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 وقتی درد، دوبله سوبله می شود!
 جزر  و مد گرانی ها دامن گیر دارو های» ام اس« شد؛ 
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دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

 آب را به نام شرب
 به صنعت و خدمات 

می فروشند

 حواشی حضور هواداران
 در ورزشگاه آزادی؛

سالمت تماشاگران، َپر!

 نماینده سابق مردم شهرستان های 
کوهرنگ و کیار در مجلس مطرح کرد:

 مردم از وعده 
خسته شده اند
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 در راستای دستیابی به فضای سبز پایدار
 شهری صورت می گیرد؛

فرآوری برگ های خزان شده 
در اصفهان
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اعالم فراخوان مشموالن اعزامی 
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7قیمت: 2000 تومان

برای خرید 
اتوبوس های 
برقی در حال 
مذاکره هستیم

آغاز طرح 
پاییزه کتاب 
در اصفهان
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تهران، اصفهان و فارس نسبت به سایر استان ها بیشترین آمار ابتال به ام اس را دارند.

سازمانآگهیهای

روزنامهزایندهرود

031-36284167-8

بازایندهرودجاریشوید

zayanderoudonline.ir

اهدایخونتداومرسالتانسانی

خونشما

زند گیمیبخشد



یکشنبه 30 آبــــان  1400 / 15 ربیع الثانی 1443 / 21 نوامبر 2021 / شماره 3399

»بایدن« برگشت
کاخ سفید اعالم کرد که جو بایدن پس از انجام آزمایش های پزشکی به کاخ سفید بازگشته و وظایفش 
به عنوان رییس جمهور آمریکا را از سرگرفته است. کاخ سفید شامگاه جمعه به وقت تهران اعالم کرد که 
»جو بایدن« رییس جمهور آمریکا پس از انتقال موقت قدرت به »کاماال هریس« معاونش برای جریان 
آزمایش های پزشکی، وظایفش را از سر گرفته است. پس از آنکه جو بایدن به بیمارستان نظامی والتر رید 
برای انجام آزمایش های پزشکی منتقل شد، قدرت را به طور موقت به هریس واگذار کرد تا وی برای مدتی 
به عنوان نخستین رییس جمهور زن در آمریکا تبدیل شود. رسانه های خبری اعالم کرده اند که هریس 
برای مدت یک ساعت و ربع به عنوان رییس جمهور آمریکا به فعالیت خود ادامه داده است. بایدن در 
جریان آزمایش های پزشکی برای انجام کولونسکوپی به طور موقت بیهوش شد. بیمارستان والتر رید 
همان بیمارستانی است که دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا بعد از ابتال به ویروس کرونا، به این 

مرکز درمانی رفت و در آن مداوا شد.

»ساکاشویلی« به بیمارستان نظامی منتقل شد
میخائیل ساکاشویلی، رییس جمهور سابق گرجستان بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی Pirveli، اوایل 
روز گذشته به بیمارستانی نظامی در شهر »گوری« در شرق این کشور منتقل شده است. یک  خودروی 
آمبوالنس حامل ساکاشویلی اواخر روز جمعه بیمارستان متعلق به یک زندان شهر تفلیس را به مقصد 
یک بیمارستان نظامی در شهر گوری در شرق گرجستان و در فاصله حدودا 90 کیلومتری پایتخت ترک 
کرد. نیکولوز کیپشیدزه، پزشک شخصی ساکاشویلی به همراه چند تن از پزشکان بیمارستان زندان و 
جولیا آالسانیا، مادر این رییس جمهور سابق گرجستان نیز او را همراهی می کردند. خودروی آمبوالنس 
مذکور که حامل یک واحد آی.سی.یوی سیار بود، توسط کاروانی از خودروهای وزارت کشور و سازمان 

زندان های گرجستان وابسته به وزارت دادگستری اسکورت شد. 

 ذوق زدگی »گانتس« و »الپید«
 از تصمیم انگلیس درباره حماس

به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، یائیر الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و شریک دولت ائتالفی 
این رژیم در سخنانی در واکنش به تروریستی  اعالم کردن حماس از سوی دولت انگلیس اظهار کرد: 
تصمیم انگلیس مبنی بر تروریســتی اعالم کردن تمامی بازوهای حماس یک دستاورد دیگر برای 
وزارت خارجه اسراییل و کشورهای در ارتباط با آن است. الپید از پریتی پاتل، وزیر کشور و لیز تراس، 
وزیر امور خارجه انگلیس و همچنین دولت این کشور به دلیل اتخاذ این تصمیم تشکر و قدردانی کرد. 
الپید تاکید کرد: این یک تصمیم مهم است و ابزارهای اضافی را برای جلوگیری از ادامه رشد حماس در 
اختیار سرویس های امنیتی انگلیس قرار می دهد. بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در 
بیانیه ای کوتاه در این باره گفت: از تصمیم دولت انگلیس برای تروریستی خواندن تمامی شاخه های 

حماس استقبال می کنم.

 استفاده عربستان از برنامه جاسوسی اسراییل
 جهت سرکوب مخالفان

 روزنامه انگلیسی »گاردین« به نقل از پژوهشگران مقیم کانادا، شواهد جدیدی را فاش کرد که نشان 
می دهد عربستان سعودی از برنامه »کاندیرو« اسراییل برای سرکوب مخالفان خود و هدف قرار 
دادن منتقدان خود استفاده کرده است. این روزنامه تاکید کرد که محققان شواهد جدیدی یافته اند 
که نشان می دهد نرم افزارهای جاسوسی ساخته شده توســط یک شرکت اسراییلی که به تازگی 
در لیست سیاه ایاالت متحده قرار گرفته است، برای هدف قرار دادن منتقدان عربستان سعودی و 

دیگر رژیم های مستبد مورد استفاده قرار گرفته است. 

پایگاه خبری »مدرن دیپلماسی« در گزارشی، نسبت به وقوع سناریوی 
خطرناک ماجراجویی نظامی اســراییل علیه ایران اعالم هشدار کرده و 
تاکید کرده که به نفع دولت آمریکا نخواهد بود که اساسا روند ایجاد تنش 
نظامی علیه ایران را در عرصه منطقه ای تشویق و تحریک کند. این پایگاه 
خبری به طور خاص ایران را بازیگری با اهرم های مختلف و متنوع ارزیابی 
کرده که قادر اســت به هر بازیگری که علیه آن دست به کنش تهاجمی 

می زند، پاسخی دردناک را ارائه کند.
پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در این رابطه می نویسد: »در مدت اخیر، 
یک سناریوی نگران کننده و البته خطرناک در منطقه خاورمیانه در حال 
قوت گرفتن بوده است. مقام های ارشد نظامی اسراییل اعالم کرده اند که 
این رژیم خود را برای درگیری های احتمالی با ایران و نیرو های نیابتی آن 
آماده می کند. در این رابطه،»آویو کوخاوی« فرمانده ارتش اسراییل، در 
موضع گیری جدید گفته است که »ارتش اسراییل برنامه های عملیاتی 
خود بــرای مواجهه و تقابل با ایران به ســرعت افزایــش داده و تقویت 

می کند«.
اسراییل رژیمی اســت که با ادعای تکیه بر یهودیت، در میان کشور های 
اسالمی قرار گرفته اســت. اســراییل تنها رژیمی در منطقه است که از 
سالح های هسته ای برخوردار است و به طور مکرر به اعراب حمله و سعی 
 در تضعیف آن ها دارد. ایــن رژیم به هیچ عنوان مایل نیســت که هیچ
  دولت دیگــری در اطــراف آن به فناوری هســته ای دســت پیدا کند.
  به طور کلی اساســا رژیم اســراییل نمی تواند وجــود رقبایی قدرتمند
  برای خود در منطقــه را تحمل کند و از ظرفیت مقابلــه با چنین رقبایی

 نیز برخوردار نیست.
به گزارش فرارو، اســراییل، ایران را تهدیدی اساســی برای خود در نظر 
می گیرد و تاکنون بار ها هشدار داده که اگر الزم باشد، جهت متوقف کردن 
پیشرفت های هسته ای ایران، حاضر به استفاده از ابزار های نظامی نیز 
هست. ماه گذشته، وزیر خارجه اسراییل »یائیر الپید«ادعا کرد که »اگر قرار 
است ایران به فناوری هسته ای دست پیدا کند و به یک قدرت اتمی تبدیل 

شود، آن زمان ما نیز حتما باید علیه این کشور دست به اقدام بزنیم«.
ایران تاکنون بار ها اعالم کرده که ماهیت برنامه هسته ای آن صلح آمیز 
اســت. تهران به تازگی اعالم کرده که بنا دارد بار دیگــر در روند مذاکرات 
هسته ای با غرب )با هدف احیای برجام( از تاریخ ۲9 نوامبر سال جاری 
میالدی شرکت کند. توافقی که در سال ۲0۱۵ منعقد شد و دونالد ترامپ 
رییس جمهور سابق آمریکا در سال ۲0۱۸، کشورش را از آن خارج و بار دیگر 

تحریم های گسترده ای را علیه ایران وضع کرد.
»آویو کوخاوی« فرمانده ارتش اســراییل در جریــان حضور در پارلمان 
اسراییل، خطاب به قانون گذاران اســراییلی گفت: »ارتش اسراییل به 
عملیات  ادامه دار و پنهانی خود علیه دشمنان اســراییل در اقصی نقاط 

خاورمیانه، در سال گذشته ادامه داده است«.
این موضع گیری کوخاوی در شرایطی اعالم شده که اسراییل در سال های 
اخیر حمالت هوایی زیادی را نیز در خاک سوریه و علیه مواضع نیرو های 

ایرانی در این کشور انجام داده است.

حمالتی که اســراییلی ها به ندرت اقدام به اعتراف عمومی در مورد آن ها 
می کردند، اما اکنون به وضــوح در مورد آن ها ســخن می گویند. »بنی 
گانتس« وزیر دفاع اســراییل نیز اخیرا در موضع گیری مدعی شده که 
»اسراییل جهت جلوگیری از جنگ، به اقدامات گسترده ای نظیر انجام 
عملیات های پنهان و جلوگیری از قدرت گیری رقبای اسراییل در منطقه 
دست می زند. اگر هم جنگی در منطقه رخ دهد، اسراییل اقداماتی را انجام 
خواهد داد که نمونه آن ها تاکنون مشــاهده نشده باشد و از سالح هایی 

رونمایی می کند که تاکنون آن ها را نداشته است«.
در سوی دیگر، دســت طرف ایرانی نیز چندان خالی نیست. ایران هم 
از آمادگی فراوانی جهت پاســخ دادن به هرگونه اقدام نظامی علیه خود 
برخوردار است. در دوره حضور ترامپ در قدرت، آمریکا اقدام به ترور ژنرال 
»قاسم سلیمانی« فرمانده سابق سپاه قدس جمهوری اسالمی ایران در 
عراق کرد. اقدامی که با واکنش سنگین و دقیق ایران در حمله موشکی به 
پایگاه نظامی »عین االسد« همراه بود. حرکتی که کامال حق مشروع ایران 

بود و ایران پاسخی متناسب و درخور به آمریکایی ها داد.
در این چهارچوب، نگرانی های گســترده ای وجود دارد که اگر اســراییل 
بخواهد راه ماجراجویی علیه ایران را انتخاب کند، پاسخ ایران احتماال بدتر 
و دردناک تر نیز خواهد بود. در این راســتا امکان دارد که حتی کل منطقه 

در جنگ و درگیری فرو رود. جنگ و درگیری که شــاید ابعاد آن به ورای 
منطقه نیز گسترش یابد و بخش های دیگری از جهان را نیز متاثر سازد و 

در آن ها نیز ایجاد ناامنی کند.
نباید فراموش کرد که منطقه خاورمیانه، منطقه ای است که بخش قابل 
توجهی از تامیــن و حمل نقل نفت جهانی از طریق آن انجام می شــود. 
هرگونه اقدام تنش زایی در این منطقه موجب خواهد شد تا قیمت انرژی 
سر به فلک بزند. مســئله ای که پیامد های مخربی را برای جهان در پی 
خواهد داشت. اروپا، ژاپن و چین، تا حد زیادی به نفت خاورمیانه وابسته 
هستند )آمریکا نیز در این میان وضعیت مشــابهی دارد(. بی ثباتی در 
منطقه نیز به شدت بر اقتصاد های آن ها تاثیر خواهد گذاشت و از این رو 
آن ها به شدت نســبتا به تحوالت خاورمیانه و مخصوصا ایران حساس 

هستند.
متاسفانه باید گفت که به هیچ عنوان درست نیست که رژیم اسراییل به 
عنوان رژیمی که به طور غیرقانونی به ســالح های اتمی دست پیدا کرده 
بخواهد کشوری نظیر ایران را به دلیلی پیشرفت های هسته ای اش، به 
جنگ تهدید کند. اسراییل قویا به قواعد حقوقی و حاکمیت قانون در عرصه 
بین المللی بی اعتنایی می کند و همین موضوع اساسا موقعیت آن را در 

عرصه جهانی تضعیف می کند.

رییس پنتاگون با بیان اینکه مــا همچنان متعهد به 
یک نتیجه )راه حل( دیپلماتیک در موضوع هسته ای 
هستیم، مدعی شــد: گر ایران مایل به تعامل جدی 
نباشــد، آن زمان به همه گزینه های الزم برای حفظ 
امنیت ایاالت متحده نگاه خواهیم کرد. »لوید آستین« 
رییس پنتاگون )وزیر دفاع آمریکا( که به بحرین رفته 
است، در اجالس امنیتی منطقه ای منامه مواضع دولت 
جو بایدن در قبال ایران و مذاکرات پیش رو در وین را 
بازگو کرد. مقام ارشــد وزارت دفاع آمریکا در نشست 
سالیانه »گفت و گوی منامه« بر تعهد ایاالت متحده 
در زمینه ممانعت از دســتیابی ایران به ســالح اتمی 
و مقابله با »اســتفاده خطرناک« ایران از پهپادهای 
انتحاری در منطقــه تاکید کرد. لوید آســتین در این 
اجالس امنیتی درباره مذاکرات با واســطه آمریکا و 

ایران در وین )هشتم آذر ماه( اظهارنظر کرد و ادعای 
نخ نما و بی اساس واشــنگتن و متحدانش را درباره 
ماهیت برنامه هســته ای ایران را تکــرار کرد. رییس 
پنتاگون تصریح کرد: »ایاالت متحده همچنان متعهد 
به جلوگیری از دســتیابی ایران به ســالح هسته ای 
اســت و ما همچنان متعهد به یــک نتیجه )راه حل( 
دیپلماتیک در موضوع هسته ای هستیم«. این مقام 
ارشد آمریکایی سپس مدعی شد: »اما اگر ایران مایل 
به تعامل جدی نباشد، آن زمان به همه گزینه های الزم 
برای حفظ امنیت ایاالت متحده نگاه خواهیم کرد«. 
اظهارات وزیر دفاع دولت جو بایدن  در شرایطی انجام 
گرفته که قرار است هشــتم آذر ماه در وین مذاکرات 
ایران و گروه ۱+4برگزار شود و نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران هم در این مذاکرات حضور یابد. با توجه به 

خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام در دولت دونالد 
ترامپ، قرار نیســت »رابرت مالــی« نماینده آمریکا 
در امور ایران در نشست کمیســیون مشترک برجام 
شرکت کند؛  اما او قرار اســت در وین حاضر شود و با 
دیگر نمایندگان کشــورهای حاضر در مذاکرات وین 
رایزنی کند. وزیر دفاع آمریکا در »گفت و گوی منامه« 
بارها علیه موضع گیری علیه حضور منطقه ای و برنامه 
هسته ای ایران  اتهام زنی های آمریکایی ها علیه ایران 

را تکرار کرد.

ادعاهای رییس پنتاگون علیه ایران

نماینده آمریکا در امور ایران  گفت: »اگر ایران با این سرعت، پیشــرفت هایی را که انجام داده، ادامه دهد، حتی اگر قرار باشد برای بازپس گیری منافع به برجام 
بازگردیم، این کار غیرممکن خواهد شد.« »رابرت مالی« مدعی شد که ایران در حال نزدیک شــدن به نقطه بدون بازگشت برای احیای توافق هسته ای است. 
وی که در جریان کنفرانس گفت وگوی منامه در بحرین صحبت می کرد، گفت که ایران در حال ایجاد خطر »غیرممکن« ســاختن هرگونه انتفاع از احیای توافق 
هسته ای است. مالی گفت: »اگر ایران با این سرعت، پیشرفت هایی را که انجام داده، ادامه دهد، حتی اگر قرار باشد برای بازپس گیری منافع به برجام بازگردیم، 
این کار غیرممکن خواهد شد.« قرار است که گفت وگوها میان ایران و گروه ۱+4برای لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران روز هشتم آذرماه در وین اتریش برگزار 
شود. این نخستین دور گفت وگوهای هسته ای میان ایران و کشورهای باقی مانده در برجام در دولت »سید ابراهیم رییسی« است. نماینده آمریکا در امور ایران 
در ادامه سخنانش در کنفرانس منامه گفت: »پیشــرفت های ایران در حال به صدا در آوردن زنگ خطر در سراسر منطقه است. این همان چیزی است که باعث 
می شود ساعت تندتر شده و همه ما بگوییم که زمان برای بازگشت به برجام کوتاه است«. این مقام آمریکایی با اشاره به این موضوع که آمریکا هدف مشترکی با 
روسیه و چین در این زمینه دارد، گفت: »همه ما می خواهیم از این بحران جلوگیری کنیم، بحرانی که اگر ایران به مسیر کنونی ادامه دهد، جرقه زده خواهد شد.«

رابرت مالی:

 ایران به نقطه بدون بازگشت نزدیک می شود
 واکنش »متکی« به خبر 
آغاز دور جدید مذاکرات 

احیای برجام

واکنش روز

امام جمعه تهران: 

تیم مذاکره کننده به بهانه های آژانس توجه نکند
امام جمعه  تهران گفت: از مذاکره کنندگان می خواهیم ذره ای در برابر زیاده خواهی آمریکا کوتاه نیایند و 
به بهانه های کودکانه آژانس توجه نکنند و با قدرت مذاکره کنند و حق ملت ایران در رفع یکپارچه تحریم ها 
را به دست بیاورند. حجت االسالم محمد جواد حاج علی اکبری ادامه داد:   این دولت بسیجی این امید 
را بر انگیخته که مهار غول گرانی و ثبات در بازار سرمایه و صالبت در مذاکرات و اصالح ساختار های فساد زا 
موفقیت هایی را داشته باشــد. از مذاکره کنندگان می خواهیم ذره ای در برابر زیاده خواهی آمریکا کوتاه 
نیایند و به بهانه های کودکانه آژانس توجه نکنند و با قدرت مذاکره کنند و حق ملت ایران در رفع یکپارچه 

تحریم ها را به دست بیاورند.

ادعای آمریکا: 

حمله ماه گذشته به پایگاه »التنف« کار  ایران  بود
 روزنامه »نیویورک تایمز« به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که حمله به پایگاه »التنف« که مقر 
نیرو های این کشور در جنوب سوریه است، کار ایران بوده است. این مقام آمریکایی که به نام وی اشاره ای 
نشده، مدعی شد که هدف قرار دادن پایگاه التنف توسط ایران، در واکنش به بمباران خاک سوریه توسط 
اسراییل صورت گرفته است. سنتکام پیش از این، با تایید این حمله اعالم کرد که نیرو های آمریکایی 
حق دفاع از خود را برای خود محفوظ می دانند و در زمان و مکان مناسب به این حمله پاسخ خواهد داد. 

پایگاه التنف در موقعیت استراتژیک در داخل سوریه و در مرز با اردن و عراق قرار دارد.

سپاه، یک کشتی خارجی دیگر  را در خلیج فارس توقیف کرد
پس از بازرســی از یک کشــتی خارجی بیش از ۱۵0 هزار لیتر گازوییل قاچاق کشف شد و هر ۱۱ خدمه 
خارجی آن برای گذراندن مراحل قانونی به حوزه قضایی شهرســتان پارسیان معرفی شدند. تفنگداران 
دریایی ناوتیپ پارسیان یک فروند کشتی خارجی حامل ســوخت قاچاق را در آب های این شهرستان 
توقیف کردند. سرهنگ پاسدار احمد حاجیان، فرمانده ناوتیپ 4۱۲ ذوالفقار شهرستان پارسیان گفت: 
با رصد اطالعاتی و در عملیات منسجم، تفنگداران دریای این ناوتیپ موفق به توقیف یک فروند کشتی 
خارجی با ۱۱ خدمه در آب های کشورمان شدند. وی گفت: پس از بازرسی از این شناور بیش از ۱۵0 هزار 
لیتر گازوییل قاچاق کشف شــد و هر ۱۱ خدمه خارجی آن برای گذراندن مراحل قانونی به حوزه قضایی 

شهرستان پارسیان معرفی شدند. 

انتقاد روزنامه دولت از جریان انقالبی:

 چرا با »اصغر فرهادی« سطحی مخالفت می کنید؟
روزنامه دولتی ایران نوشت: برای اثبات این گزاره که روشنفکران پاسخ دقیق و روشنی به مسائل جامعه 
نمی دهند و هرازچندگاهی در خوانش اتفاقات همین جامعه سوژه های تکراری و غیردقیق را دست مایه 
تحلیل های خود قرار می دهند، مثال های فراوانی وجود دارد. سوال اینجاست پس چرا روزبه روز این 
بیگانگی روشنفکران با مسائل جامعه عمیق تر می شــود و حتی در الیه سیاست هم مدام خودش را 
بازتولید می کند؟ متاسفانه وقایع پیش و پس از سال ۸۸ باعث شد فقط صبغه سیاسی این درگیری 
پررنگ شود.عمیق شدن چنین شکافی کجا خودش را نشان خواهد داد؟ یک قلمش می شود سلب 
کردن توان سیاست گذاری فرهنگی برای بیش از یک دهه. مصداقش هم می شود همین که چندین 
دفعه فیلم های فرهادی را به عنوان نماینده اش راهی اسکار کند. مسئله مورد سوال قرار دادن یا حتی 
نقد نکردن فرهادی نیســت، بلکه تالش برای نقد کردن او در ســاحت تئوریک و اندیشه ای است و نه 
سیاست زده و ایدئولوژیک. ایران اسالمی در مسیر شدن آنچه قرن ها برای آن تالش شده است امروز 

بیش از هر زمانی به ترمیم شکاف ها و نزدیک تر کردن دیدگاه های مختلف نیاز دارد.

کافه سیاست

وزیر اســبق امور خارجــه گفت: اگــر غربی ها 
بخواهند برداشتن تحریم ها را به صورت گام به 
گام انجام دهند، ما نیز باید در خصوص اجرای 
محدودیت های هسته ای، گام به گام عمل کنیم. 
منوچهر متکی در واکنش به آغاز دور جدید گفت 
وگوها برای رفع تحریم های ظالمانه،اظهار کرد: 
روند پرونده برای افکار عمومــی و مردم جهان 
روشــن اســت. ما فکر می کنیم که اولین نکته 
الزم برای اینکه بتوانیم نسبت به مذاکرات جدید 
خوش بین باشیم، این اســت که در طرف های 
مذاکره کننده اراده سیاســی الزم وجود داشته 
باشــد. وی با بیان اینکه آمریکایی ها تقریبا در 
سال های بعد از برجام نشان دادند که اراده الزم 
را ندارند، افزود: اولین تحریم های بعد از برجام 
نیز در دوره  اوباما شــروع شــد. وزیر اسبق امور 
خارجه کشــورمان تصریح کرد: ترامپ محصول 
شرایط جدیدی در سیاســت داخلی و خارجی 
آمریکا بود و فکر می کرد که بتواند دوران رهبری 
آمریکا بر جهان را به این کشور برگرداند و به همین 
دلیل رویکرد خاصی را نیز در پیش گرفت. متکی 
افزود: این رفتار ترامپ شاید در سیاست داخلی 
این کشور جواب می داد؛ اما در سیاست خارجی 
نتوانست موفق شود و این شکست در قبال ایران 
نیز تحقق یافت. وی تصریح کرد: همین شکست 
ترامپ در سیاســت خارجی بود که موجب شد 
وی بعد از کارتر، دومیــن رییس جمهور آمریکا 
باشد که طی 4۲ سال گذشته موفق نشد در دور 
دوم به کاخ ســفید راه پیدا کند. وزیر اسبق امور 
خارجه تاکید کرد: االن آمریکایی ها در مقابل یک 
تجربه شکست خورده هســتند؛ ترامپ و هیئت 
حاکمه آمریکا گمان می کردند با افزایش فشارها 
و به تعبیر خودشــان تحریم های کشنده، موفق 
خواهند شد که ایران را تسلیم کنند. متکی با اشاره 
به اینکه در خصوص برجام زمانی که آمریکایی ها 
احساس کنند تدابیر گذشته شان در رابطه با ایران 
شکست خورده است، اراده سیاسی برای ورود 
به یک مذاکره جدی پیدا می کنند، اظهار داشت: 
این یک واقعیت است که دولت بایدن باید آن را 
درک کند و اگر به این درک برسند، در مذاکرات 

نیز جدی می شوند.

بین الملل

 آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت آژانس جهانگردی و مسافرتی پرستیژ تور )سهامی خاص( 
ثبت شده بشماره 2082 ثبت اصفهان و شناسه ملی 10260210143 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت ۱0 صبح مورخ ۱400/09/۱۱ در محل اصفهان 

میدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد ساختمان شماره یک کدپستی ۸۱6۸64۵46۱ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱- تغییر نام شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

۲- تاسیس و ایجاد شعبه شماره ۲ در اصفهان

هیات مدیره

مدرن دیپلماسی تحلیل کرد:

یک سناریوی خطرناک در خاورمیانه
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 مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان معرفی شد

دکتر علیرضا مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
انتخاب و معرفی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، در 
جلسه هیئت مدیره این شرکت و با رای موافق تمامی اعضا، دکتر علیرضا مرتضوی به عنوان عضو 
هیئت مدیره و ششمین مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از دوره تاسیس 

تاکنون انتخاب و معرفی شد.
مرتضوی، دکترای مدیریت صنعتی دارد و عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی شریف است. وی 
همچنین سوابقی نظیر مشاور توسعه مدیریت مجموعه فروشگاه های زنجیره ای شهروند و مشاور 
استانداردسازی شرکت های صنعتی و مشاور مالی شرکت های خصوصی برای ورود به بازار سرمایه 

را در کارنامه خود ثبت کرده است.
پیش از این علی یارمحمدیان به مدت چهار ســال، مســئولیت مدیریت شــرکت نمایشگاه های 

بین المللی استان اصفهان را بر عهده داشت.

مقصر اتفاقات اصفهان معرفی شد
نماینده خرم آباد در مجلس شورای اســامی، تنش آبی  را حاصل از سیطره طوالنی مافیای آب بر 
مدیریت آب خواند و گفت: تحقیق و تفحص  از مافیای آب راهکاری اساسی است که در کمیسیون 

کشاورزی مجلس پیگیر هستم.
مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مطلبی در صفحه توئیتر خود 
نوشت: » تنش آبی  حاصل از سیطره طوالنی مافیای آب بر مدیریت آب کشور است.   ابتدا باید دید: 
 چرا اطاعات مدیریت آب کشور تاکنون محرمانه تلقی شده است؟   سدسازی و حقابه ۲ استان ها 
با چه معیار علمی انجام شــده؟   »فرار به جلو« و »تصمیمات غیرکارشناســی« راهکار حل مساله 
نیست! مردم و مسئوالن به هوش باشند!  مسئوالن مربوطه در اظهار نظرها، تصمیمات و وعده های 

خود مراقب مصالح کشور و  عدالت  باشند.« 

رییس اتحادیه فرش دستباف کاشان بیان کرد:

 فرش دستباف کاشان، سرمایه  ارزشمند 
فرهنگی و هنری

رییس اتحادیه فرش دستباف کاشان گفت: قدمت فرش کاشــان به زمان صفویه و حمله مغول 
می رســد.اصفهانیان درباره قدمت فرش بافی گفت: قدمت فرش کاشان به صفویان و زمان حمله 
مغول هم می رسد، فرشــی در موزه آلبرت لندن اســت که ۵۰۰ ســال قدمت دارد و بافت کاشان 
است، اما در ۷۰-۸۰ سال اخیر تولید فرش کاشــان در طایفه های مختلف رونق گرفت.وی افزود: 
برای مثال طایفه فرشــچی ها، اصفهانیان ها، عطایی هــا، طباطبایی هــا و بروجردی ها بودند که 
امروزه از ایــن طایفه دیگر هیچ کس در کار تولید فرش نیســت و آن برندهای فرش کاشــانی رو 
 به زوال رفت، بنده در خانواده اصفهانیان آخرین بازمانده هســتم که کار تولید فرش دســتباف را

 انجام می دهم.
رییس اتحادیه فرش دستباف کاشــان درباره نقشه کشــی فرش گفت: بعضی از نقشه هایی که 
استفاده می کنم باالی ۱۰۰ سال قدمت داشته و دیگر کسی در بازار آن را ندارد، بیشتر فرش هایی که 
تولید می کنم انحصاری برای خودم است و رنگ آمیزی این طرح ها را هم خودم انجام می دهم، 
چون شخص نقاش هیچ تصوری از نقشه ۱۰۰ سال پیش و سبک رنگ آمیزی آن در ذهنش ندارد و 
تمامی نقطه گذاری ها و رنگ آمیزی ها را خودم انتخاب می کنم، ولی طرح اصلی آن قدیمی است 

و امروزه کپی آن طرح را می بافند.

احیای اصفهان با انتقال آب از خلیج فارس؛ 

باالخرهمیشودیانمیشود؟

اسفندماه سال گذشته بود که عملیات اجرایی خط ۳ انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان آغاز شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی 
است که استان اصفهان با مشکل کم آب و بی آبی دست و پنجه نرم می کند 
و این موضوع زنگ خطری برای ساکنان این استان بوده است.این روزها 
کار به جایی کشیده که حتی محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور هم 
روز جمعه به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی دستور ویژه داد در اسرع وقت 
برای حل مشکل آبریز زاینده رود در هر سه استان چهارمحال و بختیاری، 

اصفهان و یزد اقدام کنند.

ماجرا چیست؟
استان اصفهان با توجه به جغرافیای محیطی که دارد از استان های مرکزی 
و کمی خشک کشورمان محسوب می شود. همین کم آبی و خشک بودن 
استان اصفهان باعث شد تا مســئوالن به فکر انتقال آب از دریای خلیج 
فارس بیفتند؛ اقدامی که به گفته عباس رضایی استاندار سابق اصفهان، 
انجام و برنامه ریزی های آن ۲۸ ماه طول کشید، اما با اجرای این طرح 
مشکل کمبود آب صنایع استان که تضمینی همیشگی برای تامین آب 
اســتان خواهد بود، برطرف می شــود.همچنین وی بیان کرده بود که با 
اجرای طرح بزرگ انتقال آب به استان اصفهان، ۳۲۰ میلیون مترمکعب 

آب به این استان تخصیص پیدا می کند و این مقدار آب مختص صنایع 
استان است و هیچ ارتباطی به آب آشــامیدنی، کشاورزی و حقابه های 
استان ندارد. طرح انتقال آب خلیج فارس یکی از مهم ترین طرح هایی 
است که در دوران تحریم با تاش متخصصان داخلی به اجرا درآمد. این 
طرح در فاز نهایی بیش از ۸۰۰ کیلومتر مسیر است که در فاز نخست آن 
به طول ۳۰۵ کیلومتر افتتاح شده و این تا مس سرچشمه )کرمان( و از 
آنجا به یزد و چادرملو امتداد می یابد.فاز دوم، طرح انتقال آب به معدن 
مس سرچشمه است و سپس فاز سوم آن به معدن چادرملو می رسد. در 
اجرای این طرح بیش از یک هزار نیروی متخصص ایرانی دخیل بودند 

و تاش شبانه روزی کردند.
۲۴ اسفند ســال ۹۹ بود که عملیات اجرایی خط ۳ انتقال آب از خلیج 
فارس به اصفهان و یزد توسط حجت االسام و المسلمین حسن روحانی 
رییس جمهور سابق آغاز و حجم ســرمایه گذاری این عملیات ۳۵ هزار 
میلیارد تومان اعام شد؛ همچنین اشتغال زایی طرح در دوران ساخت 
آن به ۱۴ هزار نفر می رسد و مدت زمان اجرای آن ۶۰ ماه برآورد شده بود.بر 
اساس برنامه ریزی ها، مقرر شده بود تامین منابع مالی خط سوم از محل 
سرمایه گذاری شرکت های فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و پاالیشگاه 

اصفهان برنامه ریزی شود.

اما و اگرهایی برای انتقال آب خلیج فارس به اصفهان
اجرایی شدن این طرح هم با اما و اگر های بسیاری رو به رو بود؛ ابوالفضل 
ابوترابی نماینده مردم شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون در مجلس 
شورای اسامی بر این باور است که برای اجرای این پروژه، ۲۰۰ هزار میلیارد 
ریال برآورد هزینه شــده در حالی که هزینه نگهداری آن به دلیل اختاف 
ارتفاع بیش از هزار و ۲۰۰ متری و نیاز به فعالیت پمپ های قوی و مصرف 
باالی برق پمپ ها، ده ها برابر اجرای آن اســت.از ســوی دیگر الهام آزاد 
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شــورای اســامی معتقد 
است که  با توجه به گسترش توسعه استان اصفهان و کم آبی این استان، 
یکی از راهکار های حل مشکل کم آبی به ویژه در صنعت، همین انتقال آب 
خلیج فارس است.وی افزود: طبیعتا بررسی های کارشناسی صورت گرفته 
که پروژه انتقال آب مطرح شده است، اگرچه باید ابعاد زیست محیطی 
پروژه و کم آبی را هم در نظر داشــت تا در آینده با مشــکل بزرگ تر مواجه 
نشویم.حاال ۸ ماه از آغاز این پروژه گذشته و روند این پروژه نامعلوم است 
و مردم و کشاورزان اصفهان هم از این خشکسالی هم به ستوه آمده و هم 

ترسیده اند.
به گفته احمد وحیدی وزیر کشور، طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان 
اصفهان باید جدی دنبال شود؛ همچنین در اجرای طرح های انتقال آب و 
رفع مشکات آب باید الگوی آمایش سرزمین مورد توجه و مبنای عمل 
مسئوالن باشد، زیرا این الگو، تجلی جغرافیایی سیاست های باالدستی 
نظام است.محمد مخبر ، معاون اول رییس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی 
با اشاره به تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر خشک زاینده رود گفت: دولت 
با جدیت در پی حل مشــکات تامین آب زاینده رود است تا دوره سخت 
خشکسالی پشت سر گذاشته شود. وزیران طرح های مختلفی را بررسی 

کرده اند و پیشنهاد هایی را هم دارند  که در مورد آن ها اقدام خواهیم کرد.
مخبر ، معضل خشکسالی را عامل رو به رو شدن بیشتر استان های کشور 
با مشکات دانست و گفت: رییس جمهور در یک ماه گذشته دو بار شورای 
عالی آب را برگزار کرده و مشکل کمبود آب زاینده رود را دنبال می کند. به 
دنبال حل مشکل هستیم و پیش تر با حضور میان مردم شرق اصفهان، از 
نزدیک وضعیت سخت شان را دیده ام.   معاون اول رییس جمهور یادآور 
شد: به هر شکلی ممکن باشد، برای حل مشکل ۴ استان گرفتار مشکل 
ناشی از کم آبی زاینده رود اقدام می کنیم و در جلساتی که برگزار می شود، 
نتیجه بررسی مسائل را به اطاع مردم خواهیم رساند.جهت بررسی این 
پروژه باشــگاه خبرنگاران جوان تاش کرد تا با اســتاندار جدید اصفهان 
گفت وگویی داشته باشد، اما ضمن بی اطاعی استاندار از این پروژه، پاسخ 

درستی هم درباره روند این طرح از سوی استاندار داده نشد!
به همین منظور باید گفت که با توجه به شــرایط نامطلوب استان اصفهان 
و کم آبی در این استان، مسئوالن باید اهتمام جدی به طرح انتقال آب از 
خلیج فارس به استان اصفهان داشته باشند تا جانی دوباره به آن برگردد، 
مسئله ای که مردم اصفهان برای بازگشتش دورهمی بزرگی برگزار کردند 
و حدود چهار هزار نفر از کشــاورزان و خانواده هایشــان با تجمع در بستر 

رودخانه زاینده رود خواستار رسیدگی فوری به آن شدند.

عضو کمســیون صنعــت و معدن مجلس شــورای 
اســامی گفت: تولیدات صنعتی و معــادن نایین به 
دلیل نقص حمل و نقل انباشته و به بازار عرضه نشده 
است.معصومه پاشایی در حاشــیه سفر فراکسیون 
زنان مجلس شورای اسامی به نایین افزود: مشکل 
حمل و نقل بار بــرای عرضه محصوالت تولیدات یکی 
از چالش های مهم فعاالن اقتصادی این شهرســتان 
است.وی بیان کرد: ضعف در حمل و نقل باعث تجمیع 

تولیدات در کارخانه ها و معادن شده که موضوع در تهران 
و با مشارکت شرکت های بزرگ پیگیری می شود.عضو 
فراکسیون زنان مجلس شــورای اسامی همدلی و 
همبستگی بین حوزه صنایع و معادن نایین را فرصت 
مهم عنوان کرد و اظهارداشــت: نقش بانوان این خطه 
در این عرصه بســیار پررنگ بود که در سطح ملی بی 
نظیر است.وی به دیگر مشــکات فعاالن حوزه تولید 
شهرستان های نایین و خورو بیابانک اشاره کرد و گفت: 
موانع حوزه صنعت و معدن کشــور در مناطق مختلف 
یکســان بوده و تنها اقلیم بر نوع و مدل تاثیر داشــته 
است.پاشایی، موانع اخذ تسهیات بانکی و مجوزها را 
یکی از دغدغه های مشترک همه متولیان حوزه صنعت 

و معدن کشــور اعام کرد و افزود: بــا ارائه طرح های 
پیشــنهادی مثل ســامانه تجارت و گمرک و تسهیل 
شرایط صدور مجوزها، امکان رفع بسیاری از این موانع 
رفع خواهد شد.سومین جشنواره نخل و آفتاب با هدف 
رونق گردشگری و روســتاگردی، کارآفرینی در حوزه 
صنایع دستی و تولیدات وابسته به نخل و محصوالت 
باغی و دامی در شهرســتان کویری خور و بیابانک در 
شرق اســتان اصفهان  روز پنجشنبه با حضور اعضای 
فراکسیون زنان مجلس شورای اسامی و مسئوالن 
استانی و شهرستانی برگزار شد.نمایندگان حاضر در این 
سفر ، نشستی با فعاالن صنعتی شهرستان های نایین 

داشته و مشکات این حوزه را بررسی کردند.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس:

تولیدات صنعتی نایین به دلیل نقص حمل و نقل انباشته شده است

 آغاز فروش اینترنتی مرغ 
و تخم مرغ در شهر اصفهان

خبر  روز
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

کارآفرینان، مولد ثروت کشور هستند
آزاده فرهنگمند  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در همایش اختتامیه هفته 
جهانی کارآفرینی بــا رویکرد تحوالت دیجیتال و دوران پســا کرونا که در روز 
چهارشنبه ۲۶ آبان ماه در سالن پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه حضور در 
میان کارآفرینان اصفهان و کشور برایم روز خوبی را رقم زده است، اظهار کرد: دولت قوی و مقتدر دولتی است 
که فرش قرمز را مقابل کارآفرینان، صنعتگران و بخش خصوصی پهن می کند.کامران کانی با تاکید بر اینکه 
کارآفرینان مولد ثروت کشور هستند، گفت: 
شما کارآفرینان عناصر خاق و شجاع برای 
تغییر در کشور هستید. وی ابراز امیدواری 
کرد کــه نواندیشــی و افــکار نــو در حوزه 
اقتصادی جای کهنه  پرستی را بگیرد.رییس 
کمیســیون تجاری سازی ســازمان ملی 
کارآفرینی ایران نیز  اظهار داشت: نوآوری 
لزوما اختراع نیســت در واقــع ایجاد یک 
محصول جدید نیســت، نوآوری می تواند 
خاقیت در بسته بندی باشد، در تبلیغات باشد یا می تواند در زنجیره توزیع باشد. حاال که محور بحث ما تنوع 
دیجیتال در دوران پســا کروناســت، بحثی در کارآفرینی داریم که می گوید »هنر یک کارآفرین، هنر تبدیل 
تهدیدها به فرصت هاست« یعنی کارآفرین استقبال می کند از مسئله و مشکل. احسان قاسمی معتقد است 
کرونا باعث تغییر سبک زندگی در دنیا شده و این تغییر یک فرصت است. وی اضافه کرد: کرونا بسیاری از 
شغل ها را دچار چالش و بحران کرد؛ اما تا قبل از آن ما آموزش مجازی را جدی نمی گرفتیم ولی جبر کرونا 
ایرانی ها رو به سمت e learning و موبایل لرنینگ و آموزش سیار سوق داد و نوید وارد شدن ما به یک پارادایم 
جدید را داد. کسب و کار اینترنتی، تولید محتوا و در کل زندگی کردن در فضای مجازی نشان دهنده این است 
که تبلیغات فیزیکی کم اثرتر شده و نیاز است این تغییر مثبت در نظر گرفته شود. وی افزود: الزم است حرکت 
کنیم به سمت هایپر تکست یا تولید محتوای بصری برویم. امروزه کسب و کارها برای بقا مجبورند با محیط 
همسو شوند که این فرصت ساز است. وی افزود: دنیا عوض شده و ما وارد دنیای دیجیتال شده ایم و ارتقای 
کارآفرینی نیازمند   تسهیل قوانین و مقررات است که البته ما در ســازمان ملی کارآفرینی با همکاری اتاق 
بازرگانی تمام تاش خود را کرده ایم تا یک سری قوانین مانع کسب و کار را برداریم. دومین راه، فرهنگ سازی 
است. برای مثال چقدر خوب است مفهوم سلبریتی را تغییر بدهیم و از افراد کم ارزش منتقل کنیم به کارآفرینان 
کشور، افرادی که الگوی درست تلق شوند. نکته دیگر این است که با تفکر سنتی نمی شود موفق شد. در حال 
حاضر اکثر افراد در غرب تمام سرمایه گذاری هایشان در ایران است و دلیل آن اقتصاد به هم ریخته کشور است.

کسب و کار شبیه فرزند انسان است حتی اگر بد باشد باز هم برایش تاش می کند، پس دیدگاه تان را تغییر 
دهید. در دنیای امروز هر چقدر اطاعات داشته باشید ارزشمند هستید.دنیا، دنیای اطاعات است اینکه چقدر 
مهارت های مختلف را بلد باشید میزان موفقیت شما را تعیین می کند.در ادامه برنامه مشاور عالی کانون انجمن 
های صنایع غذایی کشور هم  اضافه کرد: هفته کارآفرینی تمام شد؛ اما تازه آغاز راه است و هر پایانی یک آغاز 
دارد.بهروز فروتن گفت:  تبدیل اندیشه به عمل یعنی کارآفرینی. شکست برای من معنی ندارد، به جایش از 
تجربه چیزهای زیادی آموختم، برای یک انسان فرهیخته کارآفرین، شکست معنایی ندارد.وی افزود: امروز 
در نسل چهارم جهان هستیم یعنی استفاده از تکنولوژی، فناوری و علم روز. این ما هستیم که به دنبال علم 
باید برویم و علم به دنبال هیچ کسی نمی آید. وی خاطر نشان کرد: ما در کشور کمبود آب نداریم بلکه کمبود 
مدیریت منابع آب داریم.فروتن، کشاورزی را هویت ملی می داند زیرا صنعت کشاورزی در هر شهر یا روستا 
می تواند یکصد میلیون جمعیت را تغذیه کند و یا حتی صادر کننده محصوالت باشــد، محروم کردن صنعت 
کشاورزی آسیب زاست.ماکان آریا پارسا،  کار آفرین موفق نیز کارآفرینی را موتور محرک اقتصاد دنیا دانست 
و تاکید کرد: اگر در کشور چاه های نفت بسته شوند و کارآفرینی گســترش یابد، اقتصاد ایران دچار مشکل 
نخواهد شد. گفتنی است؛ درپایان این مراسم از ۱۰ نفر از کارآفرینان برتر استان با اهدای لوح و تندیس یادبود 

قدردانی شد.

کافه اقتصاد

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:گزارش

آب را به نام شرب، به صنعت و خدمات می فروشند
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان اضافه کرد: علت این مقاومت کردن ها برای ارائه آمار شرب و غیرشرب این است که همه آبی را که به نام شرب برداشت 
می کنند، شرب نیست بلکه به بخش های مختلف صنعت و خدمات و کشاورزی از مسیر آب و فاضاب، به ازای پول های کان آب می دهند اما به اسم شرب تمام 
می شود.امینی اظهار داشت: کشاورزان اصفهان خط قرمز بودن شرب و صنعت را قبول دارند؛ اما می گویند اکنون حداقل آبی به ما بدهند که کشت انجام دهیم تا این 
بارندگی ها روی محصول ببارد نه روی زمین خشک و بی حاصل؛ اجازه بدهید خودمان مدیریت کنیم اگر بود آب برداشت می کنیم اگر نبود نه اما به رغم قانونی بودن 
این موضوع، خواسته کشاورزان را نمی پذیرند.وی درباره نیاز آبی کنونی کشاورزان اصفهان گفت: شرکت آب منطقه ای در مورد آبی که به مدت ۲۰ روز در تابستان رها کرد، 
گفت ۶۲ میلیون مترمکعب بود اگر ۲۰ روز کشت در تابستان با ۶۲ میلیون انجام شده پس در پاییز نیز که بارندگی هم هست کشت می توان انجام داد؛ اما مسئوالن آب 
منطقه ای نیاز است که پس از بازگشایی آب در طول مسیر حفاظت کنند و در باالدست سد، از دست درازی ها به آب جلوگیری کنند. امینی خاطرنشان کرد: از این رو برای 
کشت پاییزه اگر ۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد شبکه های آبیاری شود، کشاورزان کشت خود را انجام می دهند. ۵۰ میلیون مترمکعب را به مدت ۲۰ روز در این شبکه ها 

به کشاورزان تحویل دهند؛ اما با توجه به صحبت های اخیر مدیر حوضه تاکنون هیچ وعده ای به کشاورزان اصفهان نداده و همین امر موجب نگرانی آنها شده است.

برداشت چای ترش 
در شهرستان کارون

فصل برداشــت چــای ترش از 
مزارع شهرستان کارون آغاز شد. 
کشــت این گیاه دارویی از اول 
اردیبهشت آغاز می شود، گل دهی 
این گیاه نیز از مهرماه شــروع و 
زمان برداشت کاسبرگ ها در آبان 
ماه است که با دست صورت می 
گیرد. شرایط آب و هوایی کشت 
این محصــول، گرم و خشــک 

است.

وز عکس ر

رییــس مرکــز امــور ارتباطــات، مجلس و 
استان های سازمان تعاونی روستایی ایران از 
آغاز طرح فروش اینترنتــی مرغ و تخم مرغ 
در شهر اصفهان از طریق ســامانه »بازرگام« 
و تحویل در منــازل خبــر داد. علیرضا جاوید 
عربشاهی در سازمان تعاونی روستایی استان 
اصفهان در جمــع خبرنگاران گفــت: در طرح 
فروش اینترنتی مرغ و تخم مرغ، هر شهروند 
می تواند برای خرید مــرغ منجمد و تخم مرغ 
شانه ای پس از ثبت نام و دریافت کد رهگیری 
در سامانه بازرگام، اقام خود را حداکثر طی ۲۴ 

ساعت تحویل بگیرد. 
وی ادامه داد: هــر شــهروند می تواند در ۲۴ 
ساعت ۵۰ کیلوگرم مرغ منجمد به قیمت هر 
کیلوگرم ۲۰ هزار تومان و شــانه تخم مرغ ۳۰ 
عددی به مبلغ ۴۳ هــزار تومان دریافت کنند. 
مشاور مدیرعامل ســازمان تعاونی روستایی 
ایران اضافه کرد: سقف و کف خرید برای مرغ 
به ترتیب ۵۰ و ۱۰ کیلوگرم و برای تخم مرغ ۱۰ و ۲ 
شانه در نظر گرفته شده است. جاوید عربشاهی 
خاطرنشان کرد: طرح توزیع الکترونیکی مرغ 
و تخم مرغ پیش ازاین و در ابتدا در شهر تهران 
آغاز شد و اصفهان را به عنوان شهر دوم برگزیدیم 
و قرار است برای شــهر های کرج، رشت و یزد 
نیز برنامه ریزی شود. وی، هدف از تنظیم این 
طرح را تنظیم بازار و کنترل نرخ های توزیع این 
دو مواد غذایی برشــمرد و تصریح کرد: حذف 
واسطه ها و تسهیل در ارائه مواد غذایی ازجمله 

دیگر اهداف این طرح به شمار می رود.
 رییــس مرکــز امــور ارتباطــات، مجلس و 
استان های ســازمان تعاونی روستایی ایران 
ادامــه داد: برنامه ما این اســت کــه تا پایان 
سال در ۱۰ اســتان طرح توزیع اینترنتی مرغ 
و تخم مرغ را اجرا کنیم و ســپس برای سایر 
شهرســتان ها اقدامــات الزم را انجام دهیم. 
جاوید عربشــاهی گفت: از دیگر برنامه های 
این سازمان می توان به توزیع میوه شب عید 
مانند طرح اینترنتی فعلی و در بســتر سامانه 
و اینترنت و برای دسترســی راحت تر مردم به 

اقام مصرفی اشاره کرد. 

عکس: میزان
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نماینده سابق مردم شهرستان های کوهرنگ و کیار در مجلس مطرح کرد:

مردمازوعدهخستهشدهاند
تنــش آبــی در چهارمحــال و بختیاری بــه بحرانی تریــن وضعیت 
خود رســیده اســت، بیش از نیمــی از جمعیــت این اســتان برای 
تامین آب شــرب با مشــکل مواجه هســتند و بســیاری از شهرها 
و روســتاهای اســتان با تانکر آبرســانی می شــود. این اســتان در 
حال تبدیل شــدن به یک بیابان بی آب و علف اســت؛ اما متاسفانه 
 تاکنون تدبیری برای حل مشــکالت آبی در این اســتان اندیشــیده

 نشده است.
 ۲۲ آبان ماه وزیر نیرو پس از ســفر به اســتان اصفهان برای بررسی 
وضعیت منابع آبی و پروژه های نیمه تمام در حوزه آب وارد چهارمحال 
و بختیاری شد، مردم این استان منتظر یک تصمیم قطعی برای حل 
مشکالت شــان و وعده برای تعیین زمان جهت پایــان اجرای پروژه 
آبرســانی بن- بروجن که قرار است آب شــرب نیمی از جمعیت این 
استان را تامین کند ازســوی وزیر نیرو بودند، ولی هیچ حرفی از این 
پروژه به میان نیامد و تالش خبرنگاران برای مطالبه این پروژه ملی از 

وزیر نیرو بی نتیجه ماند.
 نماینده سابق مردم شهرستان های اردل، فارســان، کوهرنگ و کیار 
در مجلس و نماینده کشــاورزان چهارمحــال و بختیاری در خصوص 
وضعیت منابع آبی در این استان، اظهار کرد: شرایط فعلی این استان 
ناشــی از بی توجهی و بی برنامگی وزارت نیرو طی سال های طوالنی 

بوده است.
نورا... حیدری بــا تاکید بر اینکــه باید صحبت هــا و مطالبات مردم 
چهارمحال و بختیاری را شــنید، عنوان کرد: نباید فقط مشــکالت را 
بشنویم، بلکه باید اقدام عملی برای رفع این مشکالت صورت بگیرد، 
مردم منتظر دستاورد موثر ســفر وزیر نیرو به این استان هستند.آنها 
از وعده خسته شده اند، باید جلوی فرصت سوزی ها گرفته شود، باید 
چاره ای برای حل مشکالت آبی در این اســتان و استان های مجاور 

اندیشیده شود.
حیدری با بیان اینکه در تعییــن حقابه و توزیع آب باید عدالت رعایت 
شود، تصریح کرد: اگر می خواهیم مردم با شــنیدن کلمه »عدالت« 
حس ناخوشایندی نداشته باشــند، باید در مقام عمل اجرای عدالت 
را شاهد باشند. عدالت نباید در مصاحبه و دستورالعمل خالصه شود، 
باید به اصل آمایش ســرزمین در مدیریت کشــور توجه ویژه صورت 
بگیرد، اگر این دو اصل اجرایی شــود، التهابــات در حوزه آب کاهش 

پیدا می کند.
نماینده کشاورزان چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای پروژه های آبی 
را به مدیران این استان واگذار کنید، وزارت نیرو باید مسئولیت اجرای 

طرح ها در حوزه آب را برعهده بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مقوله تعیین حقابه یک مسئله ناشدنی نیست، 
خاطرنشــان کرد: باید دولتمردان برای حل این مشــکل شجاعانه و 
کارشناسانه وارد میدان شوند و حقابه های حوزه زاینده رود باید مجددا 

بررسی شود.

وضعیت 33 طرح کشاورزی در حوضه زاینده رود مشخص شود
رییس صنف کشاورزان چهارمحال و بختیاری در خصوص مشکالت 
ناشی از خشکســالی و اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای از 
این استان بر مسئله کشاورزی، اظهار کرد: در حوضه زاینده رود ۱۲ زیر 
حوضه وجود دارد که تمامی آن ها بر اثر اجرای سیاست های غلط آبی 

خشک شده اند.
وی افزود: در شهرســتان کوهرنگ هیچ مجوزی بــرای اجرای طرح 
دامداری صادر نمی شود و اجازه برداشت حتی یک لیتر آب نیز به مردم 
داده نمی شود، این مســئله که مردم در سرچشمه اجازه برداشت آب 

نداشته باشند، ظلم آشکار است.
درخشان با بیان اینکه با اجرای پروژه سد و تونل کوهرنگ ۳ حدود ۱۹ 

چشمه در شهرستان کوهرنگ خشک شد، یادآور شد: قرار بود شرکت 
آب منطقه ای اصفهان کــه مجری این پروژه اســت، ۱۷ میلیون متر 
مکعب آب جبران کند و اگر نتوانست این تعهد را اجرایی کند به مردم 
خسارت پرداخت کند، اما هیچ خسارتی تاکنون پرداخت نشده است.
رییس صنف کشــاورزان چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
مجموع برداشت مردم این اســتان از رودخانه زاینده رود ۶۰ میلیون 
مترمکعب است، در سال ۸۵ دولت وقت مصوبه ای برای اجرای ۳۳ 
طرح کشــاورزی در حوزه زاینده رود صادر شــد، مردم تمام سرمایه 
خود را برای اجرای این طرح ها هزینه کردند، اما با مصوبه غیرقانونی 
شورای عالی آب جلوی اجرای این طرح ها گرفته شد و مردم بالتکلیف 
هســتند، در حالی که این طرح ها تنها ۵۰ میلیون مترمکعب آب نیاز 

دارند.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که باعث شدند زاینده رود به این وضعیت 
دچار شــود باید مورد بازخواســت قــرار بگیرند، تصریح کــرد: باید 
حقابه های حوزه زاینده رود مجدد بررســی شود، استان مجاور تعداد 
باالیی چاه غیرمجاز دارد و دلیل اصلی فرونشست در اصفهان همین 

چاه ها هستند.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 اگر تزریق دوز دوم واکسن کرونا به ۷0 درصد برسد
 ایمنی جمعی ایجاد می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: هم اکنون به لحاظ میزان شیوع بیماری کرونا، وضعیت شهرستان های بروجن، شهرکرد، 
لردگان و فارسان نارنجی و وضعیت شهرستان های اردل، ســامان، کیار، کوهرنگ، بن و خانمیرزا 
زرد است.سید راشد جزایری افزود: میزان شیوع بیماری کرونا در استان با ثبات نسبی همراه است 
و شاهد کاهش اندک در میزان بروز و بستری بیماران هستیم.جزایری اضافه کرد: کاهش رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، شروع موج ششــم بیماری کرونا، تهدید جدی سالمت و جان خود و 
عزیزمان را در پی خواهد داشــت.وی ادامه داد: وضعیت شیوع بیماری کرونا بسیار شکننده است 
و هرگونه واکســن هراســی و عادی انگاری موجب افزایش موارد ابتال و فوتی های ناشی از کرونا 
می شود.جزایری گفت: اگر درصد تزریق دوز دوم واکسن کرونا در جامعه به ۷۰ درصد برسد که در 

استان تا این رقم ۴درصد فاصله داریم، ایمنی جمعی ایجاد خواهد شد.

 ارتقای معیشت کشاورزان و پایداری تولید
 با اجرای طرح کشت قراردادی

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه کشاورزی قراردادی می تواند 
نابسامانی های بخش کشاورزی را از بین ببرد، اظهار داشت: در حال حاضر در بخش کشاورزی بین 
عرضه و تقاضا نابه سامانی هایی در فصول مختلف سال به چشم می خورد که کشاورزی قراردادی 
می تواند در صورت اجرای درســت، این نابه ســامانی ها را تا حد زیادی در این حــوزه از بین ببرد.

عطاا...ابراهیمی افزود: پایداری توسعه در بخش کشاورزی زمانی اتفاق می افتد که همه بازیگران 
زنجیــره ارزش از تامین کننده نهاده تــا تولیدکننده، فرآوری کننده، عمده فــروش، خرده فروش 
تاجر و مصرف کننده تا بازیگران درگیر با جریان مالــی و اطالعات، دانش، ترویج و تحقیق همه در 
تعامل سازنده با یکدیگر باشــند.ابراهیمی اضافه کرد: کارآمدی و بهره  وری زمانی صورت می گیرد 
که در سیســتم و الگوی زنجیره ارزش نتیجه و پیامد هر تصمیم ســازی و سیاست گذاری بر همه 
بازیگران سنجیده شده و هدف، حداکثرسازی منافع باشد.ابراهیمی به مزیت کشاورزی قراردادی 
اشــاره کرد و افزود: مزیت کشاورزی قراردادی در آن است که شــخصیت های حقوقی متخصص 
دانش محور، دارای سیستم اطالعات شفاف، مدیریت اقتصادی و مالی و بازار روزآمدی که دارای 
ساز وکار های نظارتی و مدیریتی هستند، تعامل سازنده ای برای موضوعات مختلف از قبیل توسعه 
دانش و فناوری، تامین مالی، آموزش و همچنین تحقیق و توسعه فراهم آورند.وی با اشاره به اینکه 
برخی محصوالت از قبیل گندم، دانه روغنی کلزا، چغندرقند و ... در حال حاضر به صورت تضمینی از 
کشاورزان خریداری می شــود، بیان کرد: یکی از مهم ترین موانع در تصمیم گیری کشاورزان جهت 

کشت محصوالت جدید در مزارع، عدم وجود بازار و قیمت تضمینی خرید آن محصول است.

کشت تلفیقی موسیر  با درختان بادام در سامان
مدیر جهاد کشاورزی سامان گفت: موسیر  به صورت تلفیقی با درختان بادام در این شهرستان کشت 
شد.یزدان احمدزاده افزود: کشت تلفیقی موسیر در ســطح ۴ هکتار از باغات شهرستان سامان با 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اســتان انجام گرفت. احمدزاده، افزایش اشتغال زایی و 
افزایش درآمد اقتصادی بهره بردان در شهرستان سامان را از اهداف اجرای کشت تلفیقی دانست و 
گفت: می توان از ظرفیت باالی کشت گیاهان دارویی برای حفظ این منابع و افزایش رونق اقتصادی 

استفاده کرد.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
8/242  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 6818-1400/06/11 هيات دوم آقای غالم غريب شاهی 
کاهيدانی به شناسنامه شماره 334 کدملي 4689568103 صادره اردل فرزند محمد 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 206/38 متر مربع قسمتي از پالک شماره 
32 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند شماره 
38524 مورخ 1399/5/1 دفترخانه شــماره 180 اصفهان و با توجه به نامه شماره 

16/1400/18219 مورخ 1400/5/9 اداره کل راه و شهرسازی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1216961 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/243 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 6835-1400/06/11 هيات دوم آقای مرتضی محمد شريفی 
رنانی به شناسنامه شماره 311 کدملي 1290270996 صادره اصفهان فرزند اسمعيل 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 141/53 متر مربع قسمتي از پالک شماره 
3233 فرعی از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت حسن براتی رنانی از سند شماره 3071 مورخ 1338/8/5 دفترخانه شماره 

76 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1217073 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/244 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي

 مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9446-1400/08/09 هيات چهارم آقای يوسف آقابابائی بنی 
به شناسنامه شماره 4610489333 کدملي 4610489333 صادره شهرکرد فرزند 
خسرو نسبت به يک و نيم دانگ مشاع از  ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
123/78 متر مربع از پالک شــماره 506 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت متقاضی مجيد و يوسف آقا 
بابائی طبق سند انتقالی شماره 86903 مورخ 1397/10/13 دفترخانه 108 اصفهان 
 رديف 2- راي شماره 9447-1400/08/09 هيات چهارم آقای مجيد آقابابائی بنی 
به شناسنامه شماره 4610079704 کدملي 4610079704 صادره شهرکرد فرزند 
خسرو نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 123/78 

متر مربع از پالک شماره 506 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت متقاضی مجيد و يوسف آقا بابائی طبق سند 

انتقالی شماره 86903 مورخ 1397/10/13 دفترخانه 108 اصفهان 
رديف 3- راي شــماره 9445-1400/08/09 هيات چهارم خانم رقيه آقا بابائی به 
شناسنامه شــماره 5697 کدملي 4621069888 صادره شهرکرد فرزند خدامراد در 
نسبت به يک و نيم دانگ  مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 123/78 
متر مربع از پالک شماره 506 فرعی از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت متقاضی مجيد و يوسف آقا بابائی طبق سند 

انتقالی شماره 86903 مورخ 1397/10/13 دفترخانه 108 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1216969 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/245  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
 رديــف 1- راي شــماره 9062-1400/07/26 هيــات اول خانــم زينت گالبی 
زاده گان به شناسنامه شــماره 665 کدملي 1286361753 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 316/96 متر مربع قسمتي 
از پالک شــماره 68 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت غالمرضا محبی دهنوی از مــورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 

139720302025003443
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1217593 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/246 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 9114-1400/07/27 هيات ســوم آقــای مجيد عزيزی 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 17 کدملي 1290293309 صادره اصفهان فرزند 
رحيم در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 185/61 متر مربع پالک شماره 620 
فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان بخش حــوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان دفتر 

الکترونيک 139620302025018500 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1216730 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/247 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 

اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.

رديف 1- راي شماره 9251-1400/08/01 هيات سوم خانم زينب السادات هاشمی 
طباطبائی زواره به شناسنامه شماره 1273002245 کدملي 1273002245 صادره 
اصفهان فرزند سيد بهرام نسبت به يک دانگ مشــاع از ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 176/30 متر مربع پالک شماره 28 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14  
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از عباس احمدی کوجانی ثبت در صفحه 268 

الی 271 دفتر 54 تائيد
رديف 2- راي شماره 9252-1400/08/01 هيات ســوم خانم مهناز غضنفری به 
شناسنامه شماره 628 کدملي 1818163993 صادره آبادان فرزند ابراهيم نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176/30 متر مربع پالک شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14  ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 

عباس احمدی کوجانی ثبت در صفحه 268 الی 271 دفتر 54
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30 
م الف: 1217853 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/248  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شماره 9240-1400/08/01 هيات چهارم آقای رضا مجرد خوزانی  
به شناسنامه شماره 3235 کدملي 1282989871 صادره فرزند حسين در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 312/93 متر مربع پالک شماره 177 فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر الکترونيکی 

25004700 تائيد 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 
م الف: 1225712 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
8/249  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف 1- راي شــماره 7067-1400/06/14 هيات دوم آقای حميد اخالقيان به 
شناسنامه شماره 1000 کدملي 1283259206 صادره اصفهان فرزند مصطفی در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 99/07 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 38 
فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
عبدالرسول بحق از سند شماره 7670 مورخ 1321/2/27 دفترخانه شماره 17 اصفهان 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 

م الف: 1225689 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/250  برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 

 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي
 مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
 رديــف 1- راي شــماره 0188-1400/08/26 هيــات اول خانــم محبوبــه 
مير  نجم الدين کليچه به شناسنامه شــماره 3982 کدملي 1292192623 صادره 
اصفهان فرزند مرتضی در ششــدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 58/34 متر 
مربع قسمتی از  پالک شماره 3 فرعی از 23  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت محمدرضا ماست بند زاده طبق اظهار نامه ثبتی 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 

م الف: 1225683 شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/251 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  3544 14006030200700 مورخ  12 / 08 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نازبيگم اســماعيلی کرانی فرزند خانعلی بشــماره شناســنامه 917 
 وکدملی 4679280719 صادره ازفارسان درششــدانگ يک باب خانه به مساحت

 80 / 158 مترمربع پالک 3 فرعی از 407 اصلی واقع در برزوان گارماسه خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عباس شيرزادی فرزند ابراهيم محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15 
م الــف: 1225646 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد  وامالک 

فالورجان
فقدان سند مالکیت 

8/252 نظر به اينکه ســند مالکيت شش دانگ قطعه زمين بشــماره پالک ثبتی 
5503 فرعــی مفــروز از پــالک ) 955، 4948 ، 4959 ( فرعــی از 159 اصلــی 
بمســاحت 180 متر مربع واقع در  بادرود جــزء بخش نه حوزه ثبتی بــادرود بنام 
شــهرداری بادرود با شناســه ملی 14002040532 بشــماره چاپــی 617240 
سری ه ســال 98 با شــماره دفتر امالک الکترونيک 139920302022001298 
صادر و تســليم گرديده ســپس شــهرداری بــادرود بــا ارائه درخواســت کتبی 
بشــماره وارده 140021702022002212 مــورخ 1400/08/20 بانضمــام دو 
برگ استشهاديه محلی که امضاء شــهود آن ذيل شــماره 46817 و شناسه يکتا 
140002155818000511  مورخ 1400/08/22 بــه گواهی دفترخانه 23 بادرود 
رســيده مدعی اســت که ســند مالکيت آن بعلت جابجايی مکان مفقود گرديده ، 
 چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد

 تبصره يک اصالحی ذيل مــاده 120- آيين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقــوم يا وجود 
ســندمالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مــدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله بــه اين اداره 
تســليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه 
کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد 
يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معاملــه ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقــررات خواهد شــد. م الف: 1225693 

رضا طويلی رئيس ثبت اسناد وامالک بادرود 
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مصوبات جدید کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوای اصفهان
با توجه به ورود سامانه جوی پایدار به منطقه و روند افزایشی غلظت آالینده های جوی طی روز جاری و 
پیش بینی استمرار شرایط مزبور تا ساعات میانی امروز،  کارگروه شرایط اضطراری آلودگی هوا به ریاست 
معاون عمرانی استانداری تشــکیل و موارد ذیل جهت پیگیری و اجرا مصوب شــد.  با توجه به پیش 
بینی هواشناسی استان مبنی بر استمرار شرایط پایداری جو تا روز یکشنبه)امروز( مقرر شد بر اساس 
توصیه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گروه های حساس از جمله کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و 
عروقی از تردد های غیر ضرور در فضای باز بویژه نقاط پرترافیک خودداری کنند. مقرر شد پایش واحد های 
تولیدی صنعتی و معدنی بالقوه آالینده تشدید و با واحد های آلوده کننده هوا برخورد قانونی انجام پذیرد. 
همچنین  پلیس راهور نســبت به اعمال قانون و برخورد جدی با خودرو ها و موتورسیکلت های دودزا و 
وسایل نقلیه بدون معاینه فنی اقدام الزم به عمل آورد. شهرداری اصفهان ضمن نظارت جدی بر نحوه کار 
اتوبوس های شرکت واحد، نسبت به کاهش فعالیت های عمرانی توأم با آلودگی و همچنین ممانعت از 
سوزاندن بقایای گیاهی در پارک ها و بوستان ها و سوزاندن پسماند های شهری و صنفی در داخل و پیرامون 

شهر اقدامات الزم را به عمل آورد.

اصفهان بارانی می شود
سازمان هواشناســی از ورود سامانه بارشــی به کشــور  خبر داد و نســبت به آب گرفتگی معابر،  
وقوع ســیالب و بارش تگرگ در ۱۸ استان هشــدار داد.بر اساس تحلیل نقشــه های همدیدی و 
آینده  نگری ســازمان هواشناسی، با ورود ســامانه بارشی از جنوب غرب کشــور در بخش هایی 
از خوزســتان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشــهر، ایالم و لرســتان بارش باران 
همراه با رعدوبرق و وزش باد شــدید موقتــی و در ارتفاعات بارش برف و بــاران رخ داد. بارش ها 
در استان های کردستان، کرمانشــاه، ایالم، خوزستان،  همدان،  لرســتان، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، غرب فارس و بوشهر ادامه می یابد.روز دوشنبه گستره سامانه بارشی 
افزایش یافته و عالوه بر مناطق ذکر شــده در بخش هایی از زنجان، جنوب استان های آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل، ارتفاعات و دامنه های جنوبی لبرز در استان های قزوین، تهران و 
البرز فعالیت می کند و در ســواحل دریای خزر نیز بارش پراکنده پیش بینی شده است.بر اساس 
اعالم سازمان هواشناسی روز سه شنبه در بخش هایی از شرق، شمال شرق و ارتفاعات البرز بارش 

پراکنده پیش بینی شده و اوایل وقت چهارشنبه سامانه بارشی از شرق کشور خارج می شود.

خدمت علوم پزشکی به وردشتی ها
کاروان سالمت داوطلبان هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به روستاییان در بخش وردشت 
سمیرم خدمات داندانپزشکی رایگان ارائه کرد. سید نور محمد موسوی،رییس جمعیت هالل احمر 
سمیرم گفت: تیم دندانپزشکی با پشتیبانی هالل احمر در سالن ورزشی روستای مهرگرد مستقر و 
تمام خدمات دندانپزشکی را به روستاییان این بخش به رایگان ارائه کرده است.دکتر علیرضا فرزانه 
خو، سرپرست تیم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تاکنون، این تیم دندانپزشکی 
در بیش از ۱۱۰ نقطه  محروم کشور خدمات دندانپزشکی رایگان ارائه کرده است.وی گفت: ۳۰ پزشک 

با ۲۰ یونیت دندانپزشکی به این روستاییان خدمت رسانی کردند.

مسمومیت 3 نفر با گاز منواکسید کربن در شهرستان مبارکه
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسمومیت ۳ نفر با گاز منواکسید 
کربن در شهرستان مبارکه خبر داد.عباس عابدی گفت: بر اثر مسمومیت با گاز منواکسید کربن در منزل 
مسکونی در مبارکه ۲ مرد و یک زن دچار گازگرفتگی  و به بیمارستان محمد رسول ا... منتقل شدند.وی 

اضافه کرد: استفاده از زغال برای گرم کردن اتاق علت اصلی این حادثه گازگرفتگی اعالم شده است.

جزر و مد گرانی ها دامن گیر دارو های »ام اس« شد؛

وقتی درد، دوبله سوبله می شود!

با وجود اینکه بســیاری از دارو ها رایگان و   نرجس برهانی
تحت پوشش بیمه در اختیار بیماران ام اس 
قرار می گیرد؛ اما مدتی است که سهم بیمه ها در پرداخت دارو های  بیماران 
ام اس کاهش  یافته و همین امر سبب شده تا بیماران مبلغ بیشتری را 
برای دریافت برخی دارو ها پرداخت کنند.مشکالت بیماران ام اس به گرانی 
دارو محدود نمی شود؛ زیرا آنان با ناتوانایی های حرکتی، بینایی، تعادلی، 
حسی و گاهی اوقات حافظه نیز دست و پنجه نرم می کنند و همین امر 
منجر به بیکاری این افراد و ناکام ماندن آنــان در تهیه مایحتاج زندگی 
می شــود، حال تصور کنید که این بیماران با وجود مشکالت اجتماعی و 
اقتصادی که بر دوش دارند باید برای دارویی همانند داروی سینووکس 
که در گذشته، رایگان در اختیارشان قرار می گرفت، هزینه بپردازند.عالوه 
بر سینووکس که داروی تولید داخل است، به گفته برخی پزشکان قیمت 
بعضی از دارو هــای خارجی که بیماران ام اس ســالیان ســال مصرف 
می کردند به ســبب نرخ ارز آزاد افزایش یافته اســت و حال باید مبلغ 
ســنگینی را برای دریافت این دارو ها بپردازند، ناگفته نماند که پزشک 
می تواند برای بسیاری از این داروها، داروی جایگزینی را معرفی کند؛ اما 
به عقیده پزشــکان مغز و اعصاب تا زمانی که بیمار با یک نوع دارو حال 
خوبی دارد بهتر است تا درمان را با همان دارو ادامه دهد؛ زیرا تغییر دارو 

می تواند منجر به فعال شــدن بیماری در بدن فرد شــود.اما مشــکل به 
همین جا ختم نمی شود بیماران ام اس از کیفیت و اثر بخشی دارو های 

کورتون ایرانی نیز ناراضی هستند.

از ناتوانی در دریافت دارو تا بیکار شدن بیماران ام اس
یک بیمار ام اس گفت: متاســفانه به تازگی ســهم بیمه ها در پرداخت 
برخی از دارو های ام اس نســبت به قبل کاهش یافته و این مسئله به 
مشکالت ما دامن زده اســت؛ زیرا توان پرداخت این هزینه در شرایط 
اقتصادی موجود را نداریم برای داروی ســینووکس که قبال رایگان در 
اختیار بیماران قرار می گرفت باید هزینه بپردازیم.وی افزود: اختالالت 
ناشــی از بیماری ام اس همانند ناتوانی در راه رفتن، تعادل نداشــتن، 
ضعف یا فلج اندام ها و اختالالت بینایی در کار و زندگی روزانه ما بسیار 
تاثیر گذار است به شکلی که بیشتر اوقات با مشخص شدن بیماری شغل 
خود را ازدست می دهیم و دچار مشکالت معیشتی می شویم؛ بنابراین 
مسائل ما محدود به دارو نیست.یکی دیگر از بیماران ام اس اظهار کرد: 
متاسفانه عالوه بر تغییر قیمت دارو، کیفیت داروی کورتون ایرانی نیز که 
حین حمالت استفاده می شود بسیار پایین است به صورتی که نه تنها 
اثربخشی الزم را ندارد بلکه عوارضی همانند پوکی استخوان و ضعف را نیز 

در پی دارد.وی ادامه داد: با اینکه سایر دارو های ایرانی درمان ام اس با 
کیفیت هستند، اما کورتون این طور نیست، بنابراین اگر قرار بر این است 
که از دارویی استفاده کنیم که مشابه خارجی ندارد، باید نظارت بیشتری 

روی کیفیت آن صورت گیرد.

ام اس در خانم ها شایع تر از آقایان
ایمان ادیبی، متخصص مغز و اعصاب  با اشاره به اینکه بیماری خود ایمنی 
ام اس با درگیر کردن دستگاه اعصاب مرکزی نمایان می شود و در خانم ها 
شایع تر از آقایان اســت، گفت: در این بیماری بدن علیه سیستم اعصاب 
مرکزی با التهاب هایی واکنش نشان می دهد که سبب ناتوانی های حرکتی، 
بینایی، تعادلی یا سرگیجه حاد، اختالل حسی همانند بی حسی اندام یا 
احساس گز گز در اندام ها و گاهی اوقات ضعف حافظه می شود.وی با بیان 
اینکه ام اس از شایع ترین بیماری های نورولوژیک است و افراد ۱۸ تا ۴۵ 
ساله را درگیر می کند، افزود: بیماری ام اس در اثر الگوی خانوادگی یا ارثی 
ایجاد نمی شــود و با چند فرم شــایع همانند عود کننده یا فروکش کننده، 
پیش رونده اولیــه و پیش رونده ثانویه همراه اســت.این متخصص مغز 
و اعصاب در خصوص عوارض بیماری ام اس، بیان کــرد: به مرور زمان با 
پیشرفت بیماری، بیمار دچار سیر به تدریج پیش رونده می شود و با اینکه 
حمله واضحی رخ نمی دهد؛ اما بیمار به آهستگی توانایی راه رفتن، تعادل، 

تمرکز و گاه حتی کنترل ادرار خود را از دست می دهد.

تایید امکان جلوگیری از بروز ام اس در مطالعات علمی
ادیبی با بیان اینکه ۱۰ تا ۱۵ سال ابتدایی بروز بیماری ام اس زمان طالیی 
برای درمان و کنترل آن است، اظهار کرد: در مطالعات علمی اثبات شده 
اشخاصی که استعداد ابتال به بیماری ام اس را داشتند و عالمت های این 
بیماری در تصویربرداری مغزی آن ها نمایان بوده است؛ اما عالمت های 
بالینی یا ناتوانی را نداشــتند، با کار هایی همانند باال نگه داشتن میزان 
ویتامین D، استعمال نکردن دخانیات، ورزش کردن، کاهش وزن، کاهش 

مصرف نمک و استرس از ابتالی آنان به ام اس جلوگیری کرده اند.

حضور بیش از 10 هزار بیمار ام اس در اصفهان
فرشته اشــتری، رییس مرکز جامع ام اس استان اصفهان، با اشاره به 
اینکه شــمار بیماران ام اس بیش از ۱۰ هزار نفر برآورد می شود، گفت: 
تالش می کنیم تا آمار بیمارانی را هم که به دالیلی مراجعه نمی کنند به 
دست آوریم؛ اما در هر صورت باید اذعان کرد ســیر بیماری ام اس رو 
به افزایش است و استان های تهران، اصفهان و فارس نسبت به سایر 

استان ها بیشترین آمار ابتال به ام اس را دارند.

با مسئولان جامعه

رییــس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان 
اصفهان در خصوص تعداد مدارس اوتیسم در اصفهان، 
اظهار کرد: در شــهر اصفهان یک مدرســه ویژه دانش 
آموزان اوتیســم وجود دارد و یک مدرسه هم در حال 
ســاخت بوده که بیش از ۹۴ درصد پیشرفت داشته 
اســت؛ امیدواریم قبل از نــوروز به فضــای مدارس 
اســتثنایی اضافه شود. یک مدرسه مســتقل نیز در 
شهرستان زرین شهر وجود دارد و به دلیل بیشتر بودن 
آمار کودکان اوتیسم در این محدوده پیش بینی فضا 
شده و با مساعدت یک خیر مدرسه ای در حال ساخت 
و آماده بهره برداری است.محســن الماســی افزود: 

عالوه بر فراوانی دانش آموزان اوتیسم نمی توانستیم 
منتظر استانداردســازی فضا بمانیــم، در هر مکانی 
دانش آموز اوتیسم وجود داشته باشد مدارس با نیاز 
ویژه پیش بینی شده است تا این دانش آموزان بتوانند 
از خدمات این مــدارس اســتفاده کنند.رییس اداره 
آموزش و پرورش استثنایی اســتان اصفهان، تاکید 
کرد: از سال ۱۳۸۸ اولین مرکز اوتیسم به صورت رسمی 
در اصفهان آغاز به کار کرد، سپس کالس های ضمیمه 
تشکیل شــدند و دانش آموزان اوتیسم با ثبت نام در 
این مدرسه از خدمات بهره مند می شدند.رییس اداره 
آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان اظهار کرد: 
تالش شــده تا خدمات به دانش آموزان با نیاز ویژه، 
ارائه شود، خدمات آموزشــی خاص که دانش آموزان 
اوتیسم نیاز دارند احتمال دارد تا حدودی با خدمات 
آموزشی بقیه گروه ها با نیازهای ویژه متفاوت باشد و در 

بخش های توانبخشی مانند کاردرمانی و گفتاردرمانی 
هم به این موضوع پرداخته شده است.

الماسی در مورد چالش های تحصیلی دانش آموزان 
اوتیسم در پاندمی کرونا، تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
چالش ها این است که دانش آموزان اوتیسم با فضای 
مجازی ارتباط خوبــی ندارند و خانواده هــای آنها به 
دلیل مشــغله های زیاد نمی توانند برای آموزش آنها 
فرصت زیــادی بگذارند، از ســوی دیگــر تاثیری که 
آموزش حضوری برای دانش آموزان اوتیسم دارد قابل 
مقایسه با آموزش غیرحضوری نیست.وی خاطرنشان 
کرد: در دوران شــیوع کرونا، روند آموزش مجازی به 
 خصوص بحث توانبخشی دانش آموزان اوتیسم باید 
مدنظر قرار بگیرد، متاســفانه به صورت غیرحضوری 
 امکانات آموزشــی توانبخشــی در بســتر مناسبی

 ارائه نمی شود.

رییس آموزش وپرورش استثنایی استان اصفهان مطرح کرد:

چالش های تحصیلی دانش آموزان اوتیسم در پاندمی کرونا

پیوند آسمانی 100 زوج 
خمینی شهری

جشـن ازدواج ۱۰۰ زوج خمینی شهری 
کــه در دوران کرونا با ازدواج آســان 
تشــکیل زندگی داده بودنــد، برگزار 
شد. این جشن را کانون آستان قدس 
رضــوی خمینــی شــهر در دارالقرآن 
اهل البیت)ع( برگــزار کرد و در آن به 
۱۴ زوج کمک هزینه ســفر به مشهد 
مقدس و به ۲۰ زوج هدایایی اهدا شد.

کشف 4۷۶ فقره سرقت در عملیات ذوالفقار
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشــت: مرحله دوم عملیات »ذوالفقار« به 
منظور پیشــگیری از وقوع جرائم و ارتقای سطح امنیت اســتان با هدف شناسایی و دستگیری 
اراذل و اوبــاش، مجرمــان متواری و 
تحت تعقیب، کشف سالح و مواد مخدر 
در دســتور کار واحد هــای عملیاتی و 
اجرایــی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان قرار گرفت و به مدت یک هفته 
در ســطح اســتان اجرا شد.سرهنگ 
محمدرضا هاشــمی فر  افــزود: در این 
عملیــات کارآگاهــان پلیــس آگاهی 
استان اصفهان با اشــرافیت اطالعاتی 
و تیزهوشی خود موفق شدند، ۷۷ نفر 
از سارقان حرفه ای و سابقه دار را دستگیر که با اعترافات آن ها ۴۷۶ فقره سرقت منزل، خودرو و 
محتویات داخل خودرو کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری ۸۱ 
مجرم متواری و تحت تعقیب و ۳۲۰ محکوم مراجع قضایی که فراری بودند توسط ماموران پلیس 
امنیت عمومی این فرماندهی خبر داد و تصریح کرد: در ادامه این عملیات ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان هم ۳۱ خرده فروش و قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر و ۲۷۶ کیلو و ۸۸۹ 
گرم تریاک را کشــف کرده و ۷ معتاد متجاهر را تحویل کمپ های ترک اعتیاد دادند.وی، توقیف 
یک هزار و ۳۹۳ دستگاه خودرو و ۷۱۱ دستگاه موتورسیکلت و اعمال قانون ۶ هزار و ۳۴۷ راننده 
متخلف را از اقدامات پلیس راهور و راه استان در عملیات مذکور عنوان کرد.سرهنگ هاشمی فر از 
دستگیری ۲ نفر از اراذل و اوباش سطح یک و کشف ۳ قبضه اسلحه جنگی خبر داد و ادامه داد: 
در راســتای این عملیات ۳۳۲ سایت و صفحه مجرمانه توســط کارشناسان پلیس فتای استان 
شناســایی و با گردانندگان آن ها برخورد های قانونی صورت گرفت.وی با بیان اینکه امنیت مردم 
خط قرمز پلیس است از طراحی و اجرای مرحله ســوم عملیات »ذوالفقار« در روز های آتی خبر 
داد و خاطرنشان کرد: به مردم استان اصفهان اطمینان می دهیم که با تمام قوا و ظرفیت در میدان 
عمل حاضر بوده و خواب را از چشمان مجرمان و هنجارشکنان خواهیم گرفت و به کسانی که قصد 
انجام اعمال مجرمانه دارند هشــدار می دهیم که بدانند در کمترین زمان ممکن، ســایه سنگین 

پلیس را بر سرخود خواهند دید.

دستگیری باند ۶ نفره سارقان دام در تیران و کرون 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت احشام در شهرستان تیران و کرون کارآگاهان ابتدا با مراجعه به محل های وقوع سرقت 
و بررسی نحوه سرقت های صورت گرفته ، رد پای یکی از باندهای قدیمی سرقت احشام در این 
سرقت ها به دست آمد و پس از رصد تحرکات آنها مشخص شد اعضای این باند هرشب با یکدیگر 
هماهنگ و برای انجام سرقت وارد استان شــده و فردای آن روز از این استان خارج می شدند.

سرهنگ حســین ترکیان افزود: رصد تحرکات اعضای این باند نشان داد آنها در شهرستان های 
بروجن، لنجان، ســمیرم، فریدن، چادگان، تیران وکرون، نجف آباد و خوانسار تردد داشته و در 
این شهرها مرتکب سرقت دام می شدند و در نهایت مشخص شد این متهمان ۱۱۱ رأس دام زنده 
را در ۸ مرحله به سرقت برده اند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: ســرانجام با تالش شــبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان تیران و کرون و 
همکاری اداره اطالعات جنایی پلیس آگاهی اســتان اصفهان تمامی اعضای این باند دستگیر و 

برای رسیدگی به جرائم خود تحویل مرجع قضایی شدند.

وز عکس ر

خبر روزناجا

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

مشارکت در مقابله با 
همه گیری ویروس کووید 

19 قابل تقدیر است
رییس دانشگاه کاشان اظهار داشت: مشارکت 
عموم مردم، صنایع، بنگاه ها و شــرکت های 
اقتصــادی در مقابله با همه گیــری ویروس 
کووید ۱۹ در منطقه کاشــان قابل تقدیر است. 
ســیدعلیرضا مروجــی در بازدیــد از کارخانه 
سیمان کویر کاشــان، از مشارکت بالغ بر چهار 
میلیــارد و ۳۰۰ میلیون ریال این شــرکت در 
راستای تامین و ارتقای سالمت جامعه تقدیر 
کرد.وی گفت: برکتی که در تجهیزات اهدایی 
خیرین  هست، باعث شــده که هیچ بیماری 
از خدمات درمانی محروم نشــود.مروجی، با 
اشاره به اینکه ســالمت فقط به حوزه پزشکی 
مربوط نمی شود و از آنجایی که کارآفرینی یکی 
از عوامل اجتماعی موثر برسالمت است، افزود: 
این شــرکت با وجود مشــارکت چشمگیر در 
زمان مقابله با کرونا به عنوان کار آفرین، حامی 
سالمت معرفی می شود.رییس اداره سازمان 
های مردم نهاد و خیرین سالمت دانشگاه  نیز 
در این نشست اظهار داشت: خیرین سالمت در 
موج سهمگین کرونا در زمان طالیی و مناسب 
به یاری دانشگاه شــتافتند و حوزه بهداشت و 
درمان را یاری رســاندند.فاطمه عطوف افزود: 
حمایت های مالی خیرین در شرایط اقتصادی 
نامطلوب جامعه جای بســی تقدیر و تشــکر 
دارد چرا که با حمایت های همه جانبه خیرین 
بزرگوار توانستیم تجهیزات مورد نیاز کادر درمان 
را تامین کنیم.وی خاطر نشــان کرد:  با یاری 
خیرین در ســطح منطقه،گام های موثری در 
تامین نیازهای اساسی و ضروری حوزه سالمت 
بر اســاس اولویت برداشته شد.حسین نیک 
زاد، مدیر عامل مجمع خیرین سالمت کاشان 
نیز در این جلسه، از کلیه اعضا شرکت سیمان 
کویر کاشــان که در بحران کرونا جهت کمک و 
یاری رساندن به دانشــگاه پیش قدم شدند، 
تقدیر و تشکر ویژه کرد.الزم به ذکر است رییس 
دانشــگاه در پایان این دیدار، بــا اهدای لوح 
تقدیر و سردیس ابوعلی سینا از اقدام  شرکت 

سیمان کویر کاشان قدردانی و تشکر کرد.

معاون سازمان وظیفه عمومی استان اصفهان از فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی آذر ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد.سرهنگ مهرداد پناهپوریان گفت: کلیه مشموالن 
دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه سال ۱۴۰۰ می بایست در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، 
حضور یابند.وی بیان داشت: کلیه مشموالنی که برگ آماده به خدمت به تاریخ آذرماه سال ۱۴۰۰دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰، برگ معرفی نامه مشــموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج در آن اقدام کنند.این مقام انتظامی افزود: این 
مشموالن می بایست روز دوشنبه)فردا( یکم آذر ماه سال ۱۴۰۰ در ساعت، محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشموالن اعالم شده، حضور یابند و به خدمت 
دوره ضرورت اعزام شوند.معاون وظیفه عمومی پلیس اصفهان ادامه داد: مشــموالن می بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل 
مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند.سرهنگ پناهپوریان خاطرنشان کرد: الزم به 
ذکر است که عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

اعالم فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی آذر ماه سال 1400



سرمربی تیم ملی ووشو بعد از سال ها هدایت سانداکاران از سمتش کناره گیری کرد.حسین اوجاقی که در دوران قهرمانی خود هم سابقه درخشانی با مدال های 
متعددی از خود به جای گذاشت، سال های زیادی است که روی نیمکت مربیگری تیم ملی ووشو حضور دارد و همواره هم تیمش در میادین آسیایی و جهانی 
موفق بوده است.او که ســابقه حضور در کادرفنی تیم ملی فوتبال در زمان کی روش را هم دارد، از چندی پیش به عنوان رییس سازمان ورزش شهرداری تهران 
مشغول فعالیت شده؛  در حالی که عالوه بر هدایت تیم ملی ووشو، نایب رییسی این فدراسیون را هم برعهده دارد.حاال اوجاقی اعالم کرده به خاطر سمت جدید 
خود باید تمام وقت در خدمت ورزش شهرداری تهران باشد و نمی تواند دیگر به راه خود در تیم ملی ووشو ادامه دهد. اوجاقی در این باره می گوید: »فعال که اردوی 
تیم ملی آغاز نشده و هر وقت که اردو استارت بخورد، بحث سرمربی نیز مطرح و ابالغش داده می شود. بنابراین وقتی اردوی تیم ملی نیست، سرمربی تیم ملی 
بودن نیز مفهومی ندارد. به هر حال حضور و کار در سازمان ورزش وقت زیادی را می طلبد و فرصتی برای حضور در اردوها نیست. به همین دلیل اجازه خواستم تا 

سایر دوستان که تجربه کافی و توانمندی الزم را دارند، هدایت تیم ملی ووشو را بر عهده بگیرند.«

سرمربی قدیمی و محبوب ووشو خداحافظی کرد
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»پیرلو« در النصر عربستان، شایعه یا واقعیت؟
النصر عربستان هفته گذشته در اقدامی عجیب بعد از کمتر از 4 ماه، پدرو امانوئل سرمربی خود 
را برکنار کرد.باشگاه متمول شــهر ریاض طبق ادعای برخی رسانه ها، به دنبال جذب اندره آ پیرلو 
سرمربی سابق یوونتوس است و مذاکراتی را با این مربی جوان و آینده دار انجام داده است.اما 
منبعی آگاه از النصر در مصاحبه با سایت کووره گفت: تمام اخبار مطرح شده در زمینه مذاکره ما با 
پیرلو صحت ندارد. بعد از برکناری امانوئل، با مربیان متعددی تماس گرفتیم ولی سرمربی سابق 
یوونتوس در لیست ما حضور ندارد.النصر یکی از تیم های مدعی در لیگ عربستان و آسیاست. 
زردهای ریاض در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 2021 مغلوب رقیب ســنتی شــان الهالل شدند و از 

راهیابی به فینال آسیا بازماندند.

واکنش جالب »کلوپ« به بازگشت »جرارد« به لیگ جزیره
جرارد طی 192 بازی توانســت در 124 بازی به پیروزی دســت پیدا کند و به ســلطه سلتیک در 
اسکاتلند پایان دهد. یورگن کلوپ در خصوص بازگشت اسطوره لیورپول به لیگ برتر انگلیس در 
قامت سرمربی استون ویال توضیحاتی را ارائه کرد.استیون جرارد پس از 6 سال در قامت سرمربی 
به لیگ برتر انگلیس بازگشــت و به زودی اولین حضور خود در این رقابت ها را با هدایت استون 

ویال به ثبت می رساند.
یورگن کلوپ در واکنش به حضور اســطوره لیورپولی ها در لیگ برتر انگلیس به عنوان ســرمربی 
استون ویال گفت: صادقانه بگویم، خیلی برای او خوشــحالم.  می دانم که چقدر عاشق کارش در 
رنجرز بود ولی این اتفاق افتاد و او به لیگ برتر بازگشت. وقتی شما چنین فرصتی پیدا می کنید، 
باید آن را جدی بگیرید.وی ادامه داد: باشگاه اســتون ویال قامت بزرگی دارد و من معتقدم این 
فرصت عالی برای  جرارد است. او گزینه ای مناسب برای استون ویال محسوب می شود و ما چند 
هفته آینده با هم دیدار خواهیم کرد.کلوپ گفت: به جرارد پیام دادم و او نیز پیامم را پاســخ داد 
و کمی با هم صحبت کردیم. این اتفاق خوبی اســت.نگاهم رو به جلو است تا ببینیم چه اتفاقی 

پیش خواهد آمد ولی در کل این خبر خوبی برای همه است.

»تابارس« از هدایت اروگوئه برکنار شد
اسکار تابارس از مارس سال 2006 تا به حال روی نیمکت تیم ملی اروگوئه قرار داشت و عملکرد 
قابل قبولی را نیز در این مدت به ثبت رسانده بود. این مربی موفق شد در سال 2011 اروگوئه را به 
قهرمانی در رقابت های کوپا آمه ریکا برســاند و آمار خوبی را در تاریخ فوتبال این کشــور از خود به 
جای بگذارد. حضور موفقیت آمیز این تیم در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی که با حضور آنها در 
مرحله نیمه نهایی نیز همراه شد، جزو دستاوردهای درخشان تابارس است )آنها در این مرحله با 
نتیجه 2-3 برابر هلند شکست خورده و از صعود به فینال بازماندند(.با این حال تابارس نتوانست 
بر دشواری های مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر غلبه کند و اروگوئه تحت هدایت این مربی 

74 ساله در رده هفتم جدول رده بندی منطقه آمریکای جنوبی قرار گرفته است. 
شکست 0-3 برابر بولیوی در وقفه دیدارهای ملی ماه نوامبر در نهایت آخرین حضور تابارس روی 
نیمکت اروگوئه بود و این مربی پس از قبول چهار شکســت متوالی از هدایت تیم ملی کشورش 
برکنار شــد. تابارس پیش از این دو رکورد جهانی را به خود اختصاص داده بود: بیشترین تعداد 
بازی انجام شده تحت هدایت یک سرمربی در یک تیم ملی با انجام 185 بازی رسمی که در جام 
جهانی 2018 روسیه به ثبت رسید و بیشترین تعداد حضور در جام جهانی به عنوان سرمربی یک 

تیم که با حضور در چهار جام جهانی به دست آمد. 
این مربی اهل اروگوئه پس از 15 ســال حضور روی نیمکت تیم ملی این کشــور برکنار شــد تا 
فدراسیون فوتبال این کشــور به دنبال مربی جدیدی برای ادامه رقابت های انتخابی جام جهانی 

2022 در منطقه آمریکای جنوبی باشد.

حواشی حضور هواداران در ورزشگاه آزادی؛

سالمت تماشاگران، َپر!

باالخره روز جمعه انتظار بــرای هواداران   سمیه مصور
فوتبال در ایران به پایان رســید و تعدادی 
محدود از آنها ایــن فرصت را یافتند که دیدار میان تیم های اســتقالل 
تهران و نساجی مازندران را از نزدیک تماشا کنند، اتفاقی که البته حواشی 
زیادی ایجاد کرد و نگرانی هایی در رابطه با سالمت تماشاگران به وجود 
آورد، تماشــاگرانی که بدون رعایــت هیچ گونه پروتکل بهداشــتی به 

ورزشگاه هجوم آوردند.
اوایل اســفند ماه ســال 1398 بود که به دنبال شــیوع ویروس کرونا 
تماشــاگران از ورود به ورزشگاه ها منع شــدند و دیدارهای لیگ برتر 
فوتبال کشــور بدون حضور آنها برگزار شــد تا این که بــه دنبال کاهش 
بیماری کرونــا و افزایش واکسیناســیون بحث حضور هــواداران در 
ورزشگاه ها مطرح شد و سر انجام روز پنجشنبه 27 آبان سازمان لیگ 
در اطالعیه ای اعالم کرد تماشــاگران به صورت محــدود می توانند در 
بازی استقالل و نساجی که در هفته پنجم در ورزشگاه آزادی برگزار می 
شود، حاضر شــوند. از همان ابتدا هم پیش بینی می شد که با توجه به 
دیر اعالم کردن این موضوع  و با توجه به تجربه مدیران ایرانی، حضور 
تماشــاگران با کاســتی های زیادی همراه خواهد بود و دقیقا همین 

اتفاق نیز رخ داد.

پیش از آغاز دیدار تیم های اســتقالل تهران و نساجی مازندران بود که 
کلیپی از هجوم تماشاگران به ورزشــگاه آزادی در شبکه های مجازی 
منتشر شد تا مشــخص شــود که برای حضور هواداران در ورزشگاه با 
وجود اعالم آمادگی مسئوالن ســازمان لیگ، هیچ گونه برنامه ریزی 

صورت نگرفته است.
از همه عجیب تر شیوه بلیت فروشی بود. در حالی که تمام دنیا تالش 
خود را انجام می دهند تا از تجمع جلوگیری کنند و همه چیز از راه دور و 
از طریق اینترنت و الکترونیکی باشد؛ اما بلیت فروشی این مسابقه به 
صورت حضوری انجام شد! همین اتفاق باعث شد تا بسیاری از افرادی 
که در نهایت بلیت به آن ها نرســید هم جلوی ورزشــگاه جمع شوند. 
البته روز مسابقه سامانه بلیت فروشی هم راه اندازی شد؛ اما این کار 
 سبب جلوگیری از ازدحام نشــد و حتی افرادی که بلیت هم داشتند به 

عجیب ترین شکل ممکن وارد استادیوم شدند!
نوبت به نشســتن تماشــاگران روی سکوها رســید.کارهای عجیب 
مسئوالن در این قسمت هم ادامه داشت و تماشــاگران بدون فاصله 
اجتماعی کنار هم قرار گرفتند. این اتفاق در حالی رخ داد که اصال ظرفیت 
محدود برای این اعمال می شود که افراد با فاصله نزدیک کنار هم قرار 
نگیرند و حداقل سه صندلی میان شــان خالی باشد؛ اما این اتفاق رخ 

نداد و همه رو به روی جایگاه نشستند.نکته جالب توجه این است که از 
بلندگوی ورزشگاه بارها اعالم شد که افراد از هم دور شوند چرا که دوربین 
ها در حال فیلمبرداری هستند! درواقع این تذکر صرفا به خاطر این داده 
شد که این شرایط دور از چشم رسانه ها و بینندگان تلویزیونی قرار بگیرد.
تماشــاگران در بازی روز جمعه کنار هم نشســتند و عده زیادی بدون 
ماسک شعار می دادند و شاید این بدترین اتفاق ممکن در هفته پنجم 
بود. هفته ای که به زعم بعضی به خاطر حضور تماشاگران می توانست 
نماد امید به زندگی باشد، حاال باعث نگرانی شده که ممکن است همین 
بی توجهی ها آمار ابتال را باال ببرد. متخصصان و پزشکان بارها تاکید کرده 
اند که واکسینه شدن پایان کار نیســت و تا برقراری ایمنی جمعی باید 
محتاطانه عمل کرد. به نظر می رســد این توصیه ها به گوش مسئوالن 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نرسیده و آن ها که برای بازی ایران و 
کره جنوبی خود را نگران سالمتی مردم نشان می دادند حاال هیچ نشانی 
از نگرانی آن روزها در رفتارشان وجود ندارد. تصاویر به نمایش گذاشته 
شده از حضور تماشاگران در دیدار روز جمعه تیم های استقالل و نساجی 
آن قدر ناراحت کننده بود که دیگر خواهان حضور هواداران در ورزشگاه 
ها نباشیم. اگر قرار است این حضور بدون هیچ گونه برنامه ریزی بوده و 

سالمت تماشاگران و در پی آن سالمت جامعه به خطر افتد.

خبر روز

جادوگری در فوتبال، وزیر  ورزش را به مجلس کشاند
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشــاره به برنامه ریزی این کمیسیون به منظور حضور 
رییس فدراســیون فوتبال و وزیر ورزش و جوانان برای پاســخگویی درباره جادوگری در فوتبال و 
همچنین خرید دستگاه VAR از یک شرکت وابسته به صهیونیست ها اظهار داشت:  قرار بود وزیر 
ورزش و رییس فدراسیون فوتبال برای پاسخ در این باره در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور یابند 

و حتی این موضوع مصوبه کمیسیون فرهنگی را هم دارد.
غالمرضا منتظری افزود: مقرر شده کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس این موضوع را بررسی 
کند و بعد از جمع بندی این کمیته وزیر ورزش و رییس فدراســیون فوتبال در کمیسیون فرهنگی 
حاضر شــده و توضیحات الزم را ارائه دهد.نایب رییس کمیســیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: 
کمیته ورزش کمیسیون فرهنگی مجلس هم اکنون در حال بررسی این موضوع است و گزارش آنها 
تاکنون نهایی نشده؛ اما توضیحات وزیر ورزش و رییس فدراسیون فوتبال همچنان در دستور کار 
قرار دارد و بالفاصله بعد از جمع بندی گزارش کمیته ورزش به کمیسیون فرهنگی، این افراد بایستی 

در کمیسیون حاضر شده و پاسخگو باشند.

»مهدی کیانی« و فاصله چند سانتی تا گل فصل! 
شــاگردان محمد ربیعی که محتاج ســه امتیاز دیدار خانگی شــان در هفته پنجم لیگ برتر برای 
فاصله گرفتن از قعر جدول بودند، دیدار مقابل پرســپولیس را تهاجمی آغاز کردند و از همان دقیقه 
اول، نارنجی پوشان مس به دنبال خلق موقعیت گلزنی روی دروازه حریف نام آشنای خود بودند.

حمالت سریالی مسی ها روی دروازه پرسپولیس، موقعیت های خطرناکی را ایجاد کرد که مدافعان 
طوسی پوش پرسپولیس آن ها را برگشت می دادند ولی در برگشت طی یک کار تیمی و زیبا، مهدی 
کیانی با یک ضربه والی و تماشایی در دقیقه 7 دروازه مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر را تهدید کرد که 
ضربه استثنایی او به شکلی خطرناک و با اختالف کم از کنار دروازه رادو به بیرون رفت.کیانی باتجربه 
که روز  جمعه  یکی از بهترین های مس بود و در میانه میدان، خستگی ناپذیر دوئل های نفر به نفر را 
به خوبی پیروز می شد و وظیفه رهبری خود در ترکیب مس را به نحو احسن انجام داد، می توانست 
با ثبت گلی تماشایی و به یاد ماندنی تیمش را در مقابل پرسپولیس پیش بیندازد که بدشانس بود 

و ضربه او به تور دروازه پرسپولیس نچسبید. 
بدون تردید اگر والی آکروباتیکی مهدی کیانی به گل تبدیل می شد، شاهد یکی از زیباترین گل های 
ادوار لیگ برتر در ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه می بودیم، ضربه ای ناگهانی و خطرناک از کاپیتان 

باتجربه مس رفسنجان که این چنین نشد.

شریفات؛ درست مثل جوان های 20 ساله 
وینگر راست 33 ساله آلومینیوم اراک بعد از 4 نمایش خوب و کم نوسان در ترکیب تیمش، توانست 
در هفته پنجم لیگ برتر به ســتاره بی چون و چرای ایرالکو تبدیل شود.اسماعیل شریفات که یکی از 
مهره های سرعتی لیگ بیست و یکم به شمار می رود، با تیزهوشی و اســتفاده از تجربه باالی خود 
توانســت بارها به قلب خط دفاعی نفت مسجدســلیمان بزند و در صحنه ای مشکوک، خط دفاعی 
نفتی ها را وادار به خطا کرد که داور اعالم پنالتی داشت و همان ضربه پنالتی باعث شد تا برتری 1-0 نفت 
به تساوی کشیده شود و شاگردان خطیبی به بازگشت در دیدار خانگی امیدوار شوند.اما کسب پنالتی 
تنها دستاورد ستاره باتجربه آلومینیوم نبود، چرا که او در نیمه دوم به رغم آن که سن و سال باالیی دارد، 
خستگی ناپذیر به دوندگی و نفوذ خود ادامه داد تا این که سرانجام توانست زهر خود را روی دروازه نفت 
بریزد و در دقیقه 90 تیر خالص را بر پیکره تیم فراز کمالوند زد و درخشش خود در هفته پنجم لیگ برتر 
را با یک گل تماشایی تکمیل کرد تا نقش اصلی را در کامبک آلومینیوم ایفا کرده باشد.نکته شاخص در 
بازی اسماعیل شریفات این است که او به مانند روزهای جوانی اش در استقالل که ستاره ای تند و تیز 

و سرعتی بود، همچنان خستگی ناپذیر و رونده به قلب دفاع رقبا می زند .

مستطیل سبز

دروازه بان سپاهان، ر کورددار 
کلین شیت در لیگ بیست و یکم

ســنگربان ســپاهان بعــد از گذراندن یک 
شــب آرامش در رویارویــی بــا تراکتور به 
صدرنشــینی اش در جدول کلین شیت های 
فصل جدید ادامه داد. جمعه شب در تقابل 
ســپاهان و تراکتور، توپ و میدان بیشتر در 
اختیار شــاگردان نویدکیا بود و آن ها بودند 
که توانســتند خلق موقعیت های پرشماری 
داشــته باشــند و در مقابل تراکتور خطری 
روی دروازه سپاهان نداشــت و تک شوت 
در چارچــوب آن ها نیز به راحتــی در اختیار 
گلر اتریشی ســپاهان قرار گرفت.این آمار و 
ارقام بدان معناســت که »کریستوف کنت« 
توانست برای چهارمین بازی در فصل جدید 
دروازه اش را بســته نگه دارد؛ او که در فصل 
جدید لیگ برتر تنها یــک گل دریافت کرده، 
تنها در هفته چهارم مقابل ذوب آهن اصفهان 
مقابل سجاد دانایی مغلوب شد و به جز گل 
دریافتی از حریف همشهری، در چهار بازی 
مقابل تراکتور، هوادار، نفت مسجدسلیمان 
 و مس رفســنجان نیــز شــاگردان نویدکیا 
موفــق شــده اند دروازه خود را بســته نگه 
 دارند.با این وصف و کلین شــیت به دست

  آمده در بازی جمعه شــب، حــاال کنت تنها 
گلر فصل جدید است که به عدد 4 کلین شیت 
 از 5 مســابقه رســیده؛ دروازه بان اتریشی
  بــا نمایش هــای مطمئــن و خــوب خود

  باعث شــده تا نیما میــرزازاد، ســنگربان 
جــوان ســپاهان روی نیمکت باشــد و او 
انتخاب اول نویدکیا برای خط دروازه سپاهان 

ب  می شود.محسو

پیش از آغاز دیدار تیم های استقالل تهران و نساجی 
مازندران بود که کلیپی از هجوم تماشاگران به ورزشگاه 
آزادی در شبکه های مجازی منتشر شد تا مشخص 
شود که برای حضور هواداران در ورزشگاه با وجود اعالم 
آمادگی مسئوالن سازمان لیگ، هیچ گونه برنامه ریزی 

صورت نگرفته است

فوتبال جهان

وز عکس ر

دختر قهرمان 
پس از موفقیت تیم ملــی بانوان ایران 
در صعود به جام ملت های آسیا، کشور 
اردن در اقدامی عجیب و توهین آمیز از 
ایران به AFC شــکایت کرد و خواستار 
تحقیق درباره جنســیت سنگربان تیم 
ملی زنان ایران شد.این اتفاق حمایت 
گسترده از زهره کودایی را در پی داشت.

در جدیدترین اقدام، شــهرداری تهران 
تصاویری از کودایی در شهر نصب کرده و 
به او لقب »دختر قهرمان« را داده است.

سرپرست فدراسیون تیراندازی در خصوص وضعیت 
تیم های ملی تفنگ و تپانچه  اظهار کرد: مسابقات 
لیگ اهداف پروازی در حال انجام است. مسابقات 
آزاد هم در تفنگ و تپانچــه و هم در اهداف پروازی 
از این هفته آغــاز خواهد شــد. همچنین درصدد 
هستیم تا مسابقات لیگ برتر را نیز هر چه سریع تر 
آغاز کنیم. برای این موضوع قرار اســت هفته آینده 
کمیته اجرایی را تشکیل دهیم و لیگ برتر تفنگ و 
تپانچه راه اندازی شود. در این مدت که هستیم قرار 
است مســابقات را عقب نیندازیم و در تاریخ مقرر 

برگزار کنیم.
 مهدی مبینی در مورد شائبه هایی که در مورد زمان 
ثبت نام  ورزشــکاران برای مســابقات آزاد و بسته 
شدن سایت در روز ثبت نام مطرح شده است، گفت: 

برای ثبت نام ظرفیتی تعیین شده و بعد از آن سایت 
بسته می شــود. ما باید برای اسامی ثبت نام شده 
امکانات همچون خوابگاه در نظر بگیریم در نتیجه 
تعداد محدود و براســاس ظرفیت ثبت نام شــده 
اســت. البته  اعالم کردم که برای نفراتی که مربیان 
تیم ملی در خواست ثبت نام شان را دارند به صورت 

دستی ثبت نام انجام شود.
وی در ادامه در خصوص خرید ساچمه گفت: با یکی 
از دوستانم صحبت کردم تا بتوانیم هر طور که شده 
مقداری ســاچمه آلمانی بخریم. بــا این وضعیت 
اعتباری که داریم خرید ســاچمه خارجی ســخت 
است؛ اما باید بتوانیم تهیه کنیم. البته در خصوص 
فشنگ از طرفی تحریم هستیم و از سوی دیگر در 
این زمان کوتاهی که در فدراسیون هستم نمی توان 

کاری کرد. نمی شود مشکالت را به این زودی حل 
کرد. مشــکالت در تیراندازی خیلی زیاد اســت و  
طی چند ماه نمی توان همه را حل کرد.سرپرســت 
فدراســیون تیراندازی  در پایان گفت: این رشته با 
سایر رشته های ورزشــی فرق دارد، آرامش حرف 
اول و آخر را در این رشته می زند. اگر آرامش در همه 
قسمت های اداری و اردوهای تیم ملی حاکم شود 
بهترین نتیجه در ســطح میادین بین المللی کسب 
خواهد شد. آرامش ذهنی و روانی برای این رشته 

خیلی مهم است.

سرپرست فدراسیون تیراندازی:

مشکالت در تیراندازی خیلی زیاد است

عکس: خبر ورزشی
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مطرح کرد:

مدیریت پسماند؛ راهی برای کسب درآمدهای پایدار شهری
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشــاره به لزوم همگرایی در بخش های 
مختلف مدیریت شهری، اظهار کرد: تحقق اهداف و چشم اندازهای پیش روی سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان از مسیر ارتباط و تعامل با سایر بخش های مدیریت شهری و همچنین 
دیگر دستگاه های دولتی، خصوصی و شرکت های دانش بنیان می گذرد و با تمرکز بر این ارتباطات 

چند جانبه می توان به بهبود کمی و کیفی مدیریت پسماندها در سطح شهر امیدوار بود.
غالمرضا ساکتی، برنامه محوری را از اولویت های مهم سازمان در اجرای پروژه های مختلف دانست 
و تصریح کرد: کلیه اقداماتی که در ســازمان مدیریت پســماند طراحی و اجرا می شود، مطابق با 
برنامه های مدون سازمان و زمان بندی های تعیین شده پیش می رود و به طور مستمر مورد نظارت 
و ارزیابی قرار می گیرد تا کمترین خطا را نسبت به نتایج مورد انتظار داشته باشد.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، کسب درآمدهای پایدار و جذب بودجه های ملی و استانی در 
حوزه محیط زیست و مدیریت پســماندها را یکی از الزمه های تحقق شهر زیست پذیر عنوان کرد و 
افزود: رویکردهای اقتصادی در سازمان مدیریت پســماند باید به سمتی هدایت شود که بتواند با 
کسب درآمدهای پایدار و جذب بودجه های مرتبط به بهبود شاخص های محیط زیستی بیانجامد و 
از سوی دیگر در راستای منافع اقتصادی و اجتماعی برای شهر و شهروندان باشد تا بتوانیم در مسیر 

رسیدن به توسعه پایدار شهر اصفهان حرکت کنیم.
ساکتی با اشاره به تحول زایی به عنوان مقصود نهایی برنامه ریزی ها در حوزه مدیریت پسماند، گفت: 
با توجه به تاکیدات شهردار اصفهان همچنین رویکرد مجموعه مدیریت شهری، استفاده از فناوری ها 
و تکنولوژی های نوین و به روزرســانی خدمات در زمینه مدیریت پســماند به منظور جلب رضایت 
شهروندان، بخش مهمی از فعالیت های سازمان را شکل می دهد و واحدهای مختلف سازمان نیز 

همسو با یکدیگر این اهداف را دنبال خواهد کرد.

مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان اعالم کرد:

اجرای نصب پالک های هوشمند در مناطق ۸، 10 و 12
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان در مراسم رونمایی از تجهیزات دقیق نقشه برداری، با 
بیان اینکه در گذشته بحث اطالعات مکانی و فواید آن برای شهروندان ملموس نبود و امروز با تالش 
متخصصان این حوزه، این موضوع برای شــهروندان جذاب و حیاتی شده است، اظهار کرد: برای 
داشتن شهری همگرا و هوشمند باید نسبت به فناوری های روز اهمیت قائل شویم و در این حوزه 

سرمایه گذاری های خوبی انجام شود تا بتوانیم نیاز شهروندان را برآورده کنیم.
سید حمیدرضا ابطحی با اشاره به لزوم ارائه خدمات شــهری بر اساس مکان محوری و اطالعات 
مکانی، ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه اطالعات مکانی بســیار ارزشمند است و نتایج و کارایی 
فراوانی را به دنبال خواهد داشت، امیدوارم در سال ۱۴۰۱ بودجه حوزه اطالعات مکانی بهتر و فضای 
کاری برای متخصصان ذی ربط با شرایط بهتری فراهم شود، زیرا با فراهم سازی بستر مناسب جهت 
ارائه امور مربوط به اطالعات مکانی به طور قطع می توان خدمات بهتری را به شــهروندان ارائه داد.

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان تصریح کرد: عکس  برداری هوایی از سطح شهر در سال 
۹۲ انجام شده و باید هر پنج سال این موضوع تکرار شود تا اطالعات مکانی دقیقی از شهر در دست 
داشته باشیم، اما این پروژه متوقف شده بود و دوباره از ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ بودجه این طرح در نظر 
گرفته و قرار داد آن منعقد شده است، قسمت زمینی طرح انجام و قسمت هوایی آن باقی مانده  و 
از اوایل دی ماه که پوشش فضای سبز شــهر کمتر شود، این مهم انجام خواهد شد.ابطحی افزود: 
یکی از اقداماتی که در سازمان فاوای شهرداری انجام شده، موضوع پالک های آبی است که بیش از 
۱۰ سال بالتکلیف مانده است، اختالف نظراتی در این مورد وجود داشت که برطرف شد، در این راستا 
با همکاری شرکت پست و سازمان زیباسازی در مناطق هشت، ۱۰ و ۱۲ نصب پالک های پستی که 

کد کیو آر دارد، در حال انجام است.

درراستایدستیابیبهفضایسبزپایدارشهریصورتمیگیرد؛

فرآوری برگ های خزان شده در اصفهان

برگ ریزان درختان در فصل پاییز اگرچه  نرگس طلوعی
زیبایی های خاصی به دنبال دارد و جلوه 
بی نظیری به شهر می بخشد؛ اما تجمع آنها روی یکدیگر موقع بارش 
رحمت الهی موجب مشکالت عمده ای در معابر و ایجاد آب گرفتگی 
می شــود. از این رو جمع آوری ایــن برگ ها همواره در دســتور کار 
سازمان خدمات شهری اســت تا عالوه بر حفظ نظافت شهر مانع از 
ایجاد آب گرفتگی در معابر شود. از سوی دیگر دستیابی به فضای سبز 
پایدار شــهری یکی از اســتراتژی های مهم مدیریت شهری است و 
اســتفاده بهینه و پایدار از منابع آب، خاک و گیاه به صورت ویژه طی 

سالیان اخیر در دستور کار قرار گرفته است. 
دراین راســتا شــهرداری اصفهان با فرآوری برگ های خزان شده، 
گامــی در جهت تحقق این اســتراتژی مهم برداشــته و  برای انجام 
عملیات فرآوری خاک برگ در ســطح مناطق و مراکز ســازمان ها، 
محل هایی جهت سیلوی برگ تهیه شده و با غنی سازی کود حیوانی 
، کود شــیمیایی، آب رســانی و هوادهی با زیرو رو کردن هفتگی به 
این مهم دست می یابند. ساالنه چند هزار تن خاک برگ در اصفهان 
تولید می شود که در غنی سازی خاک، بهبود خصوصیات شیمیایی، 

حاصلخیزی، زیست شناسی و اصالح الگوی مصرف نقش بسزایی 
خواهد داشــت. در شــرایط طبیعی در جنگل ها و باغــات درختان و 
درختچه ها مواد غذایی را از خاك جذب کرده و به برگ های خود انتقال 
می دهند و با فرا رســیدن فصل خزان و ریزش برگ ها، عناصر غذایی 
جذب شده توسط گیاه به خاك برگردانده می شود. این برگ ها توسط 
میكروارگانیسم ها تجزیه شــده و ضمن بهبود خصوصیات فیزیكی، 
شیمیایی و بیولوژیك خاك، چرخه عناصر در طبیعت جریان خواهد 
داشت؛ اما در شرایط شــهری برگ های خزان یافته جمع آوری و از 
پارك ها و عرصه های فضای ســبز خارج می شوند. این مسئله باعث 
تخلیه و به هم خوردن تعادل عناصر غذایی و آلی خاك و از بین رفتن 
منابع موجود در طبیعت خواهد شد. معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان در این رابطه گفت: با شــروع پاییز و به دنبــال آن افزایش 
شدید حجم ضایعات فضای سبز در مناطق ۱۵ گانه و به منظور حفظ 
آراستگی و انضباط شهری، اقدامات اجرایی در خصوص جمع آوری 

برگ ها و نظافت شهری اجرایی  می شود.
  مهدی بقایــی افزود: در ایــن ارتباط برگزاری جلســات هماهنگی 
با مدیران عامل شــرکت های خدماتی و فضای ســبز صورت گرفته 

و تمهیــدات، امکانات، ماشــین آالت و نیروی انســانی الزم جهت 
جمع آوری، بارگیــری و انتقــال روزانــه برگ های خــزان یافته به 

محل های مورد تایید، پیش بینی شده است.
وی ادامــه داد: به منظور تخلیه برگ های بارگیری شــده در ســطح 
مناطق ۱۵ گانه، چال برگ هایی احداث شــده اســت که محل دپو و 
تبدیل برگ ها به خاک برگ خواهد بود که در سال های بعد می توان از 

خاک برگ حاصله در مصارف فضای سبز استفاده کرد.
معاون خدمــات شــهری شــهردار اصفهان بــه بارگیــری برگ با 
مکانیسم های جداگانه و عدم اختالط سایر پســماند ها تاکید کرد و 
گفت: به منظور عدم افت کیفیت برگ برای تبدیل به خاک برگ باید 
از اختالل برگ ها با پسماند ها و زباله جلوگیری شود که از شهروندان 
تقاضا داریــم همچون گذشــته در این موضوع مدیریت شــهری را 
همراهی کنند. البته سازمان خدمات شهری شــهرداری اصفهان به 
منظور استفاده از زیبایی پاییز توسط شهروندان، دو خیابان چهارباغ 
خواجو و پیاده راه چهارباغ عباسی را به صورت شاخص در نظر گرفته 
گرفته  که بدین منظور برگ های درختان در این دو  خیابان جمع آوری 

نخواهد شد.

باشروعپاییزوبهدنبالآنافزایششدیدحجم
ضایعاتفضایسبزدرمناطق۱۵گانهوبهمنظورحفظ
آراستگیوانضباطشهری،اقداماتاجراییدرخصوص

جمعآوریبرگهاونظافتشهریاجراییمیشود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد:

آغاز طرح پاییزه کتاب در اصفهان
همزمان با سراسر کشور، طرح پاییزه کتاب با مشــارکت ۹۴ کتاب فروشی در استان اصفهان آغاز 
شد.مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: دراین طرح ۷۰ کتاب فروشی در مرکز 
استان و ۲۴ کتاب فروشــی در شهرستان های استان اصفهان مشــارکت کرده اند.حجت االسالم 
رمضانعلی معتمدی افزود: در طرح پاییزه کتــاب میزان یارانه خرید بــرای کتاب های تالیفی ۲۰ 
درصد و برای کتاب های ترجمه ۱۵ درصد اســت.وی گفت: دوســتداران کتاب تا سوم آذر فرصت 
دارند برای خرید کتاب از کتاب فروشــی های متقاضی شرکت در طرح پاییزه کتاب ۱۴۰۰ در استان 
اصفهان مراجعه کنند.عالقه مندان به شــرکت دراین طرح می توانند برای دسترســی به اطالعات 

کتاب فروشی ها به سایت https://tarh.ketab.ir مراجعه کنند.

میزبانی اصفهان از جشنواره تئاتر کاغذی
نخســتین جشــنواره تئاتر کاغذی ویژه نوجوانان در اصفهان برگزار شد.سرپرست کانون پرورشی 
فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: ۵۰ اثر به دبیر خانه این جشنواره ارائه شده که پس از 
داوری های اولیه ۳۵ اثر به مرحله داوری راه پیدا کردند و بعد از بازبینی ۱۰ اثر به به عنوان آثار برگزیده 
جشنواره انتخاب شدند.نسرین باباپور افزود: در جشنواره تئاتر کاغذی همه شخصیت ها و صحنه ها 
با بهره گیری از کاغذ ایجاد شده بودند که این موجب افزایش خالقیت در کودکان و نوجوانان است.

وی گفت: کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با مشارکت شهرداری منطقه یک 
اصفهان، نخستین جشنواره تئاتر کاغذی ویژه نوجوان در دو بخش مجازی و حضوری را برگزار کرد.

به همت روابط عمومی و تبلیغات لشکر ۱۴ امام حسین )ع( انجام شد؛

 همایش نکوداشت نماز در جمع رزمندگان لشکر 
14 امام حسین )ع(

همایش نکوداشت نماز با سخنرانی حجت االسالم بهارلو ،مسئول ســابق نمایندگی ولی فقیه در 
لشکر۱۴امام حســین)ع(وبا حضور نیروهای پایور و وظیفه لشکر۱۴امام حسین)ع(در حسینیه 
ثارا... این لشکر برگزار شد. در این همایش حجت االسالم بهارلو ضمن تسلیت به مناسبت شهادت 
حضرت فاطمه معصومه)سالم ا... علیها(در وصف شــخصیت این بانوی بزرگوار روایاتی بیان کرد 
وسپس صحبت های اصلی خود را حول محور نماز قرار داد وگفت:نماز اول وقت مقدماتی دارد مثل 
اذان،اینکه در اذان می گوییم:حی علی الصلوات به این معناســت که ای انسان مسلمان،نمازت را 
دراول وقت بخوان قبل از اینکه برای شما نماز بخوانند.این ســخنران در ادامه به روایات ودعاهای 
موجود در وصف نماز و عبادت کردن خداوند اشاره کرد و افزود:یااباعبدا... یعنی ای کسی که خدا را 
به بهترین شکل عبادت کرده ای،یا این قسمت زیارت عاشورا که می گوید: انی اتقرب الی ا... یعنی 
شما یاری رسان من باش،من برای رسیدن به خدا به شــما نیاز دارم،اینکه پیامبر فرموده:الصلواه 
قره عینی، یعنی نماز نور چشــم من اســت. در جای دیگر هم فرموده:افضل االعمال الصلواه فی 
وقتها)افضل اعمال خواندن نماز اول وقت است( همان آیه قرآن است که می گوید:وعباد الرحمن 
الذین یمشون علی االرض هوانا واذا خاطبهم الجهلون قالوسالما)فرقان6۳( یعنی: بندگان بخشنده 
خداوند آنانی هســتند که به روی زمین با تواضع و فروتنی راه می روند و هرگاه مردم جاهل به آنها 
خطاب کنند با ســالمت نفس جواب می دهند.وی در پایان با اشــاره به رحمانیت خداوند متعال 
گفت:اگرکسی به انســان هزاران خوبی بکند؛ اما یک بدی از او ببیند همه خوبی ها را کنار می گذارد 
ونمی بیند و فقط همین یک بدی را می بیند؛ اما خداوند متعال آنقدر رحمان و رحیم و دلسوز است 
که اگر انسان ها یک عمر بدی کنند ولی یک »الهی العفو« بگویند خداوند همه بدی ها را  می بخشد 
و فلسفه نماز اول وقت هم همین اســت که بعد از نماز وقتی الهی العفو می گوییم خداوند گناهان 

ما را همان جا می بخشد.

با مسئولان

خبر خوان

شهردار اصفهان: 

برای خرید اتوبوس های 
برقی در حال مذاکره هستیم

خبر روز

شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهان« اظهار کرد: با توجه به اینکه این روزها 
شــهرداری درگیر تنظیم برنامه و بودجه سال 
۱۴۰۱ است، از مردم درخواست می شود از نگاه 
خود به عنوان شهروندانی که حق زندگی در شهر 
دارند، از طریق سامانه ۱۳۷ انعکاس دهند که 
شــهر ما چه فضاهای عمومی را کم دارد.علی 
قاسم زاده افزود: برخی معتقدند اصفهان یک 
موزه بزرگ در شأن این کالن شهر ندارد یا احتمال 
دارد ضرورت هــا و فضاهای دیگــری به ذهن 
مردم بخورد که می توانند موارد را پیشنهاد دهند 
تا شهرداری در بودجه ســال آینده سعی کند، 
نیازهای کالن شــهر اصفهان را رفع کند.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه دغدغه اصلی ما، مشکل 
آب و زاینده رود بوده است، تاکید کرد: شهرداری 
اصفهان هیچ قدرتی بــه خودی خود برای حل 
مســئله آب و زاینده رود ندارد، اما کنار مردم به 
عنوان مطالبه گر در حال رایزنــی با نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی و دولتمردان 
بوده و امیدواریم این خواســت عمومی مردم 
اصفهان هر چه ســریع تر از مسیرهای ممکن 
تحقق پیدا کند.قاســم زاده ادامــه داد: خدا را 
شاکریم که عزم ملی در حال شکل گیری است 
و دولت در سطح عالی به این موضوع ورود پیدا 
کرده بنابراین امیدواریم به زودی شاهد اتفاقات 
و اتخاذ تصمیماتی باشیم که منجر به حل مسئله 
آب شود.وی با بیان اینکه آنچه که به شهرداری 
باز می گردد، استفاده بهینه از منابع داخلی است، 
تصریح کرد: اگر شهروندان مشاهده کردند که در 
نقطه ای از شهر آب برای آبیاری فضاهای سبز 
یا درختان به صورت بهینه اســتفاده نمی شود، 
مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ انعکاس دهند.

قاسم زاده با بیان اینکه در حال حاضر پروژه های 
فعال شــهر همچون مترو و رینــگ چهارم در 
راستای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در حال 
اجرا اســت، گفت: برای تقویت اتوبوس ها به 
دنبال بهینه سازی هســتیم و به اتوبوس های 
برقی فکر می کنیم و در این راســتا وارد مرحله 
مذاکره برای تهیه ناوگان حمل و نقل برقی در 

اتوبوسرانی شده ایم.

در کارســوق پنجم »اصفهان گرد« بــه »طراحی کالن روایــت« و »خرده 
روایت های علم در شــهر« به عنوان مهم ترین فعالیت برای برنامه ریزی 
یک گردشــگری علمی تاکید شد.در کارسوق پنجم از ســری برنامه های 
»اصفهان گرد« که با عنوان »چگونه در اصفهان گردشــگری علمی کنیم؟« 
بعداز ظهر پنجشــنبه ۲۷ آبان ماه، از ســوی اداره گردشــگری وابسته به 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان در مقبره خواجه 
نظام الملک برگزار شــد، »پژمان نوروزی« نویســنده و فعال حوزه علم و 
گردشگری اظهار کرد: من بارها به اصفهان سفر کرده ام، اما نمی توان گفت 
اصفهان خســته کننده اســت و هر دفعه که به اصفهــان آمده ام جذب آن 
شده ام البته واقعه عجیبی مشاهده کردم، کشاورزان اصفهانی زندگی خود 
را رها کرده  و نزدیک پل خواجو در بســتر رودخانه زاینده رود نشســته و به 
دنبال حق شان هستند، اما آن طرف تر در خیابان عده ای از مردم پشت چراغ 
قرمز در ترافیک مانده اند و در پل خواجو هم تعدادی درحال عکسبرداری از 

خودشان هستند. این مسئله من را شگفت زده کرد.
وی افزود: موضوع برنامه، گردشگری علمی است، شاید تعبیری که نسبت 
به گردشگری و علم داریم کمی متفاوت باشد، اما هنگامی که از گردشگری 
و علم صحبت می کنیم باید معنی گردشگری را در ذهن خود تغییر دهیم، 
وقتی از واژه گردشگری اســتفاده می کنیم ذهن به سمت تفریح و خوش 
گذرانی می رود، امــا هنگامی کــه از واژه التین این کلمه یعنی توریســم 

استفاده می کنیم کمی ذهنیت متفاوت است.
نویسنده و فعال حوزه علم و گردشــگری ادامه داد: گردشگری با موضوع 
علمی، پل ارتباطی بین دنیای علم و گردشــگری است، صرفا نه فقط برای 
سرگرمی و گردش بلکه برای پیشــرفت دانش بشری در مناطق پر جاذبه، 
گردشــگری علمی است، ما خواســته و ناخواسته به ســفرهای بسیاری 
می رویم که همه اینها در دســته توریســم علمی قرار می گیرد مانند سفر 

تحصیلــی و… اما ســفرهایی که به علــم برمی گردد یا علــم منوط به آن 
است و دست مایه آن سفر علمی باشد، گردشــگری علمی نام دارد.وی با 
بیان اینکه گردشگری علمی چهار بعد اکتشــافات و ماجراجویی، تفسیر 
فرهنگ، پژوهش علمی، آموزش و یادگیری را داراست و این چهار مورد به 
فعالیت های خاص خود تقسیم می شود، این پرسش را مطرح کرد که آیا 

اصفهان هدف خوبی برای گردشگری علمی است؟ 
نوروزی در پاسخ به پرسش خود اینگونه گفت: اگر به جای اصفهان نیز هر 
شهر یا هر مکان دیگری بود هم پاســخ »بله« بود چراکه علم و فرهنگ در 
همه جا وجود دارد، اما اصفهان به چهار دلیل از امتیاز ویژه ای برخوردار است 
و به نسبت شــهرهای دیگر برتر اســت، اولین امتیاز ویژه اصفهان، حضور 
تاریخی در یک برش درخشــان تاریخ اســت؛ دومین امتیاز این است که 
اصفهان پایتخت یک حکومت قوی و پیشرو بوده و سومین مورد، طبیعت و 
اکوسیستم کم نظیر و متنوع استان و چهارمین امتیاز، وجود صنایع بزرگ 

مادر در اصفهان است.
وی ضمن ارائه ایده هایی برای گردشــگری علمــی در اصفهان، افزود: ما 
می توانیم تورهای بسیاری را برگزار کنیم به عنوان مثال، تور ساعت آفتابی با 
بازدید و تماشای مجموعه ساعت های آفتابی در شهر؛ تور دیگری که شرایط 
برگزاری آن را در اصفهان داریم تور مساجد صفوی است که در آن به تماشای 
مجموعه مساجد دوران صفویه می پردازیم همچنین تورهای بسیار دیگری 

می توان برگزار کرد از جمله تور معماری، تور مشاهیر و...
نوروزی، مهم ترین فعالیــت برای برنامه ریزی یک گردشــگری علمی را 
طراحی کالن روایت و خرده روایت های علم در شــهر عنــوان کرد و گفت: 
روایت فرآیندی سر راست و سخت است و ابزار شناختی کارآمد و موثری 
را الزم دارد که یادآور رویدادهاســت؛ روایت به فهم ما شــکل می دهد و به 

تجارب معنی می بخشد.

چگونه در اصفهان گردشگری علمی کنیم؟

دومین روز سفر اعضای 
 کمیسیون فرهنگی مجلس

به اصفهان
نمایندگان کمیســیون فرهنگی مجلس در دومین 
روز سفر خود به اصفهان با شهردار، رییس و اعضای 
شورای این کالن شهر دیدار کردند.شرکت در برنامه 
تلویزیونی دپ با موضوع جوانان، نشســت با فیلم 
سازان و برنامه سازان تلویزیونی، بازدید از موزه دفاع 
مقدس اصفهان و دیدار با آیت ا...ســید ابوالحسن 
مهدوی، نماینده مردم اســتان در مجلس خبرگان 
رهبری از دیگر برنامه های اعضای کمیسیون فرهنگی 

مجلس در روز دوم سفر خود به اصفهان بود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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سفر در روستا یکی از بهترین تجربه های مسافرت را می تواند 
برای شما به ارمغان بیاورد. در این گزارش قصد داریم به شما 
عجیب ترین روســتا های ایران را معرفی کنیم.در ادامه همراه 
ما باشید تا این روستا های عجیب و شــگفت انگیز را به شما 

معرفی کنیم.
»ایستا« روستایی با مردمان بســیار قدیمی: شگفت زده 
خواهید شد اگر بگوییم این روستا در فاصله ۹5 کیلومتری کرج 
واقع شده اســت، اما به قدری اهالی این روستا شیوه زندگی 
قدیمی دارند که نه تنها در خانه ها تلویزیون یافت نمی شــود، 
بلکه هیچ خودرویی در این روستا مشاهده نخواهید کرد و عالوه 
بر این آنچه بسیار تعجب آور است این است که در این روستا 
اجازه ورود را به خانم ها نمی دهند!از طرفی جالب است بدانید 
در این روســتا حتی برق و گاز   نمی توانید پیدا کنید و شــیوه 
زندگی مردمان این روستا چند ده ســالی از دنیا عقب است.

مردم روستای ایستا مراســمات عزاداری و عروسی را برگذار 
نمی کنند و معتقدند این شیوه زندگی مدرن، شبیه زندگی کفار 
است! این روستا یکی از عجیب ترین روستا های ایران به شمار 

می رود.

»میمند« روستایی در دل کوه: میمند یکی از عجیب ترین 
روستا های ایران اســت که حتی در ســازمان میراث جهانی 
یونســکو ثبت شده اســت. این روســتای صخره ای حاصل 
کندکاری هایی است که در دل کوه انجام شده و قدمت آن به 12 
هزار سال می رسد.اگر به این روستا ســفر کنید از زیبایی ها و 
کنده کاری هایی که در دل کوه انجام شــده است شگفت زده 
خواهید شد. این روستا درواقع به گفته برخی از اهالی؛ برای 
دوره ای از انسان هاست که کوه را مقدس می دانستند.اگر قصد 
ســفر به میمند را دارید، این روســتا در فاصله 38 کیلومتری 

شهربابک در استان کرمان واقع شده است.
روستای چهار برج: از میان روستای های عجیب ایران، چهار 
برج می تواند برای همه حتی کل دنیا عجیب باشد. این روستا 
حدود هزار نفر جمعیت دارد. از میان کودکانی که در این روستا 
به دنیا می آمدند حدود ۹0 درصد آنها مشکل نابینایی داشته 
که علت آن را ازدواج های فامیلی خطاب کردند.به دلیل اینکه 
در ازدواج فامیلی فرزندان دچار تغییرات ژنتیکی می شــوند 
این فرضیه به وجود آمد.اما آنچه که باعث شد این روستا جزو 
عجیب ترین ها باشــد، این بود که حتی کودکانی که حاصل 

ازدواج فامیلی نبودند نابینا متولد می شدند و از طرفی برخی 
از حیوانــات گله حتــی برخی از گاو هــا نیز دچــار نابینایی 
می شدند.بسیاری از مردم علت این عارضه را هوای آلوده این 
منطقه اعالم کردند، هرچند که از سال 13۹1 خوشبختانه این 

مشکل حل شد.
»زرگر « روستای اروپایی نشین ایران: زرگر یکی دیگر از 
روستا های عجیب ایران اســت که در فهرست ما قرار گرفته، 
درواقع این روستا به دلیل اینکه مردمانی با گویش رومانو دارد 
به روستای اروپایی ایران شهرت دارد. زبان رومانو، یک زبان 
اروپایی است که خود مردمان این روستا به آن زبان زرگری 
می گویند.مردمان این روستا به نقل از برخی محققان تاریخ 
از کشــور رومانی در جنگ بین ایران و روم به اسارت گرفته 
شــده اند و به دلیل اینکه آن ها دارای هیکل درشتی بوده اند 
مورد بخشــش شــاه عباس درآمده و در این روستا ساکن 
شده اند. البته صحت این نقل قول مشخص نیست و فقط در 
حل یک نوشته از گذشته برجا مانده است.این روستا در شرق 
قزوین واقع شده و جزو عجیب ترین روســتا های ایران به 

شمار می  آید.

آشپزی
خورشت شلغم 

مواد الزم: پیاز متوسط 2 عدد، تخم شنبلیله 20 گرم، 
گوشت بوقلمون 250 گرم، لپه 150 گرم، شلغم پوست گرفته 

500 گرم، پودر رزماری نصف قاشق چای خوری، پودر نعناع نصف قاشق 
چای خوری، پودر زیره سبز نصف قاشق چای خوری، نمک  یک قاشق غذا 

خوری، پودر آویشن نصف قاشق چای خوری، زردچوبه  یک قاشق غذا خوری، 
پودر فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری، رب گوجه فرنگی2 قاشق غذا خوری

طرز تهیه: یک قابلمه برداشته و با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم تا داغ شود. پیاز های رنده شده 
را درون آن ریخته و تفت می دهیم تا سبک شود.سپس سینه بوقلمون را به صورت مکعبی برش می زنیم 
و به آن اضافه کرده و دوباره تفت می دهیم. مقداری آب اضافه می کنیم در حدی که فقط بوقلمون ها را در بر 
بگیرد. کمی فلفل سیاه اضافه کرده و می گذاریم تا گوشت بپزد.یکی دیگر از پیاز ها را نیز شسته و پوست 
کنده و رنده می کنیم.حاال  یک قابلمه دیگر را با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم تا داغ شود. پیاز را 

به آن اضافه کرده و تفت می دهیم و به آن زردچوبه و رب گوجه فرنگی اضافه می کنیم. در این مرحله 
لپه را که از قبل خیسانده ایم اضافه کرده و تفت می دهیم و به گوشتی که 80 درصد آن پخته شده 
است، اضافه می کنیم. در ظرفی جدا گانه کمی کره ذوب می کنیم.شلغم ها را شسته و پوست 

می کنیم و به صورت مکعبی خرد می کنیم و در کره تفت می دهیم. وقتی که شلغم ها 
تفت خورد، به قابلمه خورشت اضافه کرده و می گذاریم تا بپزد. می توان 

لپه ها را از قبل پخت تا زمان پخت خورشت کمتر شود.ادویه ها را به 
خورشت در حال پخت اضافه می کنیم. فقط نمک را 

در انتهای پخت اضافه می کنیم. 

روستاهای دیدنی و خوش آب و هوای ایران را بشناسید

زمان پخش »تهمتن« مشخص شد آغاز پخش 2 سریال خارجی در شبکه تماشا
با رونمایی از تیزر مسابقه تلویزیونی »تهمتن«، مشخص شد که زمان 
پخش این مسابقه 100 قسمتی، 3 شب در هفته تعیین شده است. 
»تهمتن« قرار است جمعه، شنبه و یکشنبه ساعت 23 روی آنتن 
شبکه نسیم سیما برود.مسابقه تلویزیونی »تهمتن« یک مسابقه 
جدید بر پایه مهارت های ورزشی و آمادگی جسمانی است که با حضور 
256 ورزشکار و میزبانی بهداد سلیمی و آیدین ختایی از جمعه 28 آبان 
روی شبکه نسیم رفت.

شبکه تماشا، میزبان پخش دو سریال »باغ وحش« و »پزشک دربار« 
شد. مجموعه »باغ وحش« که داستان آن درباره فعالیت یک گروه 
دانشمند در حیات وحش است، برای اولین بار در سال 2015 میالدی 
در سطح جهانی عرضه شد و استقبال تماشاگران باعث شد که تا سه 
فصل ادامه پیدا کند. مجموعه »پزشک دربار«، از تولیدات تلویزیونی 
چین، زندگی دختر نوجوانی را بازگو می کند که با سختی های بسیار، 
موفق می شود علوم پزشکی را فرا بگیرد .

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

آیین تجلیل از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره مسابقات قرآنی وزارت نیرو ویژه 
فرزندان همكار در مرحله شرکتی، استانی و کشوری در مصالی امیرالمومنین)ع( 
آبفای اصفهان برگزار شد.در این مراســم از 60 نفر از برگزیدگان این جشنواره در 
رشـته های قرائت، تحقیق، ترتیل، حفظ، مفاهیم، زبان آموزی، تفسیر و نماز با 
اهدای لوح و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.در شانزدهمین جشنواره مسابقات 
قرآنی وزارت نیرو ویژه فرزندان همكار که در روزهای 15 تا 23 شهریور ماه سال 
جاری برگزار شد، 270 نفر از فرزندان دختر و پسر همکار در مقطع پیش دبستانی، 

دبستان و متوسطه اول و دوم شــرکت کردند که از این تعداد 140 نفر به مرحله 
استانی و 21 نفر به مرحله کشوری راه یافتند. از ویژگی های این دوره از مسابقات، 
حفظ آیات كاربردی قرآن كریم توسط فرزندان همکار و اسـتفاده ازكتاب های 
مفیدی در رشته مفاهیم )تفسیر سوره محمد )ص( و تفسیر سوره یس تالیف 
حجه االسـالم و المسلمین قرائتی(، و در رشته نماز، كتاب 8 گام تا حضور قلب 
و 114 نكته درباره نماز بوده اســت.داوری این دوره از مسابقات قرآنی با حضور 

استادان مطرح و برجسته کشوری انجام شد.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو، تحول ذوب آهن اصفهان 
در تولید و سودآوری را چشمگیر دانست و گفت: ذوب آهن اصفهان شرایط 
جدیدی را تجربه می کند و بعد از ســال ها زیان دهی از شرایط قبلی خارج 

شده که قابل تقدیر است.
امیر صباغ، اظهار داشــت: وزارت صنایع هم با اینکه ســهامدار نیســت، اما 
حمایت بنگاهی و همچنیــن حمایت در سیاســت گذاری را از این مجتمع 
عظیم صنعتی در دستور کار قرار داده و به شیوه های مختلف سعی می شود 
در تامین ســنگ آهن، این شرکت با مشــکل مواجه نشــود. البته مشکل 
سنگ آهن وجود دارد بنابراین کشور باید زیرساخت های الزم برای وارد کردن 
سنگ آهن را تسهیل کند و با عرضه تلفیقی، قیمت هم کنترل می شود. اگر 
محدودیت های بین المللی کاهش یابد، می توانیم به زنجیره ارزش جهانی 
ســنگ آهن وصل شــویم تا بتوانیم مواد مورد نیاز ذوب آهن و سایر صنایع 

را تامین کنیم.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: وضعیت ذوب آهن به 
لحاظ صورت های مالی و تولید بهبود یافته اســت و طرح های پایین دستی 
خوب و با ارزش افــزوده باال را پیگیری می کند که بــه زودی باعث اتفاقات 

بهتری در این شرکت خواهد شد.
وی افزود: تولید ریل کار بســیار بزرگــی بود که ذوب آهــن اصفهان انجام 
داد. نیاز کشــور به توســعه حمل و نقل ریلی در آینده بســیار زیاد است و 
ســرمایه گذاری در این زمینه و تلفیق با فناوری باعث می شود این شرکت 
بتواند نیاز کشور به ریل را همچنان تامین کند.صباغ از تحول جدید در صنعت 
فوالد کشور خبر داد و گفت: در آینده ای نزدیک شــاهد از بین رفتن رقابت 
ناعادالنه کنونی بین کوره بلندی ها و شــیوه تولید قوس الکتریکی خواهیم 

بود.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تصریح کرد: بخش عمده ای 
از صنعت فوالد از مزیت تامین گاز با قیمت ارزان برخوردار بوده و توسعه خود 
را بر این اساس انجام داد، اما رشد آن متناسب با رشد زیرساخت های کشور 
نبود. هم اکنون کشــور دیگر قادر به تامین گاز ارزان برای فوالدسازان نیست 
و راهکار دولت در این زمینه همان راهکاری اســت که برای صنعت برق در 

حال نهایی شدن است.
 وی با اشــاره بــه اینکه صنعــت برق بــرای پشــتیبانی از صنعــت فوالد 
 باید اقتصادی شــود، اظهار کرد: در واقع باید سرمایه گذار بخش خصوصی

  در این بخــش ورود کند و قیمــت برق به گونــه ای باید اصالح شــود که 
 از آن حاشیه دســتوری خارج شــده و با روشــی مثل بورس عرضه شود
  و صنایع از آن طریــق، برق مورد نیاز خــود را تهیه کنند. بــرای گاز هم این

  اتفــاق می افتد و صنایــع باید گاز خــود را از همیــن طریق تهیــه کنند که 
فضایی رقابتی و شفاف است.

صباغ، کسری عرضه گاز و برق برای صنایع از سوی دولت را یادآور شد و گفت: 
دولت برای حل این مشکل باید صنایع باالدستی مثل گاز و برق را اقتصادی 
کند تا قادر به تامین انرژی مورد نیاز صنایع پایین دســتی باشــند. صنعت 
گاز ما برای اینکه قادر به تامین گاز مورد نیاز صنایع فوالدی، پتروشــیمی ها 
و ... در بلندمدت باشــد، نیاز به 80 میلیارد دالر ســرمایه گذاری دارد و باید 

 قیمت گاز به گونــه ای تعیین شــود که برای ســرمایه گذار جذاب باشــد.
  قیمــت گاز در آینــده با اکنون بســیار متفاوت اســت و شــاید شــکاف 
 قیمتــی آن با زغال ســنگ کاهــش می یابد و کــوره بلندی ها مــی توانند 
 مثل ســایر کشــورهای دنیــا رقابــت عادالنه تری با ســایر فوالدســازان 

داشته باشند.
مدیر اقتصادی و توسعه ســرمایه گذاری ایمیدرو افزود: اگر این اقدامات 
صورت نگیرد، با بحران مواجه خواهیم شد و شاید فوالدسازها حدود هشت 
یا ۹ ماه با کمبود برق و گاز مواجه بشــوند. دولت که قــادر به تامین این 80 
میلیارد دالر نیست و به طور مشخص صنایع فوالدی که توانایی الزم را دارند 
باید این ســرمایه گذاری ها را تکمیل کنند تا تامین انرژی آن ها در بلندمدت 

تضمین شود. 
وی اذعان کرد: در آینده شــاهد خواهیم بود که رقابتــی که اکنون در صنایع 
فوالدی برای ســنگ آهن وجود دارد در حمل و نقل، زیرساخت و انرژی هم 

ایجاد می شود.
صباغ، مشکل تامین سنگ آهن برای فوالدســازان را مهم دانست و گفت: 
برای حل بحران سنگ آهن باید به سمت واردات برویم که می توان از مدل 
تلفیقی اســتفاده کرد و دولت با شــرکت های بزرگ مذاکره خواهد کرد تا 
واردات سنگ آهن انجام دهند . سنگ آهن داخلی به صورت تلفیقی تعیین 
قیمت می شــود بدین ترتیب هم بــازار تامین خواهد شــد و هم قیمت ها 

کنترل می شود.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو، لزوم توسعه صادرات را نیز 
یادآور شد و بیان کرد: دولت صادرات را به شرط وجود ذخایر مطمئن داخلی 
و موجودی انبارهای داخلی تســهیل می کند بدین ترتیــب در بازار داخلی 

اطمینان الزم را خواهیم داشت.
 وی در پایــان اظهار کــرد: اگر طرح مســکن ملی اجرایی شــود، شــاید
  واردکننده فوالد هم خواهیم شــد چــون با تقاضای بســیار زیادی مواجه
  می شــویم. هم اکنون طرح مســکن ملی با اســتقبال مردم مواجه شده

  اســت و صنایع باالدســتی هــم اســتقبال می کننــد، چون اســتفاده از 
 محصوالت در داخل کشــور اشتغال زاست و مزایای بســیاری برای کشور 

دارد.

کمبود منابع اولیــه، به خصوص انرژی، بــرای تولید در حــال حاضر یکی از 
بزرگ ترین معضالت تولیدکنندگان به صورت اعم و فوالدســازان به طور خاص 
به شمار می آید.  از ابتدای سال 1400 تا پایان شهریورماه، 82 روز کامل صنایع 
فوالدی به طور مشخص با این معضل دســت و پنجه نرم می کردند. به دلیل 
کمبود برق در شبکه سراسری و جبران نشدن افزایش مصرف از طریق ایجاد 
ظرفیت های جدید تولیدی، نیمه اول سال و فصل گرم آن در حالی گذشت که 
صنایع ، دچار کمبود برق شــدند، کمبودی که باعث قطع قسمت های مهمی 
از زنجیره تولید این کاالی اســتراتژیک شــد و به گفته انجمن فوالدسازان در 
نامه خود به شــورای عالی امنیت ملی، 6 میلیارد دالر به این صنعت خسارت 
وارد کرد؛ خســارتی که بر 300 هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم تاثیر منفی 
گذاشــت، برخی را بیکار و برخی دیگر را نیمه بیکار کرد.  کمبود تولید در صنایع 
فوالدی، نارضایتی بسیاری از مشتریان داخلی و خارجی را برانگیخت و از سوی 
دیگر صنایع پایین دستی و تولیدکنندگان کاال و خدمات در دیگر حوزه ها را نیز 
با مشکل مواجه کرد.داستان وقتی بیشتر جنبه تراژیک خود را نشان می دهد 
که بدانیم کمبود برق، در زمستان قرار است جای خود را به کمبود یا قطعی گاز 
بدهد؛ منبعی دیگر از انرژی که دست بر قضا کشور ما طبق بعضی آمارها، دارنده 
اول و در برخی دیگر، دومین دارنده آن در جهان اســت.  این ها همه در حالی 
است که ایران با توجه به جغرافیا، اقلیم، تنوع منابع طبیعی و دیگر عوامل، یکی 
از معدود کشورهایی اســت که در حوزه تامین انرژی، دارای تنوع منابع است، 
اما صرف کم بهــره ورِ  انرژی در حوزه مصرف خانگی به همــراه هدررفت باالی 

آن در بخش های مختلف خانگی یا صنایع نیروگاهی کشور و ارتقا پیدا نکردن 
فناوری های تولید و مصرف انرژی به خصوص گاز و برق در کشور، باعث شده 
زمستان به نحوی و تابستان به نحوی دیگر، با کمبودی مواجه شویم که راهکار 
آن مدیریت توأمان تولید و مصرف اســت. در حالی صنایع کشور، مشتریان 
عمده، خوش حساب و البته تولیدکنندگان ارزش افزوده هستند که انرژی را با 
قیمت صنعتی خریداری می کنند، نمی توانند برای ایجاد منابع تامین انرژی 
تصمیم گیری یا در اتخاذ تصمیم های مربوط به آن مشارکت کنند. آن ها در مورد 
ساعات کار خطوط تولیدشــان با محدودیت مواجه  هستند، آن هم درحالی که 
کسی مسئولیت خسارت های آنان از محل عدم تولید، کاهش تولید یا کاهش 
مشتریان و از دست رفتن مزیت هایشان  در بازار را بر عهده نمی گیرد. نتیجه ای 
که از وضعیت تامین برق و گاز صنایع فوالدی در یک سال گذشته و وابستگی 
آن ها به شــبکه های سراسری می توان گرفت این اســت که یا فوالدسازان به 
دنبال راه های دیگری برای تامین انرژی خود باشــند یا تصمیم ســازان حوزه 
تامین انرژی، با برآورد خسارت های هنگفتی که فوالدسازان و به تبع آن اقتصاد 
ملی از محل نوسان تامین انرژی متحمل می شوند، راهکارهایی برای جبران 
و در ادامــه، جلوگیری از ایجاد و بروز خســارت اتخاذ کنند. تصمیم ســازان و 
تصمیم گیران حوزه تامین انرژی به خصوص گاز و برق بهتر است به جای سوق 
دادن صنایع در مسیر جزیره ای شدن و جست وجوی جداگانه منابع انرژی، با 
مدیران و کارشناسان صنایع فوالدی و البته دیگر صنایع کشور همراه شوند و با 
استفاده از خرد جمعی و پیشنهادهای کارشناسی آن ها، تصمیم های قابل اجرا 
را با کمترین خسارت و بیشــترین منافع، اجرایی کنند.  به عبارت دیگر امروز و 
درزمانی که مزیت های اصلی بازار شامل رقابت بر سر بهره وری تولید و استفاده 
از فناوری های پیشــرفته تر است، نباید فوالدســازان دغدغه چیزی را داشته 
باشند که اصوال نیاز اولیه آن ها محســوب می شود. تصمیم گیران حوزه تامین 
انرژی کشور بهتر است پیش از اتخاذ هر تصمیمی، فوالدسازان کشور را به مثابه 
مشتریان ثابت، عمده، خوش حساب و توانای خود در نظر بگیرند و همان طور که 
صنایع هوای مشتریان شان را دارند، آنان نیز برای تامین نیاز مشتری های خود 
دغدغه جدی داشته باشند، تغییرات و اختالالت احتمالی را پیش تر به اطالع 
آن ها برسانند و خود را ازنظرها، پیشنهادهای دلسوزانه و راهکارهای کارشناسی 

صنایع فوالدی بی بهره نگذارند. 
هادی نباتی نژاد – مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره قرآنی وزارت نیرو در آبفای اصفهان

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو:
ذوب آهن اصفهان با تحول چشمگیر، اتفاقات بهتری پیش رو دارد

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
 تامین پایدار انرژی، نیاز اصلی صنایع فوالدی کشور
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