمایی در لیتوانی به همراه تیم ملی فوتسال کشورمان، سوال برانگیز 
است. فدراسیون فوتبال چندی پیش ستادی را برای هماهنگی و برنامه ریزی جام جهانی 2022 
قطر تشکیل داد که در این ستاد نفراتی چون عبدالرضا موسوی، مالک یک شرکت هواپیمایی و عضو 
اسبق هیئت مدیره باشگاه استقالل حضور داشت. اینکه این ستاد دقیقا چه فعالیتی برای حمایت 
از تیم ملی فوتبال در راستای صعود به جام جهانی خواهد داشت مبهم است و جای سوال دارد؛ اما 
به نظر می رسد تشکیل چنین ستادی بیشتر برای فدراسیون فوتبال حواشی داشته باشد تا خروجی 
مناسب.اینکه فدراسیون فوتبال با یک شرکت هواپیمایی برای ســفرهای تیم ملی قرارداد امضا 
کرده اقدامی خوب برای سفرهای ملی پوشان به کشورهای مختلف است و در مقابل هم فدراسیون 
تبلیغات این شرکت را در پلتفرم های مختلف در فضای مجازی انجام می دهد؛ اما سوال اینجاست 
چرا رییس شــرکت هواپیمایی که با فدراســیون قرارداد امضا کرده باید به همراه عزیزی خادم به 
لیتوانی سفر کند؟ بهتر است فدراسیون فوتبال پاسخ روشنی به این سوال بدهد که آیا قرار است در 
ازای عقد قرارداد با اسپانسر اعضای شرکت مربوطه به همراه تیم های مختلف راهی سفر شوند؟ در 
این زمینه مسئوالن فدراسیون باید به این سوال مهم پاسخ بدهند که دلیل حضور عبدالرضا موسوی 
در لیتوانی چیست و عایدی فدراسیون از این فرد در کنار تیم ملی فوتسال چه بوده است؟نکته جالب 
تر اینجاست که فردی چون موسوی در ســتاد هماهنگی و برنامه ریزی جام جهانی فوتبال 2022 
حضور دارد؛ اما وی در لیتوانی در کنار تیم ملی فوتسال است. آیا حضور در ستاد تیم ملی فوتبال برای 

صعود به جام جهانی ارتباطی به تیم ملی فوتسال دارد؟

سه لژیونر به تیم ملی دعوت شدند
ایران در مهر ماه مقابل امارات و کره جنوبی بازی می کند. تیــم ملی ایران با دو برد در مرحله نهایی 
مقدماتی در صدر جدول گروه خود قرار دارد. اگر تیم ملی بتوانــد در آبان ماه دو بازی امارات و کره 
جنوبی را هم با برد پشت ســر بگذارد، صعود خود را تا حدودی تضمین خواهد کرد. در همین حال 
باشگاه آاک آتن خبر داد احسان حاج صفی، کریم انصاری فرد و میالد محمدی سه لژیونر تیم ملی 

برای بازی های مهرماه دعوت شده اند.

حسن هوری، سرمربی جدید فوالد نوین
باشگاه فوالد خوزستان ضمن تشکر از زحمات عزیز فریســات، حسن هوری را به عنوان سرمربی 
جدید تیم فوالدنوین معرفی کرد.همچنین با تصمیم باشگاه از عزیز فریسات در مسئولیتی جدید 
استفاده خواهد شد. هوری از بازیکنان سابق تیم فوالد خوزستان است که سابقه قهرمانی با این تیم 
در لیگ چهارم را داد.گفتنی است؛ حسن هوری پیشکسوت باشگاه فوالد خوزستان پیش از این نیز 
سابقه هدایت تیم دسته دومی فوالدنوین خوزستان را در کارنامه خود داشته و تا آستانه صعود به 

لیگ یک پیش رفت که به دلیل یک امتیاز کمتر فوالدنوین به لیگ یک نرسید.

»اخباری« سرمربی سایپا ماند
باشگاه سایپا در روزهای اخیر مذاکراتی را با گزینه های مختلف برای انتخاب سرمربی جدید این 
تیم انجام داد و در نهایت سرمربی این تیم مشخص شد. مسئوالن باشگاه سایپا در نهایت تصمیم به 
ادامه همکاری با سعید اخباری گرفتند و حکم ابقای این مربی جوان در جمع نارنجی پوشان صادر 
شد و قرار است به زودی دستیاران وی هم معرفی شوند.اخباری که سابقه سرمربیگری کوتاه مدت 
در ماشین سازی و مربیگری در تیم های پیکان، سپاهان، گل گهر سیرجان، فوالد خوزستان، استقالل 
خوزستان و راه آهن را هم در کارنامه دارد، طی سه بازی فصل گذشته لیگ برتر به عنوان جانشین فراز 

کمالوند در سایپا انتخاب شد که نتوانست مانع از سقوط این تیم شود.

مستطیل سبز

اوج رفاقت در میان 
گلرهای ملی فوتبال زنان 

هــر چند کــه یکی از مشــکالت ویــژه تیم 
ملــی فوتبال زنــان، عدم همراهــی مربی 
دروازه بان هاســت و در شــرایط متفاوتــی 
سنگربانان تیم ملی خود را مهیای حضور در 
مقدماتی جام ملت های آســیا کردند، اما با 
این حال سه دروازه بان منتخب کادرفنی برای 
آمادگی یکدیگر تالش فوق العاده ای را انجام 
دادند تا بتوانند نقاط ضعف هم را پوشــش 

دهند و به شرایط ایده آل آمادگی برسند.
چرا که در سالیان گذشته یکی از نقاط ضعف 
اصلی تیم ملی فوتبال زنــان در خط دروازه 
بود، اما حاال حضور مریم یکتایی که در حال 
حاضر در بشــیکتاش ترکیه حضور داشته و 
تجربه مناســبی را دارد، در کنار زهره کودایی 
که تجربه باالی بازی در تیم ملی را دارد و در 
دوره های پیشین جام ملت ها سنگربان تیم 
ملی بود و البته مینا نافعی که به لحاظ تجربه، 
کم تجربه از همتایان خود اســت اما انگیزه 
باالیی برای حضور در دروازه دارد، باعث شد 
تا حاشــیه امنی برای این پست کلیدی در 

ترکیب تیم ملی ایجاد شود.
این سه دروازه بان در شرایطی انتخاب شده 
و همراه تیم ملی عازم تاشــکند ازبکستان 
شــدند، که رقبایی چون زهرا خواجوی، رها 
یزدانی و ... داشــتند اما خواجوی تصمیم 
ناگهانی به قهر از تیم ملــی گرفت و پس از 
حضور مریــم یکتایی دیگــر در اردوی ملی 
حضور نیافت که اتفــاق عجیبی بود؛ یزدانی 
هم همراه شهرداری سیرجان خود را آماده 
حضور در لیگ قهرمانان آســیا می کند و در 

فهرست مدعوین ایراندوست جایی ندارد.
هنوز انتخاب نهایی مریم ایراندوســت برای 
خط دروازه مشــخص نیســت اما هر ســه 
دروازه بان در شــرایط مناســبی هستند و با 
روحیه و انگیزه باالیی در کنار یکدیگر تمرین 
می کنند و باید دید سرانجام انتخاب کادرفنی 
کدام یک از آن ها خواهد بود و برای مصاف با 
بنگالدش و اردن، از میان مریم یکتایی، زهره 
کودایی و مینا نافعی، فرصت بازی به کدام 

بازیکن می رسد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

علی دایی، میهمان ویژه 
هفته اول لیگ قهرمانان 

اروپا
هفتــه گذشــته در حالی فصــل جدید 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا آغاز شد 
که در رقابت های گــروه G و دوئل میان 
تیم هــای دورتموند و بشــیکتاش، یک 
میهمان ویژه ایرانی در ورزشگاه وودافون 
آره نا ترکیه حضور داشــت؛ این میهمان 
ویژه کسی جز علی دایی، اسطوره فوتبال 
ایران و آقای گل سابق فوتبال جهان نبود.

مســابقات کبدی قهرمانی مردان و زنان ایران در 
استان های اردبیل و قم به صورت متمرکز آغاز شده 
است.در این مسابقات در بخش آقایان ، استان ها 
در قالب 8 گروه با هم رقابت می کنند و از هر گروه 
یک تیم بــه دور بعد راه خواهد یافــت تا در نهایت 
تیم های برتر پس از رقابت در مرحله حذفی راهی 
نیمه نهایی شــوند و قهرمان کشور مشخص شود. 
در بخش بانوان نیز که از روزشــنبه به میزبانی قم 
آغاز شده تمامی اســتان ها در 8 گروه با هم رقابت 

می کنند.
هدف مهم از برگزاری مســابقات قهرمانی کشور ،  
انتخاب تیم های ملی بانــوان و آقایان ایران جهت 
حضور در بازی های آسیایی 2022 است؛ جایی که 
ایران مدعی عنوان قهرمانی زنان و مردان آسیا باید 

از عنوان قهرمانی خود در دوره گذشته دفاع کند.
عباس اورسجی، رییس فدراسیون کبدی با تاکید 
برانتخاب افراد شایسته گفت: یکی از عوامل مهم 

قهرمانی زنان و مردان ایران در جاکارتا و شکست 
هندی ها و پایان دادن به ســلطه آنها در بازی  های 
آسیایی، میدان دادن به شایسته ها بود و ثمره اش 

را هم دیدیم.
اورسجی گفت: در 18 ماه اخیر ما البته بیکار نبودیم؛ 
چرا که مجهزترین کمپ تیم هــای ملی و خوابگاه 
تیم های ملی را در مجموعــه بعثت احداث کردیم 
و این یک اتفاق مهم در ورزش کبدی است ضمن 
اینکه  ســال قبل اردوهای ممتد تیم های مردان و 
زنان را برگزار کردیم تا نفرات برتر را در آمادگی نگه 
داریم و چاره ای هم نداشــتیم چون ســتاد ملی 
مقابله با کرونــا به ما اجازه برگزاری مســابقات را 

نمی داد.
اورســجی که هم اکنون سرپرســت فدراســیون 
جهانی کبدی هم هست در ارتباط با مجمع جهانی 
فدراسیون کبدی و انتخابات ریاست این فدراسیون 
گفت: رایزنی هــا در این زمینه انجام شــده و فعال 

نامزد ریاست فدراسیون جهانی بنده هستم و اگر 
این جایگاه به دســت بیاید متعلق به ایران عزیز 
خواهد بود و برای اولین بار ریاست یک فدراسیون 

جهانی به ایران می رسد.
وی در پایان گفت: با هماهنگی دبیرکل فدراسیون 
جهانــی مقدمــات برگــزاری مجمــع انتخابات 
فدراسیون جهانی در تهران فراهم شده و در این راه 
انتظار داریم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و 
جوانان به ما کمک کنند تا میزبان شایسته ای برای 
مجمع انتخابات فدراســیون جهانی باشیم و هم 
نماینده ایران در این عرصه بتواند آرای الزم را برای 

کرسی جهانی به دست آورد.

انتخابات فدراسیون جهانی کبدی به میزبانی تهران
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مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تشریح کرد:

تاثیر دوره های آموزشی در حفظ فضای سبز شهر اصفهان
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان با اشــاره به آموزش ضمن خدمت 
کارشناسان ســازمان، اظهار کرد: کارشناسان ســازمان پارک ها و فضای ســبز ناظر بر عرصه ها و 
کارشناسان مناطق و شرکت های پیمانکار و طرف قرارداد سازمان در فرآیند اجرای فضای سبز حضور 
دارند، بنابراین هر دو دسته باید آموزش الزم را فراگیرند تا بهتر و بیشتر فرآیند نگهداری صحیح از 

فضای سبز شهر را بدانند.
فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه از جمله موارد آموزشــی در این دوره ها، دستورالعمل های باغبانی 
و گیاه پزشکی بوده است، افزود: طی سال های اخیر با توجه به افزایش دمای هوا و توسعه بیشتر 
گیاهان مقاوم به شرایط خشکی، دستورالعمل های باغبانی به جهت تغییر زمان های آبیاری و هرس 
با تغییراتی همراه شد از این رو کارشناسان بیشترین ساعات آموزشی را پیرامون دستورالمعل های 
باغبانی و گیاه پزشکی گذراندند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه 
داد: تاثیر تغییرات اقلیم در فضای سبز شهری موضوع مهم دیگر بود، زیرا اقلیم اصفهان تغییرات 
زیادی داشــته و میزان بارش برف و باران تا حد زیادی کاهش یافته و بالطبع آن اقلیم گرم شــده 
است، بنابراین گونه های گیاهی باید تغییر می کرد از این رو در یک دوره کارشناسان ۳۶۰ نفر ساعت 

تحت آموزش قرار گرفتند.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت رعایت نکات ایمنی در عرصه های فضای ســبز، برای این 
کارشناســان نیز آموزش به صورت میدانی و حضوری برگزار شد، در این راستا همچنین وبینارهای 
آموزشی فرا استانی با عنوان »بررسی وضعیت خشکسالی و پیامدهای آن« و وبینار »مدیریت بهینه 

آبیاری در فضای سبز شهری« برپا شد که مخاطبان زیادی را جذب کرد.
مرتضایی نژاد گفت: عالوه بر این اقدامات، دوره هایی با همکاری اداره آموزش شهرداری تحت عنوان 
مدیریت سبز، مدیریت پسماند، مانیتورینگ تجهیزات آبیاری و دوره ای با موضوع بافت ناکارآمد 
شهری برگزار شد که بی شک اگر برپایی این دوره ها کارآمد نبود، در حال حاضر شاهد فضای سبز 

زیبا و نشاط آور در شهر نبودیم.

شهردار منتخب کاشان تاکید کرد:

ضرورت تالش مضاعف برای تکمیل پروژه های نیمه تمام
شهردار منتخب کاشان در حاشــیه بازدید از پروژه های مناطق سه و چهار شهرداری کاشان، ضمن 
قدردانی از تالش های صورت گرفته در مناطق به منظور اجرای پروژه ها، بر لزوم اهتمام بیشتر برای 

تسریع در روند تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید کرد.
حسن بخشنده ، اهمیت رویکرد مدیریت جهادی در زمینه ارتقای بهره وری را یادآور شد و بیان کرد: 
با این نگرش، فعالیت های عمرانی نه تنها شتاب بیشتری به خود می گیرند بلکه با کیفیت بهتری 
نیز به انجام می رسند.شهردار منتخب کاشان، با اشاره به افزایش هزینه ها در حوزه اجرایی و عمرانی، 
فاکتور زمان را در خصوص مدیریت هزینه ها مهم خواند و افزود: سرعت بخشیدن در اجرای پروژه ها، 
عالوه بر ارتقای رضایت عمومی می تواند از اتالف منابع به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی جلوگیری 
کند.حسن بخشنده در این بازدیدها، ضمن بررسی روند اجرای پروژه ها، نکاتی را پیرامون مراحل 
تکمیلی و مولفه های اجرایی پروژه ها مطرح کرد.در این بازدیدها، گزارشی از پروژه های اجرا شده 
و نیمه تمام به شهردار منتخب ارائه شد. توضیحاتی که در محل اجرای پروژه، با پرسش های فنی 

و اجرایی حسن بخشنده همراه شد و مدیران مناطق یا مجریان پروژه به تشریح آن پرداختند.
یکی از مهم ترین دغدغه های مطرح شده از سوی شــهردار منتخب مولفه مدیریت زمان در اجرای 
پروژه ها بود؛عنصر تعیین کننده ای که از نظر او می تواند عامل مهمی در کاهش هزینه های اجرایی و 
عمرانی باشد.مدیران شهری نیز در این بازدیدها ضمن بیان دغدغه ها و چالش های اجرایی خود، 
ارتباط مستمر با مدیریت عالی شهرداری را یک اتفاق مثبت ارزیابی کرده و آن را عاملی برای ارتقای 

کمی و کیفی فعالیت ها به ویژه در حوزه عمرانی و توسعه محور دانستند.

برگزاری مسابقه طراحی گلخانه ایرانی؛

چاره اندیشی متخصصان برای زمین های رهاشده شهر

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
برگزاری مســابقه طراحی گلخانه ایرانی از سوی شــهرداری اصفهان 
در قالب ارســال طرح هایی برای تعریف کارکرد زمین های کشاورزی 
رهاشده در شــهر اصفهان با توجه به جنبه تفرجگاهی برای شهروندان، 
گفت: هدف از برگزاری این مسابقه استفاده از عناصر فضایی باغ های 
ایرانی گذشته و بررسی وضعیت فعلی زمین های کشاورزی رهاشده در 

محدوده قانونی شهرها و بازتعریف کارکرد زمین هاست.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، محمد فیض 
اظهار کرد: عدم استفاده از چنین فضاهایی سبب بروز ناامنی در محالت 
شهری شــده و مالکان این زمین ها نیز تخصص کشاورزی ندارند و با 
توجه به اینکه کاربری کشــاورزی برای آنها مقرون به صرفه نیست، به 

دنبال چنین کارکردی نیز نیستند. 

طراحان به کمک بازتعریف کارکرد زمین های رهاشده می آیند 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
با توجه به اینکه مالکان عموما به دنبال تغییر کاربری زمین ها هستند، 
از بین معماران، شهرســازان، متخصصان محیط زیست و معماری در 
قالب برگزاری این مسابقه درخواست کرده ایم که تدبیری برای چنین 

زمین هایی بیندیشند. 
وی با بیان اینکه طرح ها باید به گونه ای باشد که کاربری متنوع در آنها 
تعریف شود به گونه ای که در کنار کاربری کشاورزی، این فضاها جنبه 
تفرجگاهی هم برای استفاده شهروندان و مالکان داشته باشد، گفت: 
بر همین اساس در داوری آثار معیارهایی تدوین شده است تا کاربری 
و فعالیت تعریف شــده جنبه تفرجگاهی پیدا کند تــا به پویایی بافت 
شهری کمک شــود.  فیض بیان کرد: همچنین طبق این معیارها باید 
طراحی معماری ایرانی – اســالمی و شــاخصه های فرهنگی اصفهان 

مدنظر طراحان باشد. 

اجرای طرح برتر در زمینی سه هزار متری در خیابان آتشگاه
وی با بیان اینکه استفاده از انرژی های پاک از دیگر معیارهای انتخاب 
طرح های مسابقه طراحی گلخانه ایرانی اســت، گفت: عملیاتی بودن 
طرح ها، در نظر گرفتن شاخص های اقلیمی، ارائه پیشنهاد نوع پوشش 
گیاهی، سازه و مصالح مورد اســتفاده در طرح، ارتفاع فضای گلخانه و 
نورپردازی و شکل بناها از دیگر شــاخص هایی است که در طرح های 

رسیده به دبیرخانه مسابقه مورد توجه قرار می گیرد.  
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان افزود: برای 

این مسابقه زمینی به مساحت ســه هزار مترمربع در خیابان آتشگاه، 
جنب بوستان مهر در نظر گرفته شده است که شرکت کنندگان در مسابقه 

می توانند قبل از ارسال آثار خود از این محل بازدید داشته باشند. 
وی، مهلت ارسال آثار به مسابقه طراحی گلخانه ایرانی را تا چهارم مهرماه 
سال جاری عنوان کرد و گفت: فرمت طرح های ارسالی، یک گزارش 1۰ 
صفحه ای با مدنظر قراردادن معیارها و اهداف مسابقه است که باید به 
صورت سه بعدی در قالب jpg به سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان به آدرس خیابان ابن سینا، مقابل بانک ملی، کوچه کدخدایی 

ارسال شود.  
فیض افزود: جوایز در نظر گرفته شده برای نفرات اول تا سوم به ترتیب، 
هفت میلیون تومان، 5 میلیون تومان و سه میلیون تومان است و طرح 
برتر هم با طی روند فنی موجود در شهرداری که شامل همه طرح هاست، 

در کمیته فنی اجرا خواهد شد. 
الزم به ذکر اســت موضوع فوق خدشــه ای در کاربری مصوب نداشته 
و با حفظ کاربری ایجاد فضاهای گل آرایی در کنار کشــاورزی و با اخذ 
مجوزهای الزم از مبادی ذیربط و شــهرداری قابل اجراست.وی گفت: 
عالقمندان می توانند برای دریافت اطالعات بیشــتر از این مســابقه با 

شماره تلفن ۳4484892 الی 94 و داخلی 1۳۳ تماس بگیرند.

عملیاتی بودن طرح ها، در نظر گرفتن شاخص های 
اقلیمی، ارائه پیشنهاد نوع پوشش گیاهی، سازه و 
مصالح مورد استفاده در طرح، ارتفاع فضای گلخانه و 
نورپردازی و شکل بناها از دیگر شاخص هایی است که 
در طرح های رسیده به دبیرخانه مسابقه مورد توجه قرار 

می گیرد

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان:

 ساخت و ساز در حریم تاریخی تخت فوالد اصفهان 
متوقف شد

پروژه نیمه تمام مصالی بزرگ امام خمینی )ره( در بخشی از آرامستان تاریخی تخت فوالد اصفهان 
سال هاست که رنگ آرامش به خود ندیده و به نظر می رســد ریسمان طوالنی ساخته شد که سازه 
بزرگ، حاال حاالها به پایان نمی رسد. در زمان ساخت مصالی شــهر در این نقطه تاریخی اختالف 
نظرهای بسیاری وجود داشت، اما به هر ترتیب ممکن و با هر معماری این سازه آرام آرام رخ نمایی 

کرد و چند سالی است که میزبان نمازهای جمعه شهر شده است.
طرح ابتدایی مصالی امام خمینی)ره( که هنوز هم کارهای عمرانی در بســیاری از بخش های آن 
ادامه دارد، به تایید اداره کل میراث فرهنگی استان رســید و عملیات ساخت و ساز آغاز شد. با این 
حال طرح جدیدی که تحت عنوان توسعه مصالی امام خمینی اصفهان مطرح شده نه تنها تاییدیه 
اداره کل میراث فرهنگی را ندارد، بلکه تعرض آشکار به حریم آرامستان تاریخی تخت فوالد است؛ 
آرامستان دو هزار ساله ای که دومین آرامستان بزرگ جهان اسالم نامیده می شود.تخت فوالدی که به 
ثبت ملی رسیده و آرامگاهی برای تن های مبارک در تاریخ این مرز و بوم از یوشع نبی، بابارکن الدین 
و جهانگیرخان قشقایی تا بی بی مریم بختیاری و سردار اســد و تاج اصفهانی بوده و از همه مهم تر 
بخشی از این آرامســتان تاریخی به الله های پرپر ایران زمین اختصاص دارد که در دفاع مقدس به 
شهادت رسیدند. شهدایی که در بین آن ها اسامی برخی از بزرگان جنگ نظیر شهید حسین خرازی 
و شهید احمد کاظمی دیده می شود.با این اوصاف عملیات عمرانی توسعه مصالی اصفهان از سمت 
شمال این مجموعه و در حریم تخت فوالد روزیک شنبه )2۷ شهریور( آغاز شد، عملیاتی که خیلی 
سریع هم متوقف شد. این توقف توســط ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان 

صورت گرفت.
عبدالرضا بافرانی، فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان اصفهان درباره این اتفاق گفت: 
مجموعه آرامستان تخت فوالد اصفهان در فهرســت میراث ملی ایران به ثبت رسیده و از این روی 
شرایط، ضوابط و حریم خاص خود را دارد. در کنار این آرامســتان ساخت و سازهایی انجام گرفته 
که مهم ترین آن، مصالی امام خمینی )ره( بوده است. ستاد اقامه نماد جمعه اصفهان تصمیم به 
گسترش مصالی اصفهان گرفته و در روزیکشنبه عملیات عمرانی این گسترش آغاز شد که با حضور 
ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی اســتان اصفهان این عملیات متوقف و به معاونت میراث 

فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان ارجاع شد.

 راه اندازی اولین موزه و مرکز اسناد جشنواره کودک 
در اصفهان

اولین موزه و مرکز اسناد جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان راه اندازی شد. 
مدیر دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان با اشاره 
به تصمیم برگزاری نمایشگاهی از پوستر های ادوار مختلف جشنواره از مهر سال 98 تاکنون گفت: 
در شهریور سال گذشته نخستین فراخوان ارسال عکس اعالم و در این فراخوان تعداد قابل توجهی 

عکس از سال ۶9 تاکنون به دبیر خانه ارسال و در نمایشگاهی به نمایش گذاشته شده است.
مهدی سجادزاده افزود: قرار است با پایان نمایشگاه، پوستر های ادوار مختلف جشنواره، به موزه و 
مرکز اسناد جشنواره منتقل تا به صورت ثابت نصب شوند.وی گفت: پس از پایان کف سازی خیابان 
آمادگاه، این آثار در دفتر کار جشنواره روبروی هتل عباسی به عنوان موزه نگهداری می شود.سجاد 
زاده افزود: سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان به صورت 
ترکیبی آنالین و حضوری برگزار می شود.سی و چهارمین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد ســینمایی فارابی و شهرداری اصفهان، از 1۶ تا 21 

مهر 14۰۰ )8 تا 1۳ اکتبر 2۰21( در دو بخش مسابقه ایران و مسابقه بین الملل، برگزار خواهد شد.

با مسئولان

خبر خوان

بازگشایی موزه هنرهای 
تزئینی اصفهان

خبر روز

مدیر موزه هنرهای تزئینی ایران، با اعالم خبر 
بازگشــایی موزه هنرهای تزئینی اصفهان از 
هنرمندان دعوت کرد آثار خود را در نمایشگاه 
موقت این موزه، به صورت رایگان به نمایش 
بگذارند.راحله یوســفیان اظهار کرد: عملیات 
مرمت موزه هنرهای تزئینی ایران که از ســه 
ســال قبل آغاز شده بود، شــامل نوسازی و 
بهســازی تاسیســات مکانیکی موتورخانه، 
نصب پست برق و تعویض و اصالح لوله های 
فرسوده می شــد.وی ادامه داد: این سه فاز 
مرمتی با اعتبــاری بالغ بــر 12 میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون ریال انجام شــد و اکنون، موزه مجهز 
به سیستم گرمایشــی و سرمایشی مناسب، 
موتورخانه و سیستم برق مجزاست.مدیر موزه 
هنرهای تزئینی ایران اعالم کرد که فاز نخست 
مرمــت اضطراری پشــت بام ضلع شــمالی 
این موزه، توســط گروه امانی اداره کل میراث 
فرهنگــی اصفهــان انجام شــده و در صورت 
تامین اعتبار، فاز دوم مرمت نیز به زودی آغاز 
خواهد شد.یوسفیان خبر داد: با اتمام عملیات 
مرمت، درهــای این موزه از  روز یکشــنبه  به 
روی عموم مردم باز می شود و آن ها می توانند 
هر روز، به جــز روزهای جمعه از ســاعت 8 
تا 1۳:۳۰ از مــوزه هنرهــای تزئینی اصفهان 
بازدید کننــد.وی تصریح کرد: در نمایشــگاه 
دائمی موزه هنرهای تزئینی ایران، اشــیایی 
مانند زیورآالت، منســوجات، نســخ خطی، 
مینیاتور، تابلوهای رنگ و روغن، پاپیه ماشه، 
مینانگاری، ظروف سفالی و دیگر آثار مربوط 
به دورۀ صفویه، قاجار و معاصر را می توان دید.

مدیر موزه هنرهای تزئینی اصفهان، یادآور شد: 
نمایشگاه موقتی از عکس هایی که »هولستر« 
از اصفهان گرفته نیز در این موزه برپا شده که 
نــام آن جلوه هایی از اصفهــان و موضوعش 
روزمرگی هــای اصفهانی هاست.یوســفیان 
خاطرنشان کرد: در نمایشگاه موقت موزه، هر 
ماه میزبان نمایش آثار مختلفی هستیم و  از 
همه هنرمندان دعوت می کنیم، در صورتی که 
آثار مرتبط با موضوع این موزه دارند، نمایشگاه 
خود را  به صــورت رایگان در مــوزه هنرهای 

تزئینی اصفهان برگزار کنند.

هادی سیف ،پژوهشگر هنرهای سنتی و مردمی 
ایران گفت: گرایش من بــه هنرهای مردمی و 
هنرمندان گمنام بخشــی از تالشــم در دفاع از 
سهم و اجر هنرمندان عاشــق و عابدی است که 
قصدشــان وصال حضرت دوســت است. این 
روزها که عمارت تاریخی سعدی اصفهان میزبان 
نمایشــگاهی از پرده های خیالی نگاری عاشورا 
اثر زنده یاد »عبــاس گیاهی« شــده، فرصتی 
دســت داد تا عالقه مندان به هنر قلمکار نقاشی 
پای صحبت های دکتر هادی ســیف نویسنده و 
پژوهشگر هنرهای ســنتی درباره پیشینه هنر 
قلم کار در ایران و زیست عباس گیاهی با این هنر 
بنشینند. در این نشســت تخصصی که با عنوان 
»قلمکار نگار شــاعر« و به همت موزه عصارخانه 
شاهی وابسته به ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری و حوزه هنری اصفهان برگزار 
شد، هادی سیف سال های دانشجویی خود در 
اصفهان را سال های طلبگی خود در جستن راز و 
رمز شهری دانست که در همیشه ایام، قوی ترین 
چشم شرق است و نیمه  جهان هنر خواندن آن 

مبالغه نیست. 
این نویسنده و پژوهشــگر از دوران کودکی و ۶ 
سالگی خود گفت و اینکه بر اساس داستانی که 
از مادرش شنیده هنرمندان را مانند فرشتگانی 
در لباس آدمیان می دانســته تا در هر شــهری 
زیبایی ببیند، بداند که آنجا شهر فرشتگان بوده 
است.سیف گفت: خداوند بخشی از خالقیت را 
که جزئی از صفات اوست به هنرمندان بخشیده 
تا منزلت و شأن آنها را دوچندان آشکار کند.این 
پژوهشگر با بیان اینکه هنرمندان واقعی بیشتر 
اوقات از گمنامان هســتند افزود: گرایش من 
به هنرهای مردمــی و هنرمندان غریب و گمنام 
بخشی از تالشم در دفاع از سهم و اجر هنرمندان 
عاشق و عابدی است که قصدشان وصال حضرت 
دوست است و هنر سرزمین ما تنها زیبا نیست 
بلکه همراه بــا پیام هایی معنوی انســان را به 
پرواز و اوج عروج می خواند. وی بازار قیصریه را 
دانشگاه هنرهای شرقی در چشم اصفهان نامید 
و تصریح کرد: بازار قیصریه از زمان تاســیس به 
یکی از مراکز عمده هنری مشرق زمین و گاهی 
در گستره ای وسیع تر تبدیل می شود و به همین 
دلیل سراهای بازار قیصریه را دانشکده های آن 
می دانم. این دانشــکده ها قرن های قرن بدون 
کنکور و ثبت نام دل ها را طلب می کرده اســت و 

این اتفاق در سرای مشیر و بازار وکیل شیراز هم 
رخ می دهد. سیف، اقتصاد را تنها بخشی از رونق 
این دانشگاه هنر دانســت و بیان کرد: در نهان و 
آشکار این دانشکده ها بزرگانی به هنر ادای دینی 
عاشــقانه و عابدانه داشــته اند. این پژوهشگر 
هنرهای مردمی اظهار داشــت: زمانی بزرگانی 
به بازار اصفهان جالل جهانی بخشیدند در حالی 
که دو نیروی قوی، زورمند، مدعــی و مبتکر به 
نام چین و هند مدعی هستند که در عصر صفوی 
هنر قلــم کار را وارد ایران کرده انــد؛ اما زمانی که 
قلم کار وارد ایران شد هنرمندان این عصر چنان 
در این عرصه درخشیدند که هنوز جهانیان سوال 
می کنند قلم کار از دیار اصفهان است یا از چین و 
ماچین و هند؟،  بزرگان سرزمین من در عرصه 
ساخت قالب های قلم کار، گل و مرغ، شکارگاه 
و نقوش سنتی خوش درخشیدند تا این هنر به 

هنرمندانی مانند عباس گیاهی رسید. 
سیف با بیان اینکه دانشگاه بزرگ بازار اصفهان 
در زمــان جنگ های اول و دوم جهانی آســیب  
دید، افزود: در نتیجه میدان به دســت مشــتی 
افراد ســودجو و منفعت طلب می افتد تا از این 
آشفته بازار اســتفاده کنند و نخســتین آسیب 
جدی را سرای چیت سازان می بیند و بزرگان هنر 
اصفهان به هر طریقی تالش می کردند و خون دل 
می خوردند تا به قلم کار جانی دوباره ببخشــند. 
بنابراین نخســتین نقش کارســاز برای جبران 
مافات بر عهده هنرمندان بی نام و بی ادعا مانند 
شیخ حریری می افتد که به خاطر آسیب هایی که 
به هنر قلم کار وارد شده بود از بروجرد به اصفهان 
می آید. این نویســنده و پژوهشــگر ادامه داد: 
تجدید حیات هنری قلم کار به دست فردی به نام 

مشهدی عبدالخالق رقم می خورد که تربیت شده 
شیخ حریری است و همســر او رباب السلطان 
مشوق او می شــود. این بار هنرمندان فروتن و 
مردم کوچه و بازار عهده دار این نهضت می شوند 
و نقاشــی روی کاشی، نقاشــی قهوه خانه ای و 
نقاشی بر گچ و دیوار نیز احیا می شود و آرام آرام 
قلم کار رو به زوال، جانی جانانه می گیرد. به گفته 
وی، روزی یک جوان 18 ساله خجول، بی ادعا و 
خموش را نزد مشهدی عبدالخالق می آورند که 
در شعر هم دستی دارد که همان عباس گیاهی 
بوده است، از خانواده ای نســبتا تنگ دست که 
پدر او را از 5، ۶ سالگی نزد یکی از هنرمندان بازار 
قیصریه می فرســتد؛ اما اســتادکار چیز زیادی 
به عباس گیاهی نمی آموخت. روزی عباس در 
میدان نقش جهان اجرای پرده خوانی را می بیند 
و عشق به این هنر در وجودش می نشیند. بعدها 
به او برای بروز خالقیت در نقاشــی میدان داده 
می شــود و هنر او به اوج می رسد. سیف گفت: 
روزی دکتر لطف ا... هنرفر ،نشــان یک شــاعر 
قلم کارنگار را در سرای چیت سازها به من داد و 
اولین بار با عباس گیاهی دیدار و مصاحبه کردم. 
از او پرسیدم از اینکه عمری را در این راه گذاشته 
راضی است و گیاهی گفت حرمت گذاشتن به دل 
و اعتقادم من را وادار کرد کمترین نشــانه های 
ارادت و اخــالص خود را بر پارچــه نقش بزنم.

این پژوهشگر هنرهای مردمی بیان کرد: همان 
روز یکی از شعرهای عباس گیاهی را نزد استاد 
منوچهر قدســی بردم و ایشان گفت این شعرها 
آن قدر زخمه بر دل می زند که کمتر تکرار شــده 
اســت و فغانی از دلی طالب وصــال را روایت 

می کند.

»عباس گیاهی« به روایت »هادی سیف«
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کارهایی که بعد از بیدار شدن از خواب انجام می دهید، کیفیت 
روزتان را می سازد و سطح انرژی تان را تعیین می کند. در این 
مطلب به  اشتباهاتی اشاره می کنیم که می توانند مانع پرانرژی 

بودن تان باشند.
به محض بیدار شدن از خواب پرده ها را کنار نمی زنید: حتی 
اگر صبح خیلی زود هم از خواب بیدار می شوید پرده ها را کنار 
بزنید. مطالعات نشان می دهند قرار دادن چشم ها در معرض 
نور در ســاعات اولیه صبح و پیش از ظهر، باعث ســامتی و 
تندرستی می شود. این ریتم شــبانه روزی بدن تان است که 
تعیین می کند چــه زمانی هورمون های مربــوط به خواب را 
ترشح کنید؛ هورمون هایی که بر ســطح انرژی، خلق و خو و 
سامت روان تان اثر می گذارند. هر چه زودتر از نور روز استفاده 
کنید، بهتر اســت. در صورت امــکان، بیــرون بروید و کمی 
پیاده روی کنید تا نور مستقیما به شما بتابد، نه از پشت شیشه.

به اندازه کافی آب نمی نوشید: بعد از هفت هشت ساعت 
خواب، بدن شــما به آب نیاز دارد. اولین کار شما بعد از بیدار 
شدن از خواب باید نوشیدن آب باشد تا هیدراسیون بدن تان را 
اســتارت بزنید. مطالعات نشــان می دهند خیلی از افراد تا 
مدت ها بعد از بیدار شدن از خواب همچنان بدن شان کم آب 
اســت. فکر می کنید عوارض دهیدراته بودن بدن چه خواهد 

بود؟ سطح پایین انرژی. ضمنا برخی از افراد دچار مه مغزی، 
کمبود تمرکز و سردرد خفیف می شوند. خیلی از کارشناسان 
باور دارند شما باید طی روز به اندازه کافی آب بنوشید تا انرژی 
بیشتری داشته باشید و تمرکز و کارآمدی شما در حد خوبی 

باشد.
به خواب تان اهمیت نمی دهید: آیا شب تا دیروقت بیدار 
می مانید و مشــغول فیلم تماشــا کردن یا باال و پایین کردن 
صفحات اینترنتی هســتید؟ کمبود خواب نه تنها انرژی روز 
بعدتان را می گیرد بلکه می تواند منجر به انواع مشکات برای 
سامتی شود. مطالعات نشان می دهند کمبود خواب باعث 
افزایــش وزن و بــاال رفتــن ریســک بیماری هــا از جمله 
بیماری هــای قلبی و عروقــی و دیابت نوع دوم می شــود.

همچنین قرار دادن چشم ها در معرض نور آبی در شب و مدت 
زمان طوالنی کار کردن با ابزارهایی مانند گوشی موبایل یا تبلت 
می تواند مسئله ســاز باشــد. این امواج نور، ترشح هورمون 
ماتونین، که هورمون تنظیم کننده  ساعت بیولوژیک بدن تان 
اســت را کاهش می دهند. ماتونین عاوه بر اینکه به خواب 
شب تان کمک می کند، آنتی اکســیدان قدرتمندی است که 

نقش مهمی در سامت سلول ها و بافت ها دارد.
صبحانــه  مناســبی نمی خوریــد: معمــوال صبحانه چه 

می خورید؟ کیک، کلوچه، نان قندی و دیگر غذاهایی که از آرد 
سفید درســت می شــوند باعث افزایش فوری قند خون و 
انسولین و متعاقبا به همان اندازه افت سریع قند خون خواهند 
شد. وقتی قند خون تان می افتد، شما احساس خستگی و 
گرسنگی می کنید. یکی از بهترین راه های پیشگیری از این 
مسئله، کاســتن از محتوای کربوهیدراتی صبحانه و افزودن 
پروتئین بیشتر است. پروتئین یک درشت مغذی است که به 
تثبیت قند خون کمک کرده و مدت طوالنی تری سیر نگه تان 
می دارد.از خوردن قند و غات فرآوری شده نیز خودداری کنید.

به کافئین خیلی وابسته اید: بیشتر افراد روز خود را با یک 
فنجان چای یا قهوه شــروع می کند. شــاید با خوردن یک 
نوشیدنی کافئین دار، فورا انرژی بگیرید اما مغز شما خیلی زود 
به کافئین عادت می کند و بعــد از مدتی دیگر انرژی الزم را از 
کافئین نمی گیرید. وقتی چنین اتفاقی می افتد، بیشــتر و 
بیشتر قهوه می نوشــید. بعد اگر سعی داشته باشید مصرف 
قهوه تان را کاهش دهید، دچار عائم ترک کافئین خواهید شد 
که شامل سر درد، خستگی و عدم توانایی در تمرکز می شود. 
پس برای شــروع روزتان به قهوه وابسته نباشید و در عوض 
روی ســبک زندگی تان کار کنید. کافئین، یک راه حل فوری 

است و انرژی کاذبی به شما می دهد.

آشپزی

شامی لبنانی 
مواد الزم: گوشت چرخ کرده100 گرم، سویا2 قاشق غذاخوری، 

آرد نخودچی یا سفید3 قاشق غذاخوری، گشنیز و جعفری یک دسته 
کوچک، پیاز یک عدد متوسط، تخم مرغ یک عدد، نمک ، فلفل سیاه ، زردچوبه 

و روغن به مقدار کافی طرز تهیه: برای تهیه شامی لبنانی ابتدا سویا را به مدت 20 دقیقه 
درون آب سرد می خیسانیم تا نرم شود، سپس آب اضافی آن را با فشار دست می گیریم. در 
ادامه سویا را به همراه گوشت چرخ کرده داخل یک کاسه مناسب می ریزیم. در این مرحله پیاز 

را پوست گرفته، سپس ریز رنده می کنیم. آب پیاز را هم به خوبی می گیریم، سپس پیاز رنده شده 
را به کاسه می افزاییم. گشنیز و جعفری را به صورت ساطوری ریز خرد کرده و به مواد درون کاسه 

اضافه می کنیم.در ادامه تخم مرغ را به همراه آرد ساده یا آرد نخودچی و مقداری نمک، فلفل سیاه 
و زردچوبه به مواد اضافه کرده و مواد را به خوبی ترکیب می کنیم تا کاما یکدست شوند، سپس 

مایه شامی را چند دقیقه ورز می دهیم تا چسبناک شود. در این مرحله روی درب کاسه را با 
سلفون می پوشانیم و به مدت 1 ساعت در یخچال قرار می دهیم تا مایه شامی استراحت 

کند. پس از گذشت این زمان مایه شامی را از یخچال خارج کرده و یک تابه مناسب 
روی حرارت قرار می دهیم. حاال مقداری روغن به تابه اضافه می کنیم و به اندازه 

یک نارنگی از مایه شامی بر می داریم و با دست آن را به صورت گلوله شکل 
می دهیم. در ادامه با کف دست مایه شامی را تخت می کنیم 

و درون روغن داغ می اندازیم تا سرخ شود.

اشتباهات صبحگاهی که مانع پرانرژی بودن تان می شود

»جان مالکوویچ« در نقش رهبر نابغه ارکستر رومانی امیرعلی دانایی مجری »رخ به رخ« شد
جان مالکوویچ، بازیگر نامزد جایزه اسکار سینما قرار است نقش سرجیو 
چلیبیداکه، رهبر افسانه ای ارکستر را در فیلمی با عنوان »کراوات 
زرد« ایفا کند.این فیلم براساس فیلمنامه ای نوشته سرجیو یوان 
چلیبیداکه، پسر رهبر ارکستر و همینطور جیمز الیور ساخته می شود.

که را به عنوان یکی از بحث  فیلم »کراوات زرد« زندگی چلیبیدا
برانگیزترین رهبران ارکستر جهان که در موسیقی کاسیک به عنوان یک 
نابغه و یک دیوانه شناخته می شد، مورد بررسی قرار می دهد.

 امیرعلی دانایی، بازیگر سینما و تلویزیون مجری  برنامه »رخ به رخ« 
محصول گروه اجتماعی شبکه دو سیما به تهیه کنندگی مهدی بابایی 
شد. این برنامه با دکوری 360 درجه که ساختار آن همسو با نام و 
محتوای برنامه است و برای نخستین بار در برنامه های تلویزیونی 
طراحی و اجرا شده، روانه آنتن می شود.مهمانان گفت وگو- درام »رخ 
به رخ« به روشی ویژه انتخاب می شوند و گفت و شنودهایی بی تعارف 
و صریح، از ویژگی های این برنامه است.

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

به منظور تعامل بیشــتر با مردم منطقه و در راســتای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی ذوب آهن اصفهان، جلســه تعاملی منصور یزدی زاده مدیرعامل 
شرکت با حجت االسام سید مصطفی واهبی زاده امام جمعه چرمهین 27 

شهریور برگزار شد.
در ابتدای این دیدار که کوروش اسفندمند مدیر حوزه مدیرعامل و تعامات 
منطقه ای نیز حضور داشت ، یزدی زاده با اشاره به ارتباط سازنده این شرکت 
با مردم منطقه و شهرستان، گفت: ذوب آهن اصفهان با توجه به ظرفیت هایی 
که دارد در راستای مســئولیت های اجتماعی و برقراری تعامات سازنده و 

مناســب در کنار ســایر ارگان ها و مردم منطقه خواهد ایستاد. این شرکت 
آمادگی دارد با همکاری سایر نهادهای شهرستان و دریافت مجوزهای الزم، 
طرح انتقال پساب از چرمهین و سایر شهرهای شهرستان را مجددا بررسی 

و در دستور کار قرار دهد.
حجت االسام واهبی زاده با قدردانی از اقدامات ذوب آهن اصفهان در سطح 
منطقه و شهرستان، گفت: در شهر چرمهین با مسائل و مشکات زیادی رو به 
رو هستیم و از این مجموعه بزرگ صنعتی می خواهیم که در کنار ما باشند و 

در حل این مشکات ما را یاری کنند. 
وی به پیشینه خوب ذوب آهن در حل مشــکات منطقه اشاره کرد و گفت: 
در خصوص مســائل مختلف از جمله امور فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی 
کمبودهایی داریم کــه امیدواریم با یاری شــرکت بــزرگ ذوب آهن این 
معضات حل شــود.امام جمعه چرمهین اقدامات ذوب آهن اصفهان را در 
خصوص تعامات منطقه ای بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتقال پساب 
چرمهین یکی از اقدامات مهم ذوب آهن اصفهان برای این شــهر محسوب 
می شود که امید است به زودی اجرایی شــود.وی گفت: تولید ریل یکی از 
محصوالت استراتژیک و مورد نیاز کشور است که ذوب آهن اصفهان توانست 
با نیروهای متخصص و بومی خود به این مهم دست یابد که این امر شایسته 
تقدیر است.گفتنی اســت؛ در این نشست کوروش اســفندمند مدیر حوزه 
مدیرعامل و تعامات منطقه ای ذوب آهن اصفهان نیز گزارشی از تعامات 

شرکت با مسئولین شهرستان و استان ارائه داد.

تحریم صنایع اصلی کشور همچون صنعت خودرو در چهار سال اخیر شرایط 
تولیدکنندگان خودرو را دچار چالش های متعددی همچون  تامین قطعات 
و در نتیجه کاهش آمار تولید خودرو کرد واین فشــارها منجر به عدم انجام 
تعهدات شــرکت های خودروســازی، نارضایتی مردم و در نهایت افزایش 

قیمت خودرو شد و این روند ادامه یافت.
در سال های اخیر، وضعیت تحریم ها و فشــارهای مضاعف بین المللی در 
عرصه های مختلف بر نظام مقدس جمهوری اســامی به گونه ای بوده که از 
آن به »جنگ اقتصادی« تعبیر می شــود. طبیعی است که در چنین جنگی 
در میان مردم نگرانی هایی در خصوص تامین کاالها و اقام موردنیاز ایجاد 
می شود. در چنین زمان هایی رســالت دولت در این است که با رونق بخشی 
به تولیــد و اهتمام به تامیــن کاالهای موردنیاز، به ویژه کاالهای اساســی، 

دغدغه های موجود و نگرانی های مردم را کاهش دهد.
در چنین شرایطی، تامین نیازهای شرکت های خودروساز و نیز کارخانه های 
تولید لوازم خانگی بر عهده صنایع مادری همچون فوالد مبارکه قرار گرفت تا با 
تامین ورق موردنیاز کارخانه ها که ازجمله نیازهای اصلی این صنایع به شمار 

می رفت، وقفه تولید را متوقف و نیاز بازار داخلی را تامین کنند.
با وجود آنکه تحریم های ظالمانه، شــرایط کار و خدمــت در تمام عرصه ها 
را دچــار مخاطره کــرده، امــا همــت و اراده تولیدکننــدگان، صنعتگران و 
فعاالن اقتصــادی، به ویژه در صنعت فوالد و شــرکت فــوالد مبارکه، بر آثار 
نامطلوب تحریم ها غلبه یافت و توانستیم با برنامه ریزی، تاش مضاعف و 
شبانه روزی بر بخش زیادی از مشکات ناشی از تحریم فائق آییم و با تمرکز 
بر تامین نیاز شرکت های داخلی و صنایع پایین دست و تولید بیش از 5 هزار 
نوع محصول در شرکت فوالد مبارکه، بخش زیادی از مشکات شرکت های 

داخلی و به ویژه شرکت های خودروساز را تامین کنیم.
محصوالت تولیدشده در شرکت فوالد مبارکه در قالب 14 محصول اساسی 
شامل اسلب فوالدی، کاف گرم و سرد و سخت و آجدار و گالوانیزه، ورق گرم 

و سرد، گالوانیزه، اسیدشویی شده، ورق قلع اندود و رنگی، کاربردهای متنوع 
و متعددی در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، بسته بندی و سایر صنایع 
دارد و توفیقات اخیر فوالد مبارکه در طراحی و تولید اسلب های موردنیاز در 
صنایع بزرگی همچون نفت و گاز، گام بزرگی در خودکفایی کشــور به شمار 

می رود.
در حال حاضر شــرکت های فعال در صنایع مختلف کشور، در زمینه موجود 
بودن و تامین مــواد اولیه فوالدی، اســلب، ورق و کناف مشــکل چندانی 
ندارند و این مسئله در شــرایط تحریم مایه افتخار اســت که با وجود همه 
سنگ اندازی های بین المللی، چرخه صنعت در کشور در حوزه فوالد، خودرو 

و لوازم خانگی و سایر صنایع همچنان در حال چرخش است.
صنایع خودروســازی برای ســاخت بدنه و رویه خودرو، شاسی و رینگ به 
محصوالت فوالدی متعددی نیاز دارند و طی ســال های اخیر با پیشــرفت 
در تکنولوژی و فنــاوری، ضرورت بهره منــدی از ورق هــای گالوانیزه قوت 
گرفته اســت؛ از همین رو، شــرکت فوالد مبارکه از طریق خریداری شرکت 
ورق خودروی چهارمحال و بختیاری، بخش اعظمی از نیاز خودروســازان 
به ورق های گالوانیزه را تامین کرده و هم اکنون به عنــوان یکی از مهم ترین 
تولیدکنندگان و تامین کنندگان اصلی قطعات فوالدی موردنیاز کارخانه های 
خودروسازی داخلی، بیش از 14 درصد از تولیدات محصوالت خود را به این 

صنایع اختصاص داده است.
در شــرایط کنونی که اراده دولت محترم ســیزدهم و وزارت محترم صمت، 
افزایش تولید خودرو در کشور تا پایان ســال جاری و افزایش سه برابری 
ظرفیت تولید خودرو در ســه سال آینده است، شــرکت فوالد مبارکه ضمن 
اعام آمادگی خود برای تامین ورق موردنیاز این شرکت ها، تاش خود را در 
راســتای بهبود کیفیت و تامین نیازهای به روز خودروسازان اعام می دارد و 
امیدوار است با اراده دولت مبنی بر تحول در تولید خودرو و افزایش ایمنی 

و کیفیت، رضایت مردم از شرکت های خودروساز داخلی افزایش یابد.

سخنگوی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در خصوص آخرین وضعیت 
تامین آب شرب استان، اظهار کرد: متاسفانه وضعیت منابع آبی استان مناسب 
نیست و مشکات بسیاری در تامین آب شرب غرب اســتان داریم.مهرداد 
خورسندی با اشاره به خشک شدن چشمه لنگان، گفت: در حال حاضر میزان 
آبدهی چشمه لنگان به 80 لیتر در ثانیه رسیده، در حالی که ظرفیت آبدهی آن 
طی اردیبهشت ماه، 50 هزار لیتر در ثانیه بود.سخنگوی شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان، افزود: در بویین میاندشت نیز به دلیل خشک شدن رودخانه 
یان، چاه های 17 روستای آن بی آب شده که روزانه حدود 250 لیتر توسط 5 
دستگاه تانکر در این روستاها آبرسانی سیار انجام می شود.وی همچنین به 
وضعیت بد منابع آبی گلپایگان اشاره کرد و گفت: متاسفانه منابع آبی گلپایگان 
نیز خشک شده و ذخیره سد گلپایگان بسیار افت کرده است، همچنین سهمیه 
آب خط لوله قمرود برای گلپایگان کاهش یافتــه و در حال حاضر حدود 12 
روستای آن با تانکر، آبرسانی می شود.خورســندی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر وضعیت منابع آبی استان خوب نیست، گفت: سد زاینده رود در حال 
حاضر حدود 240 میلیون مترمکعب ذخیره دارد.وی درباره کاهش شــدید 

ذخیره سد زاینده رود و تاثیر آن بر کیفیت آب شرب، گفت: سامت آب شرب 
خط قرمز شرکت آبفاســت و همواره نظارت کامل بر این مهم انجام می شود، 
از سوی دیگر مرکز بهداشت استان بر کیفیت آب شرب اصفهان نظارت دارد.

سخنگوی شرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان البته تاکید کرد: این میزان 
ذخیره سد زاینده رود بر کیفیت آب شرب اثر نخواهد گذاشت مگر اینکه بعد از 
آذر ماه بارندگی نداشته باشیم، بنابراین با این حجم آبی، کیفیت آب همانند 
گذشته است. وی با اشاره به اینکه مطابق پیش بینی هواشناسی پاییز امسال 
بارش های موثر از آذر ماه شروع می شــود، گفت: در مهر و آبان ماه وضعیت 
بارش ها مناسب نیســت و پیش بینی می شود حجم سد زاینده رود تا پایان 
آبان ماه کاهش یابد.خورسندی با اشاره به اینکه تنش آبی در اصفهان همچنان 
ادامه دارد، افزود: به نظر می رسد گرمای هوا در ساعات روز همچنان ادامه یابد 
و دمای هوا به 35 درجه برسد، البته در ساعات شب کمینه دما کاهش می یابد، 
البته امیدواریم مشــکل خاصی برای تامین آب شرب اصفهان ایجاد نشود.

وی به مردم توصیه کرد با توجه به محدودیت منابع آبی استان همچنان صرفه 
جویی در مصرف آب را داشته باشند تا با بارش ها شرایط، اندکی بهبود یابد.

در راستای مسئولیت  های اجتماعی ذوب آهن اصفهان انجام شد؛

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن با امام جمعه چرمهین

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان هشدار داد:فوالدمبارکه، پشتیبان صنعت خودروسازی کشور

وضعیت بد منابع آبی استان اصفهان
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