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گشت نیم روزه با فوالدیها درآسایشگاه جانبازان
شهید مطهری اصفهان؛

حاال نوبت صنعت است
چرا اصفهان به کانون اعتراضات تبدیل شد؟

مسئول دبیرخانه بین المللی یزد

تاوان برچسب های غیرواقعی!

حسینیه ایران:

پیرغالمان و خادمان
حسینی یزد و اصفهان
وحدت میان مردم را
تقویت کنند

شهرداراصفهان خبرداد:

پیشبینی رویدادهای بزرگ
برای حضورگردشگردرشهر

نزدیک به  ۴.۵درصد ازکل جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشورساکن استان اصفهان هستند
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بین  30تا  35درصد ازجمعیت ساکن درشهرستانهایی مانند فریدون شهر ،چادگان ،بویین و میاندشت و فریدن درفقرمطلق به سرمی برند

 ۷۳درصد ازجمعیت سه دهک پایین درآمدی استان اصفهان که درفقرمطلق و فاقد هرگونه درآمدی هستند ،ازدریافت مستمری حداقلی نهادهای «حمایتی» محروم ماندهاند
نزدیک به  ۴۴درصد یعنی کمی کمترازنیمی ازساکنان استان اصفهان فاقد بیمه اجتماعی هستند

مسئول دبیرخانه بین المللی یزد حسینیه ایران از

3

پیرغالمان و خادمان حسینی یزد و اصفهان خواست
تا با توجه به فتنه انگیزیهای معاندان ،وحدت میان
مردم دو استان را تقویت کنند .سیدحسن حسینی
از شــورای هیئات مذهبی ،کانون مداحان و جبهه

مدیرکل بهزیستی استان مطرح کرد:

اصفهان؛ پیشتازدربحران
سالمندی

فرهنگی استان اصفهان خواست تا اتحادی که میان
مردم یزد و اصفهان از دیرباز وجود داشــته است را
عکس :ایمنا

تقویت کنند .وی افزود :روضه خانه اصفهانیها یکی
از روضههای معروف یزد است که اغلب یزدیها در
آن شرکت میکنند و ارتباطات فرهنگی ،اقتصادی

5
مصاف سپاهان -نساجی درنقش جهان؛

طالیی پوشان دراندیشه
تداوم صدرنشینی

و اجتماعی میــان این دو اســتان از دیرباز پررنگ
بوده و مبادالت تجاری و فرهنگی بسیاری بین این
دو استان اتفاق افتاده است .حســینی ادامه داد:
آنچه این چند سال به دلیل مشکالت و تنشهای
آبی بین این دو استان اتفاق افتاده ،موجب کدورت
شده که در این شرایط پیرغالمان و خادمان حسینی
باید به تقویت ارتباط گذشــته و وحــدت میان دو
اســتان بپردازند .وی اعالم کرد :خادمان حسینی
و پیرغالمان اصفهان از مســئوالن اســتان خود در
زمینه حفظ امنیت خط انتقال مطالبه کنند تا با این

اختصاص  240میلیارد ریال برای افزایش روشناییهای شهر؛

اقدام مانع ســوء استفاده دشــمنان و خدشه وارد
کردن به اتحاد استان شوند .حسینی تصریح کرد:

شبهای روشن

به طور قطع به هم زدن اتحاد مــردم یزد و اصفهان
و ایجاد اختالف بین این دو اســتان مانع از رسیدن
خواستههای قانونی کشاورزان خواهد شد.
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آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
موضوع

رديف

نوع فراخوان

شماره

1

فراخوان عمومی

48540983

 13وبهینه ساز ی تصفیه خانه واحد پساب

2

فراخوان عمومی

48540131

خرید یک دستگاه بورینگ 160

1400/9/27

3

فراخوان عمومی

48504893

ایجاد دایک وال اطراف مخازن  160میلیون لیتری گازوییل

1400/9/20

قراردادهای خرید

4

فراخوان عمومی

48532235

1400/9/20

قراردادهای خرید

5

فراخوان عمومی

48532234

1400/9/20

قراردادهای خرید

عملیات احداث مخزن ده هزارمترمکعبی پساب در واحد

خریدو طراحــی واجــرا جهت پــروژه ارتقای سیســتم
اتوماسیون تصفیه خانه نورد گرم
خریدو طراحــی واجــرا جهت پــروژه ارتقای سیســتم
اتوماسیون تصفیه خانه نورد گرم

مهلت ارسال مدارک

مدیریت مرتبط

1400/9/22

قراردادهای خرید
قراردادهای خرید

6

با زایندهرود جاری شوید

جهت دریافت اســناد و کســب اطالعات بيشــتر در خصوص فراخوانهای عمومــی ،ارزیابی کیفی ،مناقصات و مزایدات به وبســایت شــرکت به نشــانی
 ،www.msc.irمنوی خریــد و تامین کنندگان ،مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود ،نســبت بــه انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيســتم ارتباط با
تأمينكنندگان ( )SRMاقدام نمائيد .اطالعات سایر فراخوانها از طریق سایت شرکت ،قسمت اطالعیهها قابل دسترس میباشد.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
1400 - 051

استفاده ازپنلهای خورشیدی برای تولید برق
میتواند به صرفهجویی درمصرف برق کمک کند

zayanderoudonline.ir
سازمان آگهیهای
روزنامه زاینده رود
031-36284167-8
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مذاکرات برجامی از امروز دوباره استارت می خورد؛

توافق؛ دوریا نزدیک؟

مریم خرمایی

اصلی این است که غرب در پی کدام امتیاز حداکثری است؟

هفته شلوغی را پشت سرگذاشتیم و هفته شلوغ تری
را پیش رو داریم« .رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا

منطقه و چیدن میزهای جدید

در امور ایران تا  ۲۰نوامبر ( ۲۹آبان) در منطقه بود و خروجش همزمان شد با ورود

چهارشــنبه هفته پیش بود که اولین خروجی ســفرهای منطقهای رابرت مالی

«لوید آستین» وزیردفاع آمریکا به بحرین .درهمین حال ،روزسه شنبه  ۲۳نوامبر

بهصورت بیانیه مشترک با شــورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا بیرون

(اول آذر) شاهد حضور «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی

آمد .عبارتهایکلیدی این بیانیه شامل «توجه به دغدغههای جدیترامنیتی در

در تهران هستیم و به فاصله یک روز بعد ،در بازه زمانی  ۲۴تا  ۲۵نوامبر ( 3و 4آذر)

منطقه» و «ارتقای گفت وگوهای منطقهای» در پیوند با احیای برجام بود.

شاهد برگزاری نشست شورای حکام آژانس دروین خواهیم بود و همان شهر ،چهار

به دنبال آن ،مالی درروزجمعه و درجریانکنفرانس امنیتی منامه ،همینکلیدواژه

روز بعد ،در  ۲۹نوامبر ( ۸آذر) یعنی امروز میزبان دور هفتم گفت وگوهای احیای

را در قالبی دیگر عنوان کرد و مدعی شد :ایران دو راه بیشتر ندارد .ادامه تنشزایی

برجام است.در این میان ،از یک طرف ،تماسهای ایران با روسیه و چین و از طرف

هستهای و بحران یا بازگشــت دوجانبه به برجام و ایجاد فرصت برای «ارتباطات

دیگر ،تماسهای آمریکا با همین  ۲کشــور برقرار بود ،حال آنکه فرانســه هم در

منطقهای» ،اقتصادی و دیپلماتیک.بعد درپیامی توئیتری ،باردیگرهمینکلیدواژه

عقبگردی آشکار به عادت معمول پیش از حصول برجام ،مسئول چوب گذاشتن

را با رنگ و لعابی فریبندهتر ،تکرار کرد :ریشــه غالب اختاللها در خاورمیانه ،کنار

الی چرخ مذاکره به نفع تغییر مسیر به سمت بن بستهای احتمالی شده است.

گذاشتن ایران از«مناسبات منطقه ای» و واکنش منفعت طلبانه ایران به آن است.

اما از این همه آمد و رفت و از این همه گفت و شنودها ،حرف ایران همان است که
پیشتر بود و در پنج شرط خالصه میشود:
خودداری از مذاکره درباره فعالیتهای موشکی و منطقهای
پرداخت خسارت از سوی آمریکا در جبران بدعهدی پیشین
برداشته شدن همه تحریمهای وضع شده بعد از توافق هستهای ۲۰۱۵
تضمین واشنگتن درباره عدم خروج مجدد از برجام
راستی آزمایی قبل از توافق نهایی
اما البی و دوندگی طرف مقابل برای به کرسی نشاندن کدام خواسته است بهویژه
آنکه در کلیت گفتمان ارائه شده از سوی آنها که شامل آمریکا ،اتحادیه اروپا و البته
شورای همکاری خلیج فارس میشــوند؛ فقط چند «کلیدواژه محوری» ارزش
بحث کردن را دارد که البته از سوی ایران هم بی پاسخ نمانده است.
این عبارات کلیدی شامل این موارد است:

ماراتن  ۸آذر؛ دوندگی آمریکا و اراده ایران
واشنگتن دیگر یکی از طرفین گفت وگو با تهران تلقی نمیشود و موضع ما ادامه

میشد؛ رویکرد آمریکا مبنی برلغو «تحریم های ناسازگار» با برجام بود ،اما تاکید

نشستها در چارچوب  ۴+۱است.اینکه ایران تمایل داشت پیش از تعیین تاریخ

دولت جدید ایران بر «اجرای بدون کم و کاست برجام طبق توافق انجام گرفته در

زمان از سرگیری گفت وگوها در وین ،در بروکسل با طرفین اروپایی دیدار کند ،به

 »۲۰۱۵به این به معناست که «تمام تحریمهای دوره ترامپ» باید لغو شود ،حتی

طورنمادین ناظربراین چشم اندازبودکه تهران ،ادامه بحث را ذیل پکیجی درادامه

آنهاییکه برای اعمال فشاربرتهران ،ذیل برچسب تروریسم و حقوق بشرگنجانده

روابط با اروپا قرار میدهد .برای همین هم بود که اتحادیه اروپا از تدارک نشست

شد تا صعبالعبور باشند.پاسخ باقری مبنی بر اینکه «نقطه شروع دور هفتم ،لغو

بروکسل امتناع کرد حال آنکه ایران در واکنش به این سنگ اندازی ،برای رفع هر

همه تحریمهای غیرقانونی است» ،ناظر بر ادعای تکراری لودریان است.

گونه تردید درباره موضع خود ،به رویکرد دیگری متوسل شد .در واقع ،سفرهای
جداگانه «علی باقری» ،معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به انگلیس ،فرانسه و
آلمان با هدف تاکید بر اینکه«  3Eمنهای آمریکا» طرف گفت وگوی ایران است،
انجام شد.

مذاکرات غیرمستقیم

قبل از حصول برجام در ســال  ،۲۰۱۵ماموریت از ریل خارج کردن قطار مذاکره با

ادامه بحث از نقطه اتمام دور ششم گفت وگوهای وین

«لوران فابیوس» وزیرخارجه وقت فرانسه بود و او درمقام سخنگو ،سقف توقعات

تظاهر به مذاکره

طرف مقابل را به نمایش میگذاشت .در حد فاصل رفتن ترامپ تا روی کار آمدن

رسیدن به نقطه عدم بازگشت

جو بایدن دموکرات درکاخ سفیدکه تازه زمزمههای احیای برجام آغازشده بود؛ این

مناسبات منطقهای یا تقویت گفت وگوهای منطقهای

«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان بود که با توجه به دورنمای برلین برای عهده دار
شدن نقشی بزرگتردرعرصه جهانی ،تریبون طرح توقعات برجامی اتحادیه اروپا را

آمریکا و ادعای حضورموازی درمیزگفت وگو
به همان اندازه که آمریکا تالش میکند به توهم  ۵+۱رسمیت ببخشد و از عبارت
«مذاکرات غیرمستقیم» برای چارچوب وین استفاده کند؛ به همان اندازه ایران
هم این ادعای واشنگتن را به چالش میکشد و درتدارک فرصتهای متعدد برای
یادآوری این مسئله اســت که پیرو تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام،

به دستگرف ،اما اکنون درحدفاصل اتمام دوره زمامداری «آنگال مرکل» و رویکار
آمدن صدراعظم جدید ،این وظیفه باردیگربه پاریس و این باربه «ژان ایو لودریان»
رییس دستگاه دیپلماسی فرانسه واگذار شده است.لودریان مسئول تاکید بر ۲
عبارت کلیدی است که البته یکی از آنها یعنی «لزوم ادامه بحث از نقطه اتمام دور
ششم گفت وگوهای وین» پرتکرارتر اســت .آنچه در  ۶دور مذاکرات وین دنبال

اولین پیام صوتی نخست وزیر طالبان:

قول روزی به مردم نداده بودیم؛ روزی را خدا می رساند
نخستوزیر حکومت طالبان برای نخستینبار پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان ،طی یک بیانیه صوتی صحبت کرده است .مال محمد حسن آخوند،
گسترش بیکاری ،فقر و قحطی را بیربط به حکومت این گروه دانست و گفت که «مسئوالن امارت اسالمی افغانستان شب و روز تالش میکنند که در خدمت مردم
باشند».وی خطاب به والیها ،فرماندهان و سایر مســئوالن این گروه گفت« :دروازههای تان به روی مردم باز باشد وگرنه دروازههای رحمت خداوند به روی شما

 »negotiating stanceهم استفادهکرد و مدعی شد اگرایران با چنین موضعی
پای میزمذاکره بیاید؛ برجام برای طرف غربی عاری ازمحتوا خواهد شد .این ادعا
درکنارکلیدواژه بهکاررفته ازسوی رابرت مالی مفهوم پیدا میکندکهگفته بود ایران
با توجه به ابعاد غنی سازی «به نقطه بدون بازگشت برای احیای برجام» نزدیک
شــده حال آنکه این ادعا هم به نوبه خود ناظر بر گزارش «رویترز» است مبنی بر
اینکه یک راه برای اعمال فشــار بر ایران این اســت که بتوان «چین و روسیه» را
مجاب کرد که «این تهران است که مانع ادامه مســیر است نه واشنگتن».با این
حساب ،این طرف غربی است که به رغم اصرار برای ورود به دور هفتم ،فقط ژست
مذاکره میگیرد و هیچ تمایلی به نتیجهگرفتن ازآن ندارد ،چراکه چشماندازخود را
رویگرفتن امتیازهای حداکثری متمرکزکرده و همچنان با اهرم ناکارآمد «فشار
حداکثری» پیش میرود .رایزنیهای رابرت مالی با چین و روسیه همکه با شعار
«همسو شدن با شرکا» انجام شــد؛ در همین راستا قابل ارزیابی است.اما سوال

عضو هیئت رییسه مجلس:

مدیرانی که به عمه و خالهها

«نه» نمیگویند بهتراست با

انتظار دارند در قبال افغانستان براساس همین سیاست رفتار کنند .مال حسن آخوند در بخشی از صحبتهای خود گفت« :به جهان اطمینان میدهیم که در پالیسی

مدیریت نقدینگی موجود درکشوررا عاملگرانی
خودرو برشمرد.حجتاالسالم علیرضا سلیمی
اظهارکرد :قیمت خودرو یک پدید ه متاثرازچند
عامل اســت که ازجمله ایــن عوامل نقدینگی
موجود در بازار اســت که گاهی به سمت خرید

لفاظی «رابرت مالی» درآستانه مذاکرات وین
ایرنا نوشت :نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران

هراس از پیشرفت های فنی هسته ای ایران مدعی

درحالیکه دولت بایدن مدعی رویکرد دیپلماسی در

شــد اگر ایران مذاکراتی را که قرار است روز دوشنبه

قبال تهران بوده و جهان نیز به شکست رویکردها و

در وین از ســر گرفته شــود ،به عنوان بهانه ای برای

سیاست های فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران

تسریع برنامه هسته ای خود استفاده کند ،آمریکا و

معترف هستند ،در آستانه برگزاری مذاکرات ایران و

شرکایش احتماال برایران فشارخواهند آورد.مالی در

 ۴+۱دروین ،باردیگرلفاظی های همیشگی واشنگتن

تداوم تکرارسیاست شکست خورده فشارحداکثری

را تکرار کرد.رابرت مالی ،نماینده ویژه دولت آمریکا

مدعی شد که اگر ایران فکر می کند می تواند از این

در امور ایران در آســتانه مذاکرات  ۲۹نوامبر (هشتم

زمان برای ایجاد اهرم های بیشــتراســتفادهکند و

آذرماه) در حالی که دنیا به شکســت رویکرد اعمال

سپس خواهان چیز بهتری شود ،این اقدام کارساز

فشــار و تحریم علیه تهران اذعــان دارد ،باز هم از به

نخواهد بود .ما و شرکایمان اینکاررا انجام نخواهیم

کارگیری رویکرد شکست خورده اعمال فشار سخن

داد.وی مدعی شد که اگر این رویکرد ایران است که

به میان آورد.به گزارش خبرگــزاری رویترز ،نماینده

سعیکند ازمذاکرات به عنوان پوششی برای تسریع

ویژه آمریکا درامورایران درمصاحبه با شبکه انگلیسی

برنامه هسته ای خود استفاده کند و همانطور که می

بی بی ســی ،بدون اشــاره به نقض برجام از سوی

گویم ،در مذاکرات تعلل کند ،ما مجبور خواهیم شد

کشورش ،ایران را به اعمال فشاربیشترتهدیدکرد و با

به شیوه ای پاســخ دهیم که در اولویت یا ترجیح ما

مسکن ،گاهی طال ،گاهی ارزو گاهی هم خودرو
گرایش پیدا میکنــد.وی تصریحکرد :درحال
حاضر میزان نقدینگی موجود در کشــور بیش
از  4هزار میلیارد تومان و میزان خلق نقدینگی
روزانه بیش از  2هزار میلیارد تومان اســت که
هیچ مدیریتی برآن نیست .عضو هیئت رییسه
مجلس شورای اسالمی گفت :تقاضای زیاد و
نیســت .هیچ کس نباید تعجب کند که در آن مقطع
فشاربرایران افزایش یابد.مالی درادامه لفاظی های
واشــنگتن در عین حال مدعی شد که ما امیدواریم
به آنجا نرسیم ،اما اگر به آن نقطه برسیم ،فشار باید
افزایش یابد تا به ایران این پیام منتقل شودکهگزینه
ای که انتخاب می کند ،اشــتباه اســت .اینکه یک
مسیر متفاوت برای ایران وجود دارد؛ اما این مسیر
به صورت نامحدود باز نیســت زیرا برنامه هسته ای
ایران ماهیت توافق مورد مذاکره را به خطرمی اندازد.

آگهی دعوت به مجمع (نوبت سوم)
قابل توجه مالکین محترم برجهای مسکونی سپهر
با استعانت ازخداوند متعال بدین وسیله به اطالع کلیه مالکین محترم میرساند که جلسه مجمع عمومی مالکین برجهایمسکونی

سپهرروزجمعه  1400/09/12درمحل مجتمع به آدرس اصفهان ،بلوارکشاورز ،کوی امیریه ،برجهای مسکونی سپهر ،بلوک ستاره  ،۱سالن
اجتماعات ,ساعت  ۱۱:۰۰تشکیل میگردد .لذا ازکلیه مالکین محترم تقاضا میشود با همراه داشتن مدارک مالکیت و کارت شناسایی
راس ساعت مقرردرجلسه حضوربه هم رسانند ،بدیهی است درصورت حضورمستاجرین یا اشخاص دیگربه عنوان نماینده مالک ارائه

نمایندگی معتبرازطرف مالک به رئیس مجمع قبل ازتشکیل جلسه وفق ماده  ۷آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ضروری

میباشد .زدن ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت حضوردرمجمع اجباری میباشد.
دستورات جلسه:

 -۱انتخاب هیئت مدیره

 -۲تصمیمگیری درخصوص مسائل و مشکالت مجتمع

میرسیم.دراین چشماندازسعی میشود یاگفت وگوهای وین مشروط به حضور
کشورهای عرب خلیج فارس شود یا اینکه خواستههای امنیتی واشنگتن (شامل
برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای) در روندی جداگانه و پشت میز مذاکره

وین انجام میشود ،تمرکز بر رفع تحریمها علیه ایران است .اگر کشورهای حوزه
خلیج فارس فکر میکنند گفتوگویی متفاوت داریم ،باید این موضع را بشنوند.
درباره وین و منطقه دستورکارما روشن است.این اظهارنظریعنی آنهاییکه آن سوی
میزمذاکرات وین هستند ،نباید سقف توقعات خود را ازخط قرمزهای ایران باالتر
ببرند (که یکی از آنها برنامه دفاع موشکی است)؛ یا اگر فرضا عربستان و امارات
خواستاریخزدایی ازرابطه هستند؛ ایران استقبال میکند ،اما درچارچوبی متفاوت
که مبتنی بر حق همسایگی است و به این شــرط که آنها مطالبات خود را از روی
نسخهای که آمریکا برای شان پیچیده ،روخوانی نکنند.فعال تهران ،میزبان رافائل
گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی است با این هشدارکه امیدواراست سفراو مثل
دورههای قبل سازنده باشد و ازوسوسه فرانسویها برای سیاسیکردن جایگاهش
بپرهیزد .درماراتن باقیمانده تا  ۸آذر ،تنها ایران استکه نمیدود ،چراکه حرف آخر
راکه «رفع همه تحریمهاست»؛ همان ابتدا زده و حضورش پای میزمذاکره برای آن
استکه ببیند طرف مقابل چقدرخود را با این واقعیت سازگارکرده است.

خبر روز

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی عدم

مواجه است و کوشش می کنیم که کشور و ملت خود را از فقر و مسکنت نجات دهیم».

موضوعات است»؛ به چشــمانداز روشنی از ســقف توقعات آمریکا و شرکایش

زاده» ،سخنگوی وزارت امورخارجه ایران به این ادعا هم پاسخ داد وگفت :آنچه در

اما لودریان فقــط یک بار از عبــارت کلیدی «تظاهــر به مذاکره» یــا « sham

عمه و خالهها قهوه بخورند

ما هرگز جا ندارد که در امور دیگران بهخصوص همسایهها مداخله کنیم و ما مردمی نیستیم که در زبان ما چیزی باشد و در عمل ما چیزی دیگر .کشور ما با مشکل

وزارت خارجه آمریکا بگذاریمکهگفته بود «برجام مبنایی برای مذاکره درباره سایر

مستقیم اعضای منطقه و ایران برآورده شود.روزدوشنبه اول آذرماه« ،سعید خطیب

ژست مذاکره؛ ازطرف چه کسی؟

بسته میشود .این ملت مسلمان و مجاهد را خدمت کنید ،ناسپاسی نکنید وگرنه شما بر مقامات اداره فاسد قبلی برتری ندارید .اگر نظام الهی را حفاظت نکنید و
مردم و مجاهدین را خدمت نکنید ،پس چه ارزشی نزد پروردگار دارید».رییس کابین ه طالبان همچنین گفت که آنان سیاست بیطرفی را در پیش گرفتهاند و از جهان

اگر کلید واژه «مناســبات منطقهای» را در کنار ادعای «ند پرایس» ســخنگوی

عرضهکم ازدیگردالیلگرانی خودرو است ،عدم
تعادل بین عرضه و تقاضا موجود شده تا دالالن
قدرت مانور پیدا کنند .ســلیمی ،عدم ثبات در
تصمیمگیریهــا را یکی دیگــر از دالیل گرانی
خودرو برشمرد و ادامه داد :عدم ثبات درحوزه
تصمیمگیری و عدم اطمینــان جامعه به بازار
باعث شــکلگیری تورم انتزاعی در این بخش
شدهکه میتوانگفت عدم اعتماد به آینده عامل
اصلی گرانی است.ســلیمی بیان کرد :مدیران
خودروساز بارها اعالم کردهاند زیان ده هستند
و  24هزارنیروی مازاد دارندکه این نیروی مازاد
با فشــار افراد صاحبنفوذ جذب کارخانههای
خودروسازشده و موجب افزایش هزینهها می
شودکه مردم باید پول آن را پرداختکنند ،سوال
اینجاســت چرا باید مدیرانی که یک شرکت را
زیانده میکنند ،حقوق بگیرنــد ،این مدیران
زیانده باید از سیستم مدیریتی حذف شوند،
مدیرانیکه توان «نه»گفتن به سفارش عمهها و
خالهها را ندارند ،همان بهترکه درخانه نشسته و
با عمهها و خالهها چایی و قهوه بخورند.وی اظهار
کرد :بازدیدی از یک شرکت در تبریز داشتیم ،با
جا به جایی یک مدیرکه شرکت را زیان دهکرده
بود ،مدیری منصوب شدکه شرکت را اززیان ده
بودن به سوددهی رساند.می توان با جا به جایی
یک مهرهکلی تغییرمثبت ایجادکرد.

گیشـه
«کیهان»؛ همچنان در مقام تعریف و تمجید از دولت جدید

چرا بانک مرکزی سکوت کرده است؟

کیهان نوشــت :در پی تحوالت صورت گرفته از ســوی بازارســاز ،نرخ دالر صرافی ملی که اواخر هفته
گذشته به مرز  29هزار و  200تومان هم رسیده بود ،هفته جدید را با کاهش قابل توجه هزار تومانی آغاز
کرد و با نرخ  28هزار و  200تومان معامله
شد .ســایر ارزهای خارجی هم به همین
ترتیب با کاهش مواجه شــدند تا پس از
چند روز التهاب ،آرامش نســبی به بازار
برگردد.بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران ،بخشنامهای به شبکه صرافیهای
کشور ابالغ کرد که در این بخشنامه ضمن
تاکید برتداوم روند تخصیص ارزبهصورت
اسکناس با مصارف خدماتی  ۲۵گانه ،از
شبکه صرافیهایکشورخواست درصورتی
که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی ،به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند،
به بانک مرکزی اعالم کنند.البته نباید از این نکته غافل شد که سکوت و انفعال بانک مرکزی به عنوان
متولی حفظ ارزش پول ملی در شــرایط بروز التهاب در بازار قابل قبول نیست و هنگامی که یک اقدام
مختصرازسوی این نهاد میتواند بربازارتاثیربگذارد ،پس نباید ازابتدا اجازه بروزنابسامانی داده شود.

انتقاد بسیج دانشجویی ازانتصاب «زاکانی» درهیئت امنای
دانشگاه تهران
شرق نوشت :حساب کاربری توئیتر بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به عضویت زاکانی در هیئت
امنای دانشگاه تهران اعتراض کرد.در این مطلب که با هشــتگ «هیئت امنای دانشگاه تهران»
منتشرشده ،آمده است« :رویه تسلط قدرتهای سیاســی و اقتصادی بر مراکز علمی ،نمایانگر
این است که نهاد علم ،نهادی مستقل و پویا نیســت .بدیهی است که تحول با طیکردن مسیری
تکراری و آزمودهشده رخ نمیدهد .در جریان اعالم اسامی هیئت امنای دانشگاه تهران مولفههایی
مانند عدم توازن در ترکیب هیئت امنا ،نبود افراد شاخص علمی بین اعضا و همچنین حفظ روح
سرمایهداری در دانشــگاه نشــان داد که ارادهای برای تغییر این رویه وجود ندارد .جای تعجب
است که دانشگاه تهران ،بهعنوان نماد آموزش عالی خود را وابسته به سرمایه بنیاد یا موسسهای
خاص کرده است .وزیر علوم پاسخ دهد ،باالخره تحول در دانشگاه چگونه رقم خواهد خورد؟».
اگرچه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران مشــخصا به نام زاکانی اشاره نکرده و این متن میتواند
شامل حال قالیباف و یکی ،دو انتصاب جدید دیگر هم باشد؛ اما سابقه تعارضات اخیر این نهاد با
زاکانی حاکی از این است که به احتمال زیاد یکی از چهرههای مورد اشاره باید شهردار تهران باشد.

وقتی آتش زنندگان مدافع مذاکره می شوند!
روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :طبق آنچه مقامات وزارت امور خارجه کشورمان اعالم کردهاند قرار
است دور جدید مذاکرات مربوط به برجام در وین برگزار شود .اینکه کارگزاران کنونی نظام جمهوری
اسالمی،که درگذشته همواره علیه مذاکره و علیه برجام سخن میگفتند و آن را مردهایکه قابل احیا
نیست میدانستند ،اکنون عزم جزم برای مذاکره دارند ،نقطه قوتی است که باید از آن استقبال کرد.
حتی آن دسته از افراطیون مجلس که قبال نسخهای نمادین از برجام را جلوی دوربینها به آتش
کشیدند و تلویزیون نیز این صحنه را خبری کرد و نشان داد نیز اکنون موافق مذاکره درباره برجام و
احیای آن شدهاند و این نیز موجب خرسندی است.

کافهاقتصاد
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی:

کشاورزان اصفهانی هیچ ارتباطی با فرصت طلبان ندارند
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی گفت :تنها مطالبه و خواسته بحق کشاورزان دریافت حقابه

چرا اصفهان بهکانون اعتراضات تبدیل شد؟

 ،برگرداندن معیشت و احیای زاینده رود است.

تاوان برچسب های غیرواقعی!

حسین محمدرضایی اظهار داشت :کشاورزان همواره خواستار احقاق مطالبات خود بوده اند و هیچ
ارتباطی با فرصت طلبان ندارند .تنها مطالبه و خواسته بحق کشــاورزان دریافت حقابه و برگرداندن
معیشت به آنها و احیای زاینده رود است.وی با بیان اینکه کشاورزان در تحصن  ۱۷روزه نشان دادند
که اجازه هیچ گونه سوء استفاده و بهرهبرداری سیاســی را به فرد یا گروهی نخواهند داد ،ادامه داد:
عمده مطالبات کشاورزان مبنی بر اجرای کامل مصوبات شورای عالی آب ،شورای هماهنگی زاینده
درحال حاضر مستمری این نهادهای «حمایتی» به ازای هر خانواده
سه نفره حدود  ۷۰۰هزارتومان در ماه است .یعنی  ۳۵درصد از جمعیت
شــهرهایی که نام بردیم با مســتمری کمتر از  ۲۵۰هزارتومان در ماه
زندگی میکننــد و فاقد هرگونه درآمد دیگری هســتند .حتی همین
مستمری حداقلی هم نصیب همه فقیرترین جمعیت ساکن استان
اصفهان نشــده و ۷۳درصد از جمعیت ســه دهک پاییــن درآمدی
اســتان اصفهان که در فقر مطلق و فاقد هر گونه درآمدی هســتند ،از
دریافت مســتمری حداقلی نهادهای «حمایتی» محروم ماندهاند و
تنها منبع درآمدشــان یارانه نقدی ماهانهای اســت که به حساب آنها
واریز میشود.
در این میــان فقر میان زنان سرپرســت خانوار نســبت بــه مردان
سرپرســت خانوار به مراتب گستردهتر اســت .به طوری که در همان
شهرســتان فریدن که از جمله صدرنشــینان نرخ باالی فقر در استان
اصفهان است۶۶ ،درصد از جمعیت زنان سرپرست خانوار ساکن این
شهرستان در فقر مطلق و فاقد هرگونه درآمد ثابتی هستند.
به گزارش رویــداد، ۲۴عنصرهای رفاهــی دیگر ماننــد بیمه تامین
اجتماعی نیز در استان اصفهان در شــرایط بحرانی قرار دارد .نزدیک
به  ۴۴درصد یعنی کمی کمتر از نیمی از ساکنان استان اصفهان فاقد
بیمه اجتماعی هســتند .در این میان باز هم زنان بیشــتر از مردان از

اعتراضات مردمی بر سر مشکل کمآبی و

اســت ،یعنی  ۲۲درصد از کل جمعیت ایران فاقد هرگونه درآمد ثابت

بیکفایتی مسئوالن در اصفهان و سرکوب

یا تحت پوشش کمکهای حداقلی کمیته امداد و بهزیستی هستند.

معترضان چند روزی است در صدر اخبار است .برخی شهر اصفهان را

در این میان نزدیک بــه  ۴.۵درصد از کل جمعیت ســه دهک پایین

هما حسینی

به عنوان یک کالنشهر جزو شهرهایی به حساب می آورند که ساکنان

درآمدی کشور ساکن استان اصفهان هستند.

آن از سطح درآمد و رفاه خوبی برخوردار هستند و تنها مشکل این شهر

اما دادههای آماری و نمره فقر در استان اصفهان نشاندهنده فاصله

را خشکی زایندهرود تلقی میکنند؛ اما بررسیها نشان میدهد فاصله

زیاد میان مرکز این استان و دیگر نقاط آن اســت ،نقاطی که در چند

طبقاتی در این استان بسیار شدید بوده و وضعیت معیشت میان مرکز

روز اخیر شاهد به پاخاستن کشاورزان آن و اعتراضات مردمی در شهر

اصفهان و حومه و شهرهای دیگر استان زمین تا آسمان است.

اصفهان بودیم.

در این گزارش وضعیت رفاهی این اســتان را بررســی کردیم و اینکه

درحالی که نمره فقر شهر اصفهان  ۱۳درصد (یک درصد بیشتر از نمره

چگونه اسناد توسعه در این اســتان مانند دیگر نقاط کشور به تشدید

فقر کل کشور) است ،در شهرستانهایی که اتفاقا وابستگی معیشتی

فاصله طبقاتی و فقر دامن زده است .بررسی وضعیت زندگی ساکنان

زیادی به آب داشــتند ،هر روز بر تعداد فقرا اضافه میشود .به طوری

این استان به فهم اینکه چرا اســتان اصفهان در سالهای اخیر جزو

که بین  30تا  35درصد از جمعیت ســاکن در شهرستانهایی مانند

کانونهای اصلی اعتراض معیشتی است ،کمک میکند.

فریدون شهر ،چادگان ،بویین و میاندشــت و فریدن در فقر مطلق به

براســاس اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان ،نمره فقر کل کشور  ۲۲درصد

سر می برند؛ یعنی بیش از یک چهارم اهالی این شهرها فاقد هر گونه

است.

درآمد ثابتی هستند و برخی از آنها با مستمریهای حداقلی کمیته

این شاخص نشــاندهنده کل جمعیت ســه دهک پایین درآمدی

امداد و بهزیستی زندگی میکنند.

شهرستان

پوشش بیمهای محروم مانده اند ،به طوری که  ۷۴درصد از جمعیت
زنان سرپرست خانوار ساکن این استان فاقد بیمه اجتماعی هستند.
فاجعه آب و محیط زیست سالهاســت در کنار نقاط دیگر در استان
اصفهان بحران آفرین شده و دسترســی به آب و حق زیستن را برای
بسیاری از ساکنان این استان دشوار کرده است.
گرچه در ریشــهیابی این بحران به عوامل زیادی مانند رشــد صنایع
فوالدی و آببر ،طرحهای انتقال آب ،خشکسالی ،افزایش جمعیت،
سدسازی و شــیوه تولید و الگوهای کشــاورزی بدون نظارت محیط
زیســتی ،میتوان اشــاره کرد ،اما دادههای آماری در کنار شــواهد
ملموس مانند اعتراضات و تجربه زندگی تهیدســتان در این اســتان
به خوبی گواه این اســت که طی دهههای اخیر اجرای اسناد توسعه
به تشــدید فاصله طبقاتی و تعمیق فقر دامن زده و همزمان از دامنه
سیاســتهای رفاهی/حمایتــی مانند بیمه و کمکهای معیشــتی
کاسته شده است.
درواقع اصفهان سال هاســت تاوان برچســب های غیرواقعی مثل
«برخورداربودن» را پس می دهد.

خبر روز
سرپرست امور برق اردستان:

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

سرپرست اموربرق اردستانگفت :مشکل خاموشیها با همکاری مردم برطرف میشود و درصورتیکه

قیمت طال و سکه قابل
پیش بینی نیست

مردم صرفه جوییکنند ،خاموشی نخواهیم داشت.محسن قاسمی اظهارکرد :با توجه بهکاهش دما

رییس اتحادیه طــا و جواهر اصفهان گفت :به

اگرمردم صرفهجویی کنند ،خاموشی نخواهیم داشت
درشرایط فعلی مدیریت درمصرف سوخت برای پایداری شبکه برق الزامی است.وی افزود:کاهش
روشنایی چراغهای معابر اصلی در شهرهای اردســتان با هدف کاهش مصرف سوخت نیروگاهها و
حفظ پایداری شبکه سراسری برق انجام میشود.سرپرســت امور برق اردستان با بیان اینکه برای
جلوگیری ازاعمال محدودیت درتامین برق ،مشترکان باید درآخرین روزهای پاییزتوجه بیشتری در
مصرف انرژی داشته باشند ،گفت :بر این اساس ،مشترکان خانگی در صورتی که مصرف برق خود را
طبق الگوی خاصیکاهش دهند ،ازمشوقهای صنعت برق برخوردارخواهند شد.قاسمی تصریحکرد:
مشترکان با اقداماتی ساده مانند خاموشکردن المپهای اضافی درمنازل و ادارات و استفاده بهینه از
آبگرمکن و بخاری برقی میتوانند عالوه برکاهش هزینه برق مصرفی ،تولید نیروگاهها راکاهش دهند
که با چنین اقدامات ساده مشکلی درتامینگازو برقکشوردرروزهای سرد سال به وجود نخواهد آمد.
وی درباره گالیه شهروندان در خصوص کاهش روشنایی معابر ،افزود :کاهش روشنایی چراغهای
معابر اصلی در شهرهای اردستان با هدف کاهش مصرف سوخت نیروگاهها و حفظ پایداری شبکه
سراسری برق صورتگرفته است و این موضوع تنها مختص اردستان نیست و درسراسرکشورانجام
می شود.سرپرست اموربرق اردستان با بیان اینکه روشنایی مسیرهای پرتردد و چهارراه های شهری
برای جلوگیری از حوادث رانندگی و ترافیکی تقویت می شود ،گفت :برای اینکه بتوانیم خیابان های
اصلی شهررا تعویض و تقویت المپهایکم مصرفکنیم ،نیازمند  ۵۰۰میلیون تومان اعتبارهستیمکه
پیگیری اجرای این پروژه دردستورکارقراردارد.قاسمی تصریحکرد :به طورمیانگین درتابستانگذشته
میزان مصرف برق درشهرستان  ۲۰درصد نسبت به سالگذشته افزایش داشتهکه عوامل مختلفی از
جمله گرمای هوا سبب این افزایش شد ه است.وی با بیان اینکه امور برق اردستان بیش از  ۳۲هزار
مشترک خانگی،کشاورزی و صنعتی داردکه حدود  ۶۰درصد بارمصرف برق دربخشکشاورزی انجام
می شود،گفت :مشکل خاموشیها با همکاری مردم برطرف می شود و درصورتیکه مردم درروزهای
باقی مانده ازفصل پاییزصرفه جوییکنند ،خاموشی نخواهیم داشت.

برداشت  ۶۰کیلوگرم زعفران درآران و بیدگل
معاون جهادکشاورزی آران و بیدگلگفت :پیشبینی شده امسال افزون بر۶۰کیلوگرم زعفران مرغوب
ازمزرعههای شهرستان آران وبیدگل برداشت شود.هادی یغماییان اظهارکرد :سطح زیرکشت زعفران
در آران و بیدگل نزدیک به  ۸۵هکتار است که از این سطح ،حدود  ۳۰هکتار بارور و بقیه طی سالهای
آینده به بارخواهد نشست.وی ،میانگین برداشــت زعفران از هر هکتار را  ۲کیلوگرم برشمرد و افزود:
برداشت زعفران ازنیمه آبان ماه درآران و بیدگل آغازشده و تا نیمه آذرماه جای ادامه دارد.بهگفته وی،
کشت زعفران به عنوان یکی ازمحصولهایکمآب و با ارزش افزوده باال برای افزایش درآمدکشاورزان
آران و بیدگل ،در اولویت برنامههای مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان برای اصالح الگوی کشت
در نظر گرفته شده است.یغماییان با بیان اینکه زعفران طی یک سال  ۲بار آبیاری میشود ،گفت :هر
هکتارسطح زیرکشت این محصول حدود  ۳۰نفراشتغال زایی ثابت و فصلی دارد.وی تصریحکرد :هر
هکتارکشت زعفران حدود  ۶تن پیاززعفران الزم داردکه بهتراست ازاقلیمهای مشابه آب و هوایی تهیه
شود تا بازدهی مطلوبی داشته باشد.یغماییان با تاکید براینکه زعفران ازجمله محصولهای خاص
ایران است و با توجه به قیمت زیاد آن درصادرات جایگاه ویژهای را به خود اختصاص میدهد ،افزود:
مزیت نسبی و اهمیت زعفران ازنظرتولید ،سطح زیرکشت ،اشتغال زایی و قابلیت درآمدزایی زیاد این
مدیریت را برآن داشته است تا با حمایتهای سازمان متبوعکشت و تولید آن را دراین منطقه افزایش
دهد.وی با اشاره به نیازاندک زعفران به آبکمکه عمدهترین محدودکننده تولید بخشکشاورزی در
منطقه به شمارمیآید ،خاطرنشانکرد :سطح زیرکشت و تولید زعفران هرساله ازافزایش قابل توجهی
برخورداراست و موجب رونق اقتصادی منطقه و افزایش درآمد بهرهبرداران میشود.

دلیل نزدیک شدن به مذاکرات وین و همچنین
نزدیک شدن به ســال نو میالدی ،بهای اونس
جهانی و قیمت طال و ســکه در بــازار داخلی به
دلیل متغیرهای زیاد پیش رو ،قابل پیش بینی

رود و شورای تامین اســتان و پرداخت کامل حق نکاشت و خسارتی است که سالها خشکسالی بر
زندگی آنها وارد کرده است.

معاون امور عمرانی استانداری:

ساعات کارصنایع آالینده دراصفهان کمترشد
معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت :در حال حاضر محدودیتی به عنوان تعطیلی به دلیل
آلودگی نداریم ،اما ساعات کار صنایع آالینده واقع در شعاع  ۵۰کیلومتری اصفهان ،کمتر شده است.
مهران زینلیان درباره تدابیر صورت گرفته با توجه به آلودگی باالی اصفهان ،اظهار کرد :در حال حاضر
تمام صنایع واقع در شعاع  ۵۰کیلومتری اصفهان توسط اکیپهای نظارتی اداره کل محیط زیست و
دانشگاه علوم پزشکی بررسی و کنترل میشوند.وی تاکید کرد :از شهروندان درخواست داریم موارد
منشأ آالیندگی هوا را به دبیرخانه کمیته اضطرار آلودگی هوا در اداره کل محیط زیست منتقل کنند.
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان درباره محدودیت فعالیت صنایع با توجه به وضعیت آلودگی
هوا ،گفت :در حال حاضــر محدودیتی به عنوان تعطیلی نداریم ،اما ســاعات کار صنایع آالینده واقع
در شعاع  ۵۰کیلومتری اصفهان ،کمتر شده اســت.وی توضیح داد :از جمله صنایع آالینده ،کوره های
آجرپزی هستند که در شب اجازه فعالیت ندارند ،اما ساعات کاری آنها در روز بسته به میزان آالیندگی
هوا در روز کمتر شده است.زینلیان تصریح کرد :هنوز تعطیلی کامل هیچ صنعتی در اصفهان به دلیل
آلودگی هوا را نداشته ایم ،اما صنایعیکه استانداردهای الزم را نداشتند ،ازقبل تعطیل شده اند ،ازسوی
دیگر ساعات کاری صنایع فعال محدود شده است.

رییس اتحادیه میوه و سبزی استان خبر داد:

افزایش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی دربازار
رییس اتحادیه میوه و ســبزی اســتان اصفهــان گفت :وجهفرنگی و ســیبزمینی صدرنشــین
قیمتها در بازار هســتند.نوروزعلی اســماعیلی اظهار کرد :در چند روز اخیر با افزایش قیمت گوجه
فرنگی و ســیب زمینی در بازار رو به رو بــوده ایم ،در حــال حاضر قیمت هر کیلو ســیبزمینی در
خورده فروشــی ها  ۹هزار و  ۵۰۰الی  ۱۰هزار تومان و گوجــه فرنگی  ۱۳الی  ۱۴هزار تومان اســت.
وی افزود :الزم به ذکر اســت که قیمت ســیب زمینی در ماه گذشــته  ۶هزار تومان و گوجه فرنگی
 ۸هزار تومان بوده کــه البته این قیمت ها با احتســاب حداکثر  ۳۵درصد ســود از میدان مرکزی
به خردهفروشــیها عرضه میشــود.رییس اتحادیه میوه و ســبزی اســتان اصفهان بیان کرد :با
توجه به جا بــه جایی فصلی ،قیمــت گوجهفرنگی طبق روال همه ســاله از ابتدای مهر نوســاناتی
داشــته که ادامه دار بوده و ممکن اســت در هفتههــای آینده بازار بــه تعادل برســد ،البته قیمت
گوجه در هر اســتان تفاوت دارد و بســتگی دارد بار روزانه که وارد میشــود از کدام اســتان باشد.
وی درباره گرانی قیمت سیب زمینی تصریح کرد :گفته می شود که دپوی سیب زمینی در انبارها یکی
از علل گرانی سیبزمینی در بازار است ،اما صحت ندارد ،هیچگونه کمبود سیب زمینی در بازار نداریم و
به میزان مورد نیاز در بازار عرضه میشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره طرح ملی مسکن توضیح داد:

ساکنان شهراصفهان ،واحدهای شاهین شهرو بهارستان را انتخاب کنند
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت :از میان متقاضیانی که برای طرح مسکن ملی اســتان اصفهان ثبت نام کردند ۱۵ ،درصد آنان واجد شرایط هستند.علیرضا
قاریقرآن اظهارکرد :بیش از ۱۵۰هزارنفردراستان برای دریافت مسکن ملی ثبت نامکردهاندکه بین  ۱۰تا  ۱۵درصد آنان واجد شرایط دریافت مسکن هستند.وی با بیان اینکه
نیمی ازفرآیند اداری تخصیص پروژههای طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است،گفت :درصورت تامین منابع مالی و تخصیص زمین ،تسهیالت بانکی برای احداث مسکن
به متقاضیان اختصاص مییابد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهانگفت :متقاضیان و ساکنان شهراصفهان برای ثبت نام درطرح مسکن ملی میتوانند ازواحدهای
پیش بینی شده در شهرهای بهارستان و شاهینشهر انتخاب کنند.وی،چالش اصلی پیش روی مســکن ملی را گذر از مراحل اداری دانست و افزود :خواهان هماهنگی
بیشتربرای واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملی هستیمکه البته هرسازمان مطابق با دستورالعملهای ابالغی و مختص خود عمل میکندکه الزمه آن عمل براساس
یک دستورالعمل واحد است.قاریقرآنگفت :درصورتیکه تسهیالت موردنظرو فرآیند اداری سریعترصورت بگیرد ،ساخت مسکن ملی با سرعت باالتری انجام میشود.
وی اضافهکرد :طرح بزرگ و ملی تولید مسکن باهدف ساخت  ۴۰۰هزارواحد مسکونی درکلکشوردردست اجراستکه سهم استان اصفهان  ۷۰هزارو  ۷۸۰واحد است.

نیست.هوشنگ شیشه بران با اشاره به وضعیت
بازارطال ،اظهارکرد :قیمت طالی جهانی به دلیل

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی

الگوی کشت دراصفهان نهایی شده است

 ۲۲دالر گران شد و به  ۱۸۱۲دالر رسید ،اما اخیرا
قیمت اونس جهانی به دلیل افزایش نرخ دالر
جهانی به  ۱۷۹۲دالرکاهش یافت.وی افزود :از

همه دســتگاه ها و سازمان ها و مســئوالن استان و

میلیارد متر مکعب بوده است ،افزود :اگر میزان آب

کشور الزم است ،اضافه کرد :الگوی کشت در استان

کشورحدود  ۱۱۰تا  ۱۱۵میلیارد مترمکعب باشد حدود

اصفهان ،سازگار با شرایط حوزه زاینده رود آماده شده

 ۶۵درصد می شــود.اکبری اضافه کرد :در اصفهان

و وزارتخانه هم آماده اجرای این الگو است مشروط

تاکنون حدود دو هزار و  ۱۰۰هکتار گلخانه را که یکی از

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت:

براینکــه الزامات آن تامین شــود.اکبری درباره آب

مصادیق بهینه کردن مصرف آب است،اجرا کردیم که

الگویکشت دراستان اصفهان ،نهایی شده و به تایید

مصرفی بخش کشــاورزی گفت :حدود پنج ســال

حدود هزار و  ۱۰۰هکتار از آن در حوزه زاینده رود است.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسیده است.

پیش  ۳۵محصول با سطح پوشش باالی  ۸۵درصد

وی گفت :در توسعه کشت نشایی در صیفی و سبزی

علیمراد اکبری با بیان اینکه الگویکشتکشورآماده و

و تولید حدود  ۹۰درصــد را در برنامه عملیات میدانی

حدود سه هزار هکتار و توسعه کشت ارقام میان رس

فازنخست آن درپاییزوارد مرحله عملیاتی شده است،

قرار دادیم تــا آب را در داخل مزارع اندازه گیری کنیم

و زودرس ،حدود پنج هزار هکتار است.اکبری ادامه

افزود :این الگو درچهارسناریو ازجمله سناریوهایکم

اکنون حدود  ۳۴محصول به پایان رسیده و فقط یک

داد :برای تامین غده های سیب زمینی زودرس حدود

آبی شدید ،کم آبی متوســط ،کم آبی خفیف و نرمال

محصول باقی مانده استکه پس ازآن،نتیجه بررسی

هزارو  ۵۰۰هکتار و کشت زعفران را در حوزه زاینده رود

آماده شده است.وی با اشــاره به اینکه برای اجرای

ها منتشرمی شود.معاون امورآب و خاک وزارت جهاد

به حدود هزار هکتار توسعه دادیم که گیاه کم آب بر و

الگوی کشت ،الزاماتی از جمله منابع مالی ،همکاری

کشــاورزی با بیان اینکه مصرف آب کشاورزی۶۹ ،

کشتگیاهان دارویی هم حدود سه هزارهکتاراست.

طرفی نرخ دالر به  ۲۹هزار و  ۳۰۰تومان افزایش
یافت و این عامل موجب شد قیمت طال و سکه
در معامالت بازار داخلی کمی افزایشــی شود.
رییس اتحادیه طال و جواهراصفهان توضیح داد:
روز شنبه ۶ -آذر ماه ،قیمت سکه طرح جدید با
 ۱۲۰هزارتومان افزایش به  ۱۲میلیون و  ۶۵۰هزار
تومان ،سکه طرح قدیم بدون تغییر  ۱۲میلیون
و  ۴۰۰هزار تومان ،نیم ســکه بــا  ۲۰هزار تومان
افزایش به  ۶میلیون و  ۵۲۰هزارتومان ،ربع سکه
بدون تغییربه  ۳میلیون و  ۸۰۰هزارتومان و سکه
های یک گرمی بانک مرکــزی نیز به  ۲میلیون
 ۳۲۰هزار تومان رسید.وی همچنین افزود :هر
گرم طالی  ۱۸عیار با  ۷هــزار تومان افزایش به
یک میلیون و  ۲۵۴هزار و  ۴۰۰تومان رســید و
قیمت هر مثقال طالی آب شده نیز با  ۲۴هزار
تومان افزایش به  ۵میلیون و ۴۳۴هزار تومان

عکس روز

رسید.شیشــه بران اضافه کرد :در این هفته به
دلیل نزدیک شدن به مذاکرات وین و همچنین
نزدیک شدن به ســال نو میالدی ،بهای اونس
جهانی و قیمت طال و ســکه در بــازار داخلی به
دلیل متغیرهای زیاد  ،قابل پیش بینی نیست.
وی تاکید کرد :در حال حاضــر معامالت و داد
و ستد در بازار به دلیل نوســانات قیمت طال با
کاهش روبه رو است و معامله گران و خریدارن

عکس یادگاری
سران اجالس
سازمان اکو

طال درانتظارنتیجه مذاکرات وین هستند.نایب
رییس اتاق اصناف اصفهان ،توضیح داد :همواره
در مواقعی که بازار طال و ســکه با نوسان قیمت
روبه رو اســت ،رکود و کاهش تقاضا در خرید و
فروش و معامالت بیشترمی شود.
عکس :مهر

اخبارلان
با مسئو
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بام ایران

مســتند «چهره پرداز»اثر جعفر نجفی ،هنرمند اهل چهارمحال و بختیاری در سی و چهارمین جشنواره
بینالمللی فیلم مستند آمستردام (ایدفا) موفق به کسب جایزه انجمن منتقدان این جشنواره شد .وی
چهرهپردازروایتی طنزاستکه زندگی و رویای یکی اززنان عشایررا روایت میکند .جعفری آذرماه امسال
درسی و چهارمین جشنواره بینالمللی ایدفای هلند ،به عنوان معتبرترین رویداد ساالنه سینمای مستند
جهان و مورد تایید آکادمی اسکار ،توانســت جایزه انجمن بینالمللی منتقدان فیلم (فیپرشی) را از آن
خودکند.
وی همچنین در نخستین نمایش جهانی خود در اواخر مهر امســال ،جایزه بهترین فیلم بخش رقابتی
هفدهمین جشنواره آســیایی «یاماگاتا» ژاپن را برای جعفر نجفی به ارمغان آورد.این کارگردان جوان،
جشنوارههای بینالمللی معرفیکردکه آن نیزهمچون چهرهپردازدرجشنواره ایدفا صاحب عنوان برترشد
و جایزه فیلمکودک و نوجوان این جشنواره را به دست آورد.این مستندکوتاه درجمع  ۱۵مستند برترقاره
کهن نیزقرارگرفت تا همراه با  ۲۰جایزه بینالمللی دیگر ،صفحات بیشتری را برافتخارات نجفی اضافهکند.

کشف دو محموله روغن موتورتقلبی درچهارمحال
معاون نظارت ،بازرسی و حمایت ازحقوق مصرفکنندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و
بختیاری ،ازکشف و ضبط دو محموله روغن موتورتقلبی دراستان خبرداد وگفت :این محمولهها به تعداد
سه هزارو  ۱۰۰لیترروغن موتوربود .غالمرضا قائدامینی افزود :ارزش این محمولهها  ۷۰۰میلیون ریال است.
قائدامینی خاطرنشانکرد :همچنین طی روزهایگذشته دو هزارلیترروغن موتورتقلبی ازسطح شهرستان
شهرکرد شناسایی و جمعآوری شدکه ارزش این محموله نیز ۴۰۰میلیون ریال برآورد شده است.

اهدای  ۷فقره جهیزیه به نوعروسان نیازمند روستای چهارموران
با مشارکت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی ،هفت فقره جهیزیه تهیه و بین نوعروسان نیازمند روستای
محروم چهارموران از توابع شهرستان کوهرنگ توزیع شــد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون  ۳۷۲سری جهیزیه با هزینه  ۵میلیارد و
 ۶۰۶میلیون تومان تهیه و به نوعروسان نیامند اهدا شده است ،افزود :جهیزیه نوعروسان شامل لوازم
ضروری منزل از جمله یخچال ،اجاق گاز ،جاروبرقی و سایر وسایل مورد نیاز است.جاسم محمدی
اضافه کرد :هر ساله بخشی از هزینههای ازدواج مددجویان توســط خیران داخل و خارج از استان
تامین میشود.وی ادامه داد :ادارات کمیته امداد در سراسر استان و مراکز نیکوکاری در محالت شما
آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار استان هستند .شمارهگیری کد دستوری
 *۸۸۷۷*۰۳۸#نیزبرای پرداخت غیرحضوریکمکهای مردمی درنظرگرفته شده است.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باید منازل مسکونی با زیربنای پایین در چهارمحال ساخته شود
چهارمحال و بختیاریکه به عنوان یکی ازمناطق محرومکشورمحسوب
میشود ،به دالیل مختلف همچون آب و هوای مناسب وگردشگری بودن
با افزایش قیمت مسکن رو به رو بوده است.بهگونهایکه این مهم موجب
شده چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از استانهای نخست در تورم
و افزایش قیمت مسکن مطرح شود.این مهم خانه دار شدن را آرزویی
محال برای بسیاری ازمردم این استان تبدیلکردهکه طرحهای ساخت

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مردم بوده است.معاون مسکن و بازآفرینی
مسکن ،التیامی بر درد این
شهری اداره راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به علل مختلف
افزایش قیمت مسکن دراستان ،اظهارکرد :عدم استفاده ازظرفیت و توان
بخشی خصوصی برای جبران کسری مســکن و ایجاد تقارن در عرضه
مسکن ازمهمترین علتهای افزایش قیمت مسکن دراین استان است.
اسکندر امینی با اشــاره به نرخ باالی مهاجرت از روستاها به شهرها در
چهارمحال و بختیاری ،عنوان کرد :به دالیل مختلف مردم از روستاها به
شهرها مهاجرت میکنند و این مسئله موجب شده تقاضای مسکن در
شهرها افزایش یابد .وی ،ســومین دلیل را عدم ساخت و عرضه منازل
مسکونی با متراژپایین دانست و ادامه داد :بیشترین ساخت و سازها در
چهارمحال و بختیاری با متراژ و زیربنای زیاد است و برخی از خانوادهها
توانایی خرید این منازل را ندارند و نیاز است منازل مسکونی با زیربنای
پایین دراستان ساخته شود.
عدم همکاری دســتگاهها بــرای بازآفرینی بافتهای فرســوده

درچهارمحال و بختیاری

معاون مسکن و بازآفرینی شــهری اداره راه و شهرســازی چهارمحال و
بختیاری ،عدم اجرای سیاستها و بازآفرینی بافتهای فرسوده را ازدیگر
علتهای باال بودن قیمت دراستان عنوانکرد وگفت :این مسئله طی چند

دستگیری حفارغیرمجازدرلردگان

سال گذشته کلید خورده و به دستگاههای مربوطه ابالغ شده است؛ اما به

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد :بهدنبال کسب

دلیل عدم همکاری این مهم اجرایی نشد.امینی افزود :دولت باید تسهیالت

خبری مبنی برانجام حفاری غیرمجازدریکی ازمناطق تاریخی شهرستان لردگان به قصدکشف اموال
تاریخی و عتیقهها ،محل مورد نظر بالفاصله شناســایی شد .مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اظهارکرد :بهدنبالکسب خبری مبنی برانجام حفاری غیرمجاز
در یکی از مناطق تاریخی شهرستان لردگان به قصد کشف اموال تاریخی و عتیقهها ،محل مورد نظر
بالفاصله شناسایی شد.
مهرداد جوادی ،افزود :بهدنبال شناسایی محل با همکاری نیروی انتظامی شهرستان لردگان ،یک
حفارغیرمجازدریک عملیات غافلگیرانه هنگام حفاری دستگیرو ازوی تعدادی ادوات حفاری شامل
بیل،کلنگ،گاری،کمپرسورو موتوربرقکشف و ضبط شد.

مفاد آراء
 9/50آگهي ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 -1برابر رای شــماره  2170مورخ  1400/07/22هيات اول موضوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ،مالکيــت آقای حميد بلوچی به شناســنامه شــماره  488کدملی
 1286404509صادره اصفهان فرزند مهدی بر دو دانگ مشاع از ششدانگ
ال راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی از يکباب ساختمان
قطعه زمينی که قب ً
واقع در شــرق پالک  1075/4ملکــی متقاضيان به مســاحت  38/50متر
مربع مفروزی از پالک شــماره  5فرعی از  1075اصلی (که بايستی با پالک
 1075/4تجميع گــردد) واقع در اصفهان بخش  5حــوزه ثبت ملک جنوب
اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طــرف خانم هنوری
گابستان (مالک رسمی) خريداری شده است.
 -2برابــر رای شــماره  1763مــورخ  1400/06/11هيــات اول موضوع
قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی ،مالکيــت آقــای پيمــان
پور صبحی به شناسنامه شماره  417کدملی  1291017666صادره اصفهان
ال راهرو بوده و در حال حاضر
بر دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمينی که قب ً
قسمتی از يکباب ساختمان واقع در شرق پالک  1075/4ملکی متقاضيان به
مســاحت  38/50متر مربع مفروزی از پالک شماره  5فرعی از  1075اصلی
(که بايستی با پالک  1075/4تجميع گردد) واقع در اصفهان بخش  5حوزه
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف
خانم هنوری گابستان (مالک رسمی) خريداری شده است.
 -3برابر رای شــماره  1762مورخ  1400/06/11هيات اول موضوع قانون
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی ،مالکيت خانم ژينوس اشــراقی بروجنی به شناســنامه شــماره
 1288907354کدملــی  1288907354صادره اصفهــان فرزند کيومرث
و مالکيت خانم ساناز اشرقی بروجنی به شناســنامه شماره 1289142963
صادره اصفهان فرزند کيومــرث و مالکيت آقای فرود اشــراقی بروجنی به
شناســنامه شــماره  1288798636صادره اصفهان به ترتيب سهم هر يک
فرزندان دختر بر  6حبه مشــاع از  24حبه دو دانگ مشاع و سهم فرزند پسر
بر  12حبه مشاع از  24حبه دو دانگ مشاع ( به استثناء بهای ثمنيه دو دانگ
مشاع که متعلق به خانم فردوس فاتحی می باشد) از ششدانگ قطعه زمينی
ال راهرو بوده و در حال حاضر قسمتی از يکباب ساختمان واقع در شرق
که قب ً
پالک  1075/4ملکی متقاضيان به مســاحت  38/50متر مربع مفروزی از
پالک شماره  5فرعی از  1075اصلی (که بايستی با پالک  1075/4تجميع
گردد) واقع در اصفهان بخش  5حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان به موجب
بيع نامه عــادی (به نام مورث ايشــان :مرحوم کيومرث اشــراقی بروجنی)
و مع الواســطه از طرف خانم هنوری گابســتان (مالک رســمی) خريداری
شده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند .بديهی

عکس :؟؟؟

مستند دیگری را نیز درسال  ۲۰۱۹با محوریت مناســبات اجتماعی درایل بختیاری و با عنوان «آشو» به

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:
معاون اداره راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

بلندمدت با بهرهکم را دردستورکارخود قراردهد.وی ،نبود بانک اطالعاتی
جامع مسکن دراستان را عامل آخردرافزایش قیمت مسکن درچهارمحال
و بختیاری دانســت و اظهار کرد :در صورت راه اندازی سامانه ثبت اسناد
،اطالعات خانههای خالی مشخص میشــود و این مهم نشان میدهد
چه اشخاصی ازمسکن به عنوانکاالی سرمایهگذاری استفاده میکنند.
مسکن؛ کاالی سرمایهای

که چالشهای عمده مسکن در کشور و به تبع آن در استان چهارمحال

است.وی با بیان اینکه سوداگری ازروشهای مختلفی برافزایش قیمت

و بختیاری را به حقیقت نزدیکتر ساخته است ،اظهار کرد :چالشهای

مسکن تاثیرگذار اســت ،گفت :یکی از این روشهای افزایش قیمت،

عمدهایکه مسئولین بهجای رفع چالش درفکرتزریق مسکن هستند و

مصالح و مسکن است.

تجربههای دورههای گذشته در این حوزه نادیده گرفته میشود.محمود

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه نمیتوان با افزایش واحدهای درحال

بخشی نژاد با اشاره به مشکالت حوزه مســکن در شهرکرد ،عنوان کرد:

ساخت با این چالش جدی مقابلهکرد ،افزود :وجود تعداد زیاد واحدهای

مسکن در ایران به عنوان کاالی ســرمایهای محسوب میشود در حالی

خالی ازسکنه این موضوع را تایید میکند و موفقیت دراین بازارمشروط

که نگاه سیاستگذاران به مســکن ،مصرفی است.این استاد دانشگاه

به تغییرنگاه سیاستگذاری است.

تصریح کرد :مسکن در کشور و استان یک کاالی سرمایهای است و هر

کارشناس اقتصاد چهارمحال و بختیاری اظهارکرد :امکان ساخت مسکن

کاالی سرمایهای متناسب با جذابیت و نرخ بازدهی سرمایهگذاران را به

با قیمت مناسب و درحد قدرت خرید مردم وجود ندارد و درحد شعارباقی

خود جذب میکند.وی افزود :در شرایطی که بازارهای موازی در شرایط

مانده است چرا که در حال حاضر بســیاری از مردم زیر خط فقر مسکن

نامتعادلی به سرمی برند ،هرفردی به جهت درجه اطمینان باالتربخش

هســتند و بیش از 30درصد از هزینه ســالیانه خود را به تامین مسکن

مسکن دراین بازارسرمایهگذاری میکند.

تخصیص میدهند.بنا بر اینگزارش ضروری است مسئوالن ذی ربط با
همراهی و هماهنگی مانع ازفعالیتگسترده دالالن و سوداگران به حوزه

تاثیرافزایش قیمت مصالح برمسکن

یک کارشــناس اقتصاد چهارمحال و بختیاری با بیــان این موضوع که

اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1400/08/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1400/09/08 :
م الف 1221675 :مهدی شــبان رئيس ثبت اســناد و امالک جنوب
اصفهان
مفاد آراء
 9/51آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هيات موضوع بند  2ماده  1قانون
الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن مستقر
در اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان اصفهان
نظر به اينکه طبق آراء صادره باســتناد مدارک تســليمی تصرفات مالکانه
مفروزی افراد متقاضی زير در مجموعــه زاينده رود پالکهای  15316/29و
 -15241/3150اصلی بخش  5احراز گرديده است ،لذا طبق قسمت اخير بند
 2مذکور و ماده  10آئين نامه اجرائی مراتــب برای يک نوبت آگهی ميگردد
تا چنانچه کسی نسبت به آنها اعتراضی داشته باشــد از تاريخ الصاق آگهی
ظرف مدت  20روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اســناد و
امالک منطقه شرق تسليم و ســپس از تاريخ تسليم اعتراض ظرف يک ماه
دادخواســت خود را بدادگاه صالحه تقديم و گواهی طرح دعوی را باين واحد
ارائه نمايد بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض و گواهی طرح دعوی
ظرف مدت مقرر در اجرای رای صادره اقدام و ســند مالکيت بنام متقاضيان
صادر خواهد شد.
ضمنــ ًا برابر تبصــره  2مــاده  1فــوق الذکر صدور ســند مالکيــت مانع
مراجعــه معتــرض بــه محاکــم قضائــی بــرای تقديــم دادخواســت
اعتراض نمی باشد.
 -1رای شماره  718ششدانگ يک باب خانه به مساحت  153/03متر مربع
به شــماره  3338فرعی از  15241/3150اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام
 -1آقای کاوه اسدی فرزند ابراهيم ( به نسبت  42حبه مشاع از  72حبه شش
دانگ) و  -2خانم پريسا اسدی فرزند ابراهيم ( به نسبت  21حبه مشاع از 72
حبه شــش دانگ) و  -3خانم رقيه بصيرت نيا فرزند حسين (به نسبت  9حبه
مشاع از  72حبه شش دانگ) واقع در مجموعه زاينده رود
 -2رای شماره  719ششدانگ يک باب خانه به مساحت  151/88متر مربع به
شماره  3370فرعی از  15241/3150اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام آقای
ولی اله اسکندری فرزند فرج اله واقع در مجموعه زاينده رود
 -3رای شماره  720ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت  142/50متر مربع
به شــماره  3416فرعی از  15241/3150اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام
خانم زهرا صادقی نهر خلجی فرزند سيف اله واقع در مجموعه زاينده رود
 -4رای شماره  721ششدانگ يک باب خانه به مساحت  153/73متر مربع
به شماره  3423فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام خانم
شهين دخت عصيانی مارنانی فرزند فضل اله واقع در مجموعه زاينده رود
 -5رای شماره  722ششدانگ يک باب خانه به مساحت  153/24متر مربع
به شماره  3459فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام آقای
محمدرضا معمار فرزند حسين واقع در مجموعه زاينده رود
 -6رای شماره  723ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت  288/24متر مربع
به شماره  3508فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام بنياد
مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
 -7رای شماره  724شششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت  288/05متر
مربع به شماره  3509فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام
بنياد مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود

عدهای برای همیشه باید قید خانهدارشدن را بزنند و این واقعیتی است

نقدینگی به این بخش ،سوداگری دراین بازاربا این ساختارامری بدیهی

بخشــینژاد ادامه داد :به دنبال ســرمایهگذاری و هدایت حجم عظیم

 -8رای شماره  725ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت  288/63متر مربع
به شماره  3510فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام بنياد
مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
 -9رای شماره  726ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت  288/00متر مربع
به شماره  3511فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام بنياد
مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
 -10رای شماره  727ششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت  288/08متر
مربع به شماره  3512فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام
بنياد مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
 -11رای شماره  728ششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت  193/95متر
مربع به شماره  3513فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام
بنياد مسکن انقالب اسالمی اصفهان واقع در مجموعه زاينده رود
 -12رای شماره  729ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت  149/74متر
مربع به شماره  3530فرعی از  15316/29اصلی بخش  5ثبت اصفهان بنام
آقای سيد مرتضی حســينی آذر خوارانی فرزند سيد محمد واقع در مجموعه
زاينده رود
م الف 1231079 :مهدی صادقــی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک
منطقه شرق
فقدان سند مالکیت
 9/52شماره نامه 1400/09/03 -140085602025010702 :نظر به اينکه
خانم مهناز يکتائيان به شــماره وکالت نامه  19665مورخ  1400/07/17به
شــماره تصديق  650321دفترخانه  1275تهران به وکالت از آقای مهدی
مهران علوی رضوی راوری به شماره ملی  0047729627با تسليم دو برگ
استشهاد شهود به شــماره تصديق  738626مورخ  1400/07/28دفترخانه
اسناد رسمی شماره  17اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکيت به ميزان
سه دانگ مشاع از ششدانگ می باشد در ضمن ( منافع مورد مصالحه باظهار
ال بکسی واگذار نگرديده اســت و بصورت مادام الحيات متعلق به
مصالح قب ً
ايشــان می باشــد و منافع پس از فوت مصالح تابع عين می گردد حق فسخ
مصالحه و حق سکنی در مورد مصالحه مادام الحيات شخص مصالح متعلق به
ايشان بوده و مصالح مادام الحيات خويش حق فسخ اين مصالحه را بصورت
يکجانبه و بدون نياز بحضورمتصالحين و يا نياز به هيچگونه صدور حکمی از
محاکم قضائی را دارد و در صورت تحقق فوت متصالحين مصالح با استفاده
از حق فسخ خود اقدام به تفاســخ مورد مصالحه را خواهد نمود و در صورت
تحقق فوت مصالح مدت مزبور منتفی محســوب می گردد) مربوط به پالک
ثبتی شماره  18044فرعی از  28اصلی به صفحه  218دفتر  1087به شماره
ثبت  241137بخش چهارده اصفهان تحت شماره چاپی  900553سری ب
سال  93صادر و تسليم گرديده صدور سند مالکيت المثنی نموده است .لذا سند
مالکيت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است و چنانچه سند مالکيت
مفقودی جهت انجــام هر گونه معامله به آن دفترخانــه ارائه گرديد از انجام
معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به اين اداره ارسال نمائيد .انجام
هر نوع معامله با سند مالکيت المثنی موکول به استعالم از اين اداره می باشد.
لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل مــاده  120آئين نامه قانون
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند
معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل
سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله

مسکن شوند و همچنین با اصالح و بازآفرینی بافت فرسوده در شهرها
مشکل مسکن را درچهارمحال و بختیاری حلکنند.

ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد.
م الف 1230892 :ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت
 9/53شماره نامه 1400/09/03 -140085602025010698 :نظر به اينکه
خانم مهناز يکتائيان به شــماره وکالت نامه  18913مورخ  1400/04/10به
شماره تصديق  216011دفترخانه  1275تهران به وکالت از خانم مژده علوی
رضوی راوری به شماره ملی  0047671327با تسليم دو برگ استشهاد شهود
به شــماره تصديق  778992مورخ  1400/07/28دفترخانه اســناد رسمی
شماره  17اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکيت به ميزان يک دانگ و نيم
مشاع از ششدانگ می باشــد در ضمن ( منافع مورد مصالحه باظهار مصالح
ال بکسی واگذار نگرديده اســت و بصورت مادام الحيات متعلق به ايشان
قب ً
می باشــد و منافع پس از فوت مصالح تابع عين می گردد حق فسخ مصالحه
و حق سکنی در مورد مصالحه مادام الحيات شخص مصالح متعلق به ايشان
بوده و مصالح مادام الحيات خويش حق فسخ اين مصالحه را بصورت يکجانبه
و بدون نياز بحضورمتصالحين و يا نياز به هيچگونه صدور حکمی از محاکم
قضائی را دارد و در صورت تحقق فوت متصالحين مصالح با اســتفاده از حق
فسخ خود اقدام به تفاســخ مورد مصالحه را خواهد نمود و در صورت تحقق
فوت مصالح مدت مزبور منتفی محســوب می گردد) مربوط به پالک ثبتی
شماره  18044فرعی از  28اصلی به صفحه  215دفتر  1087به شماره ثبت
 241136بخش چهارده اصفهان تحت شماره چاپی  900552سری ب سال
 93صادر و تسليم گرديده تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده است.
لذا سند مالکيت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است و چنانچه سند
مالکيت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله بــه آن دفترخانه ارائه گرديد
از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به اين اداره ارســال
نمائيد .انجام هر نوع معامله با سند مالکيت المثنی موکول به استعالم از اين
اداره می باشد .لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده  120آئين
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل
سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق
مقررات خواهد شد .م الف 1230890 :ابوالفضل شهرياری نائينی مدير
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

اعالم مفقودی
ســند کمپانــی خــودروی وانــت آریســان
(تیــپ  )PU1OHVG CNGمــدل  1394بــه
رنــگ ســفید  -روغنــی بــه شــماره پــاک
ای ران  427-53س  61و شــماره موتــور  118J0011141و
شماره شاسی  NAAB66PE5FV521392و شناسه ملی
خودرو  IRFC941X354521392به نام آقای سید نوید
موسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جامعه

خبرخوان

دوشنبه  08آذر 23 / 1400ربیع الثانی  29 / 1443نوامبر / 2021شماره 3406

اصفهان؛ پیشرو دربازیافت پسماندهای خطرناک خانگی
قوطیهای رنــگ ،حشــرهکشها ،باتریها و ...بهدلیل وجود ترکیبات ســمی ،قابل اشــتعال

مدیرکل بهزیستی استان مطرح کرد:

و واکنشدهنده پســماندهای خطرناک خانگی محســوب میشــوند که بایــد بهصورت مجزا
تفکیک و اصولی دفن شــوند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اطالعرســانیها هم در

اصفهان؛ پیشتازدربحران سالمندی

راستای آگاهیبخشی به شهروندان بســیار اندک و ناچیز بوده است .همین غفلت ،سبب شده تا
پسماندهای خطرناک خانگی با پســماندهای عادی مخلوط و در سطلهای زباله رها شوند .این
در حالی است که بهگفته فعاالن محیطزیست اگر زبالههای خطرناک خانگی درست جداسازی
و دفن نشوند میتوانند تهدیدی برای بهداشــت عمومی و محیطزیست باشند.استفاده از تجارب
شهرها و کشورهایی که در حوزه جمعآوری پسماندهای خطرناک خانگی موفق بودهاند میتواند
به عملکرد بهتر مدیریت شهری کمک کند.
سعید مرادیکیا ،فعال محیطزیست در شهر اصفهان گفت :اصفهان جزو شهرهایی است که برای
پسماندهای خطرناک در حوزه زیستمحیطی برنامه دارد و توانسته پسماند خطرناک تولید شده
را بهصورت هدفمند جمعآوری و بازیافت کند.
وی به موضوع بازیافت در حوزه تولید هم اشــاره و عنوان میکند :مدیران اجرایی و تولیدکنندگان

در مناسب سازی راهها برای معلولیت اقدامات خوبی

انجام شده و برای حمل و نقل به طرحهای خیلی خوبی
با پلیس راهور ،نظام مهندسی ،شهرداری و اتوبوسرانی

این موضوع را مدنظر داشته باشــند که برای بازیافت بهینه پسماند باید قبل از تولید اقدام کنند که
با این رویکرد تمام تولیدات با هدف بازیافــت حداکثری صورت میگیرد و این یعنی موفقیت در
حوزه پسماند.

رسیدیم و نسبت به سایر نیازهای معلوالن این بخش

لزوم حمایت ازنخبگان بسیجی

پیشرفت خوبی کرده است

معاون جهاد علمی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهانگفت :ازظرفیتهای نخبگان بسیجی
مجری طرحهای علمی و پژوهشــی ،حمایت مادی و معنوی میشود.سرگرد خالد گمار در آیین
تجلیل از نخبگان بسیجی شهرستان برخوار اظهار کرد :از طرحهای پژوهشی تا سقف یک میلیارد
و از شرکتهای دانش بنیان بســیج تا یک میلیارد و  ۴۰۰میلیون ریال بالعوض حمایت میشود.
وی افزود :هم اکنون  ۵۲پایگاه علمی پژوهشی در استان فعال است و تا سال آینده به  ۸۰پایگاه
میرسد.معاون جهاد علمی سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان تاکید کرد :تقویت بنیه علمی
و توانمند سازی بسیجیان ،جریان سازی علمی ،شناسایی مشکالت شهرستانها و استان اصفهان
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان گفــت :معلوالن امتیــاز خاصی

تاکیدکرد :بحث مسکن یکی دیگرازدغدغههای ما برای معلوالن است،

نمیخواهند و تنها خواهان یک فرصت برابردرجامعه هستند.ولیا ...نصر

دولت اعتبارات الزم را تامین نکرد و امیدواریم در دولت جدید به پشت

اصفهانی صبح یکشنبه درنشست خبری روزجهانی معلوالن اظهارداشت:

نوبتیها مسکن داده شود و مشکل آنها حل شود.وی با بیان اینکه ازیک

مطابق رسمی هرسال درروزجهانی معلوالن شعاری درنظرگرفته شدهکه

میلیون و  ۸۰۰هزار کل معلوالن یک میلیون آن نیازمند اشتغال هستند،

شعارجهانی امسال با محوریت جهان فراگیربعد ازکرونا با مشارکت افراد

ادامه داد :در مناسب سازی راهها برای معلولیت اقدامات خوبی انجام

دارای معلولیت درنظرگرفته شدهکه امیدواریم عملیاتی باشد.وی ،ضمن

شده و برای حمل و نقل به طرحهای خیلی خوبی با پلیس راهور ،نظام

تسلیت فوت سه خبرنگاراصفهان ،افزود :امیدواریم بیماریکرونا هرچه

مهندسی ،شهرداری و اتوبوسرانی رســیدیم و نسبت به سایر نیازهای

زودترازجامعه ریشهکن شود و شعارروزمعلولین نیزدرهمین راستا بوده

معلوالن این بخش پیشرفت خوبی کرده است.

است.مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان در خصوص اشتغال معلوالن
ادامه داد :اشتغال برای تمام جامعه مشکل استکه این موضوع به طبع

و ارائه حل فناورانه برای آنها از دیگر اقدامات معاونت علمی سپاه استان است.

کنیم ،این موارد غالبا مورد غفلت است.
رشد سالمندی اصفهان بیش ازمتوسط کشوری است
مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان با بیان اینکه جایگاه اصفهان در
خصوص ســالمندان از نظر تعداد ســوم و از نظر درصد به جمعیت کل
چهارم کشور است ،افزود :رشد ســالمندی در اصفهان بیش از متوسط
کشوری اســت و در حالی که طی چند سال گذشــته  ۱۰درصد استان
اصفهان ســالمند بودند ،امروز  ۹/۱۱درصد استان سالمند هستند.وی
اضافه کرد :با توجه به طالقها و تــک فرزندی بودن خانوادهها ،بحران

معلول خواهان امتیازخاصی نیست

سالمندی خواهیم داشت که در آن تک سالمندی بزرگ ترین مشکل

مدیرکل بهزیســتی اســتان اصفهان تاکیــد کرد :معلــوالن خواهان

است ،بنا بر پیشبینیها تا سال  ۱۴۳۵حدود  ۳۵درصد جمعیت کشور

امتیاز خاصی برای ظهور در اجتماع نیســتند و صرفا یک فرصت برابر

باالی  ۶۰سال خواهند بود که مشکل ســاز خواهد بود.نصر اصفهانی با

میخواهند.وی تصریح کرد :نگاه مردم نســبت به معلوالن ترحم آمیز

اشاره به پیوستن اصفهان به شهرهای دوستدار سالمند ابراز داشت :در

است که به نوعی این دسته افراد را زیر سوال میبرد و باید قانون در این

کشورهای دیگر سازمان ســالمندان وجود دارد که با جدیت به این امر

وی اضافه کرد :کمی از این مشــکل به بهزیستی و وزارت برمیگردد که

خصوص با دادن فرصت معلوالن در ســطحی برابر با افراد عادی قرار

ورود میکند ،در ایران نیز بحث ســالمند باید با همکاری سازمانهای

با وجود قانون این امر اجرایی نمیشود ،همچنین تعداد زیادی معلول

دهد.نصر اصفهانی گفت :در هر پروژه اجرایی شهرداری مناسب سازی

مرتبط انجام شود و اگر به این امر توجه نشود طی  ۳۰سال آینده بحران

تحصیل کرده داریم که شــرایط ســختی برای کار دارند.نصر اصفهانی

معلوالن باید مدنظرباشد ،دراین راستا ما باید مطالبهگری خود را بیشتر

سالمندی خواهیم شد.

برای معلوالن با سختی بیشــتری روبهرو است ،اما بعضی از دستگاهها
برای معلولیت یک فرد آن راکنارمیگذارندکه این مشکل سازاست.
مطالبه گری افزایش یابد

ناجا
رییس پلیس فتای استان اصفهانگفت :با توجه به شیوع ویروسکرونا و تعطیلی مدارس ،والدین نگران
افت تحصیلی فرزندان خود هستند و برای جبران این افت به دنبالکالسهای خصوصی می روندکه بتواند

اولین همایش ملی شیوهها و راهکارهای ترویج

کالهبرداری ازدانش آموزان با شگرد کالسهای
خصوصی مجازی
عقب افتادگی دانش آموزان خود را جبرانکنند .سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود :متاسفانه بخشی
از تبلیغات کالسهای آنالین خصوصی از سوی مجرمان سایبری بوده و هدف آنها سوءاستفاده مالی
و اخاذی از شهروندان است.این مقام انتظامی گفت :در زمان ثبت نام فرزندان در کالسهای تخصصی
آنالین ،کالهبردار از کاربران میخواهد که مبالغ ناچیزی را به عنوان پیش ثبت نام واریز کنند ،ســپس با
هدایت کاربران به صفحات و درگاههای جعلی اطالعات حساب بانکی کاربران را سرقت و حساب آنان را
خالی میکنند.سرهنگ مرتضوی خاطرنشانکرد :جمعآوری اطالعات خانواده و دانش آموزازدیگرموارد
مجرمانه است که به دنبال آن شاهد اخاذی از خانواده یا دانش آموز هستیم.رییس پلیس فتای استان
اصفهان توصیه کرد :با توجه به اینکه ویروس کرونا به نحوی باعث افت تحصیلی برخی از دانشآموزان
شده است ،خانوادهها میتوانند عالوه براستفاده ازظرفیت فضای مجازی با استفاده ازروشهای مختلف
مانندکتابها و نرم افزارهایکمک آموزشی و مواردی ازاین قبیل باعث تقویت سطح سواد فرزندان خود
شوند ،ضمن آنکه برای استفاده ازکالسهای آنالین حتما ازموسسات معتبرو شناخته شده درخواست
خدماتکنند و مراقب باشند اطالعات محرمانه و خصوصی خود و فرزندانش را دراختیاراین افراد نگذارند.

قرآن کریم در فرهنگ عمومی توسط دارالقرآن
الکریم اصفهان و دانشــگاه قرآن و معارف اهل
بیت (ع) ،اردیبهشت ســال آینده برگزار خواهد
شد.در همین راستا اعضای اولین همایش ملی

ریالکاالی قاچاق درعملیات پلیس دراین شهرستان خبرداد.سرهنگ ایرجکاکاوند درتشریح این خبر
گفت :ماموران پلیس شهرستان فالورجان حینكنترل خودروهای عبوری درمحور«اصفهان-شهرکرد»
به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشكوك و آن را متوقف كردند.این مقام انتظامی اظهار داشت :در
بازرسی از این خودرو تعداد  8حلقه الستیک خارجی ویک دستگاه ماشین لباسشویی خارجی فاقد
هرگونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد.وی با اشاره به این که این خودروی توقیفی از استانی جنوبی
به مقصد اصفهان در حرکت بود ،یادآور شد :ارزش تقریبی کاال های کشف شده در ارزیابی کارشناسان،
یک میلیارد و  500میلیون ریال بیان شد.فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان درپایان با تاکید برعزم
قاطع پلیس درمبارزه با پیشگیری ازورود انواعکاالی قاچاق به داخلکشوربه منظورحمایت ازتولیدات
داخلی افزود :یک نفردراین عملیات دستگیرو پس ازتشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کرد :قرآن کریم سرچشــمهای بی کــران برای
هدایت انســانهایی اســت که معنویت و قرب
الهی را مهمترین اصل یک زندگی ناب دانسته و
بدون تردید نخستینگام درفهم و عمل به چنین
معارفی ،دسترســی انســانها به محتوای این
آموزه هاست و باید حالوت فرهنگ قرآنکریم در

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری  2ســارق مغازه صوتی تصویری و كشف اموال

به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی نجف آباد قرار گرفت.وی افزود :ماموران ضمن
هماهنگی با مرجع قضایی و با انجام اقدامات گسترده پلیسی  2سارق مغازه را شناسایی و دستگیر
کردند.این مقام انتظامی با اشاره بهكشف چندین دستگاه آمپلی فایرو بلندگو خودروی مسروقه ،به
ارزش  2میلیارد ریال از مخفیگاه این متهمان گفت :سارقان در بازجویی های اولیه به  4فقره سرقت
مغازه در سطح شهرســتان نجف آباد اعتراف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از تحویل
متهمان به مراجع قضایی خبر داد و در پایان به كسبه توصیه کرد؛ نسبت به ایمن كردن مغازها جهت
پیشگیری ازسرقت اقدام و موارد مشكوك را ازطریق شماره تلفن  110به پلیس اطالع دهند.

خیریه اســتان اصفهان گفت :از ابتدای امســال تا
کنون  ۶۰مورد وقف جدید در اســتان به ثبت رسیده
است.حجت االسالم اصغرتوسلی درخصوص اینکه
موقوفات بعد از واگــذاری چگونه به اماکن مختلف
تبدیل میشوند،گفت:کارگروهی را دراستان اصفهان
تشــکیل دادهایم که تمامی نیازهای شهرستانها را
مشخص میکنند و طبق همان نیازها امالک وقفی
به اماکن مختلف مثل مدارس مساجد و اماکن دیگر

عکس روز

همایش ملی شیوهها و راهکارهای ترویج قرآن
درترویج فرهنگ قرآنکریم اشــارهکرد وگفت:

مســروقه به ارزش  2میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.ســرهنگ میثم گوهری آرانی با اعالم

معاون امــور حقوقی و ثبتــی اداره کل اوقاف و امور

با فرا رسیدن فصل پاییز ،درختان

کریم در فرهنگ عمومی ،به نوسازی و روزآمدی

این خبر اظهار داشت :در پی وقوع یك فقره سرقت مغازه صوتی تصویری در این شهرستان موضوع

استان اصفهان رتبه دوم وقف درکشور

ابیانه درپاییز

دستگیری سارقان مغازه صوتی تصویری و كشف  2میلیارد
ریال اموال مسروقه

دستیابی به الگوهای علمی و عملی ترویج قرآن
کریم درجامعه ،شــناخت نیازهــا و کمبودهای
فرهنگی و تحصیلی دراجرای شیوههای حضورو
ترویج قرآن کریم تمرکز بر توسعه توان و مهارت
افزاییکارشناسان ،مربیان ،مدیران ،فعاالن امور
قرآنی ،آحاد مردم و نسل جوان جامعه از اهداف
برگزاری این همایش است.

 ۵۰.۲۴درصد از این گروه هدف هر دو دوز واکسن خود را برای ایمنی در مقابله ویروس منحوس

تا میزان حوادث این بخش کاهش یابد.

بدنه جامعه ،ساری و جاری شود.در این مراسم،
مدیرعامل دارالقرآن الکریــم اصفهان و رییس

هدف  ۱۲تا  ۱۸سال اصفهان دوز نخست واکسن کووید  ۱۹دریافت کردهاند.وی بیان کرد :همچنین

پیش بینیهای هواشناسی است.شیشه فروش ادامه داد :شرکت گاز و آتش نشانی در خصوص آموزش مردم و مدیریت ایمنی نصب بخاری منازل اقدام کنند

این همایش نقط ه عطفی درجهت بررسی بیشتر

داشته باشد.آیت ا ...طباطبایی نژاد خاطرنشان

ستاد استان و فرمانداران شهرستانها برگزار میشود.استاندار اصفهان درباره درصد واکسیناسیون
گروه هدف میان  ۱۲تا  ۱۸ســال در اصفهان بیان کرد :در حال حاضر بالغ بر  ۷۲.۳۲درصد از گروه

تشکلهای صنفی کشاورزی در تامین منابع مالی برای خرید تجهیزات این ایستگاهها همکاری کنند چرا که سرمایه گذاریهای آنان و فعالیت شان وابسته به

در جامعه مورد توجه خاص قرار گیرد و برگزاری

برای همه اقشار به خصوص جوانان و نوجوانان

راستا روزهای شنبه به صورت وبینار با هیئت دولت و همچنین روزهای سهشنبه با حضور اعضای

الزم نسبت به دفع آبهای سطحی اقدام و مانع از بروز اتفاقات ناگوار شوند.وی بر تقویت ایســتگاه های هواشناسی برای رصد وضعیت هوا تاکید کرد و گفت:

این رونمایی گفت :ترویــج فرهنگ قرآن کریم

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از توقیف یك دستگاه اتوبوس حامل یک میلیارد و 500میلیون

تصریح کرد :جلسات ستاد مقابله با کرونا به صورت  ۲جلســه در هفته صورت میگیرد که در این

کمترین میزان بارندگیها هم به بحران تبدیل میشود.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از شهرداری ها و دهیاری ها خواست تا با انجام تهمیدات

جمعه و نماینده ولی فقیه در اصفهان در حاشیه

تعمیق باورهای قرآنی درفرهنگ عمومی جامعه

محالت با قدرت موثری در حال پیگیری است.وی ،پیرامون برگزاری جلسات ستاد مقابله با کرونا

در برابر بحرانهای احتمالی اســت.وی بیان کرد :آب گرفتگی از جمله مهم ترین حوادث طبیعی فراگیر در اســتان اصفهان است که بی توجهی به این مسئله با

کردند.آیت ا ...سید یوسف طباطبایی نژاد ،امام

بخشهای مختلف ایجاد کند و نگرش ایمانی و

از توان نیروی مقاومت بسیج و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و کاشان در پایگاههای سالمتی

خسارات ضروری است.منصور شیشه فروش افزود :شروع سرما و کاهش دما در هفتههای گذشــته و امکان بروز حوادث در آینده ،نیازمند تقویت ظرفیتها

ترویج قرآن کریــم در فرهنگ عمومی رونمایی

و توسعه شیوههای جدید ترویج قرآن کریم در

پیشگیری از بیماری کرونا اظهار داشت :اجرای طرح جامع شهدای سالمت طی  ۲۰روز با بهرهگیری

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت :تجهیز شهرها و روستاها برای مدیریت حوادث اقلیمی و پیشــگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و کاهش

پوستراولین همایش ملی شیوهها و راهکارهای

کشف بیش ازیک میلیارد کاالی قاچاق ازیک اتوبوس
مسافربری درفالورجان

سیدرضا مرتضوی با اشاره به رویکرد جاری استانداری اصفهان در ستاد استانی مدیریت مقابله و

تجهیزشهرها و روستاها برای مدیریت حوادث اقلیمی ضروری است

عمومی باحضور در دفتر امام جمعه اصفهان ،از

این همایش میتواند مسیر همواری برای بسط

استاندار اصفهان گفت ۷۳ :درصد از مردم استان اصفهان دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردهاند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

شیوهها و راهکارهای ترویج قرآنکریم درفرهنگ

ابعاد قرآنکریم درجامعه شود.وی افزود :برپایی

 ۷۳درصد اصفهانی ها دوزدوم واکسن کرونا را
دریافت کردهاند

کرونا دریافت کردهاند.

خبر روز
رونمایی ازپوسترهمایش
ملی شیوه ها و راهکارهای
ترویج قرآن

استاندار:

سرســبزی خود را بــه زردی و
نارنجــی تغییــر میدهند .یکی
از جاهای دیدنــی در این فصل،
روســتای ابیانه اصفهان بوده که
هر ســاله مردم زیادی را به خود
جذب میکند.روستای ابیانه در
فاصلــه  ۱۸۰کیلومتری اصفهان
و در  ۴۰کیلومتری شــمال غربی
نطنز قرار گرفته است.

تبدیل میشــود.وی افزود :اما گاهی اوقات واقفان

مثل کاشان ،آران و بیدگل ،گلپایگان و نواحی یک و

خود تصمیم میگیرند که ملکــی را که میخواهند

سه هستند و تا چندین ســال قبل امالک فرسوده

وقف کنند به چه مکانی تبدیل کننــد و هیچ مانعی

زیادی دراین نواحی وقف میشد.معاون امورحقوقی

در خصوص تصمیم واقف وجــود ندارد.معاون امور

و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان

حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

تصریح کرد :اخیرا بیشتر امالکی که وقف میشوند،

اصفهان عنوانکرد :برخی واقفان درخواست میکنند

خانههای جدید و آپارتمانهای  ۸تا  ۱۰سال ساخت

تا زمانی که در قید حیات هستند خودشان از عواید

هســتند به طوری که از  ۱۰۰ملک وقفی که در ســال

امالک وقفی بهره ببرند و ازنظرما این تصمیم بالمانع

گذشته به ثبت رسید حدود  ۴۵ملک آنها خانههای

است و بعد از فوت او امالک وقفی به اداره کل اوقاف

جدید بودند.توسلی اظهار کرد :گاهی اوقات اداره کل

استان اصفهان واگذار میشوند.توسلی خاطرنشان

اوقاف استان اصفهان به سرمایهگذاری ورود میکند

کرد :امالک با بافتهای فرســوده و قدیمی زیادی

و با سرمایهگذارانی که از طریق روزنامه کثیراالنتشار

در استان اصفهان وجود دارد ،اما امسال فقط یکی از

اعالم آمادگی میکنند ،همــکاری میکند و در حال

این امالک وقف شد در صورتی که سالهای گذشته

حاضرملکهایی هستندکه به واحدهای مسکونی و

تعداد وقف امالک فرسوده بیشتر بود.وی ادامه داد:

تجاری تبدیل شده و زیر نظر اداره کل اوقاف استان

امالک فرسوده بیشتر در شهرستانها با قدمت باال

اصفهان فعالیت میکنند.

مستطیل سبز
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رونمایی مجدد از«روزبه» درآبادان؟
روزبه چشمی از روز پنجشنبه به تمرینات تیمش اضافه شده و در دسترس فرهاد مجیدی است.
پس از پیوســتن دوباره روزبه چشمی به اســتقالل ،دســت فرهاد مجیدی برای انتخاب نفرات

مصاف سپاهان -نساجی در نقش جهان؛

خط میانی بازتر از قبل شد .بازیکنی که
قابلیت بازی در پســت مدافع وهافبک

طالیی پوشان در اندیشه تداوم صدرنشینی

دفاعــی دارد و میتواند با اســتفاده از
تجربه باالیش ،میانه میدان را در دست
گرفته و قدرت تیمش را در این قسمت
از زمین افزایش دهد.چشمی در دیدار

عکس :تسنیم

برابر تراکتــور  45دقیقه برای تیمش به
میدان رفــت ؛اما در دیــدار برابر فجر به
میدان نرفت و در دقایق پایانی مسابقه
با نساجی نیز توانست برای لحظاتی در
ترکیب تیمش قرار بگیرد .ایــن بازیکن به دلیل بیماری ،دیدار با گل گهر را از دســت داد ولی از روز
پنجشنبه به تمرینات تیمش برگشته است.خط میانی اســتقالل در بازیهای گذشته مورد انتقاد
هواداران این تیم قرار گرفت .بازیکنانی که قادر به خلق موقعیت برای مهاجمان نبودند و حاال ممکن
است مجیدی نیز به تغییر سیستم و جابه جایی بین نفراتش اقدام کند .چشمی یکی از بازیکنانی
اســت که ممکن اســت به عنوان تکهافبک دفاعی ،در دیدار برابر صنعت نفت به میدان برود .به
خصوص اینکه بازی در آبادان برگزار میشود و مجیدی به یکهافبک جنگنده در وسط زمین نیاز
دارد تا به تقابل خط میانی میزبان برود.دست فرهاد مجیدی برای انتخاب نفرات خط میانی بازاست
ولی شاید حضور روزبه چشمی آن سورپرایز ویژه فرهاد برای پیش از دربی باشد .امتیازات تیمها در

شاگردان نویدکیا در خط میانی ،قدرتمندترین تیم

حال حاضر لیگ هستند و وجود ستارههایی مانند

رفیعی ،علیمحمدی ،ریگی ،سلمانی ،کریمی،

احمدزاده و حسینی باعث شده نویدکیا با خیال
آسوده دنبال اجرایی کردن برنامههایش باشد

جدول رده بندی نزدیک به هم بوده و مجیدی نیز به خوبی میداند برای دو دیدار برابر صنعت نفت
و پرسپولیس ،به بازیکنان باتجربه نیاز دارد.

ناکامی باورنکردنی درتسویه حساب «کالدرون»!
باشــگاه پرســپولیس در حالی روز  ۱۲آبان اعالم کرد که پرداخت مطالبات گابریل کالدرون را آغاز

تیم فوتبــال ســپاهان در هفتــه هفتم

طالیی پوشان از نظر تاکتیکی و تیمی شرایط خوبی دارند .با این حال

از مدعیان اصلی قهرمانی این دوره از رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور

رقابتهای لیگ برتر در ورزشــگاه نقش

مشکل عمده سپاهان را باید در خط حمله این تیم جستوجو کرد؛ آنها

به شمار میروند در دیدار با فجرسپاسی یکی از ضعیف ترین بازیهای

جهان ،میزبان تیم نساجی مازندران است .هفته هفتم رقابتهای لیگ

موقعیتهای پرشماری خلق میکنند اما بهره الزم را از این موقعیتها

خود در ایــن دوره از رقابتهای لیگ برتر را به نمایش گذاشــتند ولی

برتر فوتبال ،جام خلیج فارس ،امروز با برگزاری  5دیدار آغاز میشود که

نمیبرند .با این وجود حضوربازیکنان باکیفیتی مانند خلعتبری ،مغانلو

حاال در تقابل با تیم نساجی مازندران عالوه بر برتری به دنبال ارائه یک

در یکی از این رقابتها طالیی پوشــان نصف جهان مقابل تیم نساجی

و شهباززاده دست نویدکیا را باز گذاشته و میتواند تغییرات مدنظرش

بازی زیبا و پر گل هســتند تا بار دیگر قدرت خود را به رخ سایر مدعیان

مازندران صف آرایی میکنند.

را اعمال کند.

قهرمانی بکشند.

شاگردان محرم نوید کیا در شرایطی آماده برگزاری این دیدار میشوند

شــاگردان نویدکیا در خط میانی ،قدرتمندترین تیم حال حاضر لیگ

نســاجی مازندران تیم جوان و با انگیزه ای اســت .این تیم طی هفته

که هفته گذشته موفق شدند با برتری دو برصفر مقابل تیم فجرسپاسی

هستند و وجود ستارههایی مانند رفیعی ،علیمحمدی ،ریگی ،سلمانی،

گذشته در مقابل تیمهای مدعی و متمول لیگ برتر مانند پرسپولیس،

و با توجه بــه توقف رقبا به صدر جدول رده بندی مســابقات بازگردند.

کریمی ،احمدزاده و حسینی باعث شده نویدکیا با خیال آسوده دنبال

گل گهر و اســتقالل تهران بازی کرده و میانگین امتیازی خوبی گرفته

سپاهان در  6هفته گذشته  4برد ،یک تساوی و یک شکست به دست

اجرایی کردن برنامههایش باشــد .در فاز دفاعی نیز سپاهان عملکرد

است .جایگاه شاگردان ساکت الهامی در جدول شاید مطابق انتظارها

آورده و با اندوختن  13امتیازدررده سوم جدول ایستاده است .درآن سو

بسیار خوبی از خود به جای گذاشته و دریافت تنها یک گل در  5هفته،

نباشد؛ اما بازیهای خوب نساجی در دیدارهای سخت مقابل تیمهای

تیم نساجی مازندران هفته گذشته مقابل تیم پیکان به نتیجه تساوی

گویای قدرت خط دفاعی سپاهان است.

مدعی نشان داده که کیفیت بازی مورد درخواست و توجه هواداران این

دو بر دو دست یافت .تیم نســاجی در  6بازی قبلی خود یک برد ،سه

بازی سپاهان و نساجی یکی از دیدارهای مهم هفته هفتم رقابتهای

تیم بوده است.

تساوی و دو شکست کسب کرده و با  6امتیاز در رده دوازدهم جدول رده

لیگ برتر است ،دیداری نسبتا دشــوار که نتیجه آن عالوه بر دو  2تیم

دیدار تیمهای سپاهان و نساجی عصر امروز و از ساعت  16در ورزشگاه

بندی قرار گرفته است.

برگزار کننده برای سایر مدعیان به خصوص آلومینوم اراک ،استقالل،

نقش جهان برگزار میشود .در دیگر دیدارها تیم پیکان میزبان تیم گل

سپاهان مقابل فجر از شــرایط آرمانی دور بود ،با این حال تجربه باال و

پرسپولیس و پیکان نیز حائز اهمیت است.

گهر سیرجان است ،صنعت نفت آبادان از تیم استقالل تهران پذیرایی

میل به برتریجویی بازیکنان این تیم در کنار ساختار دقیق خط دفاعی

سپاهان که دوباره بر صدر جدول تکیه زده است برای تداوم صدرنشینی

میکند ،مس رفسنجان به مصاف تیم هوادار میرود و تیم پرسپولیس

زردپوشان ۳ ،امتیاز با ارزش را برای نویدکیا و تیمش به ارمغان آورد.

چاره ای جزپیروزی دراین دیدارخانگی ندارد .شاگردان نویدکیاکه یکی

در ورزشگاه آزادی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان قرار میگیرد.

کرده که هواداران این تیم امیدوار بودند در همان هفته پنجره نقل و انتقاالتی این تیم باز شــود ؛اما
حاال با گذشت نزدیک به یک ماه ،مسئوالن باشــگاه پرسپولیس از ناکامی در وصول آخرین قسط
از مطالبات خبر میدهند.پرسپولیس تالش داشت تا از طریق ســوئیفت مبلغ  ۷۴۰هزار دالر را به
گابریل کالدرون پرداخت کند و این رقم نسبتا هنگفت را در چند قسط واریز کرد تا به این شکل برای
دور زدن تحریم اقدام کند ولی این اتفاق رخ نداده است.احتماال شناسایی منبع پول از کشوری که
در فهرست سیاه  FATFقرار دارد و با تحریمهای گسترده بانکی روبه روست ،باعث شد تا باشگاه
موفق به تسویه حساب نشود.این در حالی اســت که برخی خبرگزاریها ادعا میکردند که پول به
حساب باشگاه برگشت خورده؛ اما مدیران باشگاه پرسپولیس این خبر را تکذیب میکنند و اعتقاد
دارند که تنها قسط آخر باقی مانده است.پرسپولیس حدود یک ماه پیش پرداخت بدهی را آغاز کرد
؛اما مشکالت بانکی مانع از وصول این پرداخت شدهاند.مصطفی لشکری ،روابط عمومی باشگاه
پرسپولیس در این خصوص میگوید که باشگاه پرسپولیس تاییدیه وکیل کالدرون برای پرداخت
دو قســط از طلب را دارد.در این باره باتوجه به اینکه مشــکالت موجود غیر ورزشی هستند ،به نظر
میرسد مثل موضوع پاداش آسیایی ،کار ازدست مسئوالن باشــگاه نیز تا حد زیادی خارج باشد.
نکته مهم اینکه در صورتی که مشــکالت بانکی در هفتههای پیش رو به اتمام نرسد ،احتمال تنبیه
انضباطی بیشتر از سوی فیفا وجود دارد .نکته جالب اینکه سرخپوشان در زمستان  ۱۳۹۸با گابریل
کالدرون قطع همکاری کردند که به گفته مسئوالن این باشگاه ،محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل
وقت میتوانست با رقم  ۱۰۰هزار دالر قرارداد وی را فسخ کند؛ اما ترجیح داد که به نامحترمانهترین
شکل ممکن سرمربی پرسپولیس را کنار بگذارد.

سمیه مصور

سوال روز

پیروزی درانتخابی ،شرط حضوردرتیم ملی سابر
سرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر درباره اینکه با نبود مجتبی عابدینی و تغییرات درترکیب تیم ملی شمشیربازی سابر ،نفرات سوم و چهارم تیم را چهکسانی

رکورد «علی دایی» ازسوی
یک ایرانی تهدید میشود؟

تمرین داشته باشند تا تجربه خوبی برایشان باشد .امین قربانی ادامه داد :برنامه ما برای انتخاب ترکیب تیم جهت حضور در جام جهانی گرجستان این است

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبــال ایران برابر

تشکیل میدهند؟ تاکید کرد :اولین مرحله اردوی تیم ملی سابر مردان از  ۱۴تا  ۲۲آذر برگزار میشود .ما مشورتهای الزم را با آقای فخری ،مدیر فنی تیم ملی
سابر در مورد برگزاری اردوها و نحوه انتخابی انجام دادیم و در این اردو از ملیپوشان تســت آمادگی جسمانی خواهیم گرفت .در این اردو علی پاکدامن ،محمد
رهبری ،محمد فتوحی ،فرزاد باهر ،نیما زاهدی و امیرحسین شاکرحضوردارند .همچنین ازنفرات رده جوانان هم دعوت میکنیمکه چند جلسه با تیم بزرگساالن
که در اردوهای بعدی مسابقه انتخابی برگزار میکنیم و تمام نفرات موظف هستند که در این انتخابی شرکت کنند .افرادی برای اعزام انتخاب میشوند که بتوانند
پیروز این مسابقه انتخابی باشند و اینطور نیست که از االن نفرات اول تا چهارم تیم مشخص شده باشند .قربانی در پاسخ به این پرسش که با آغاز اردو چه کسی
به او کمک میکند؟ گفت :رضا پیکر آرا ،کمک من در اردوهای تیم ملی است.

سوریه یک اتفاق نسبتا مهم داشت که کمتر
به آن پرداخته شد اما سردار آزمون ،مهاجم
 ۲۶ســاله تیم ملی با گلزنی در این دیدار ،به
رکورد گلهای ملی جواد نکونام رســید و به
علت بازی ملی کمتر ،در رتبه ســوم بهترین
گلزنــان تاریخ فوتبــال ایران قــرار گرفت.

سرمربی تیم ملی تکواندو:

مهاجم محبــوب تیم ملی و باشــگاه زنیت

به اسمها توجه نمیکنیم

سن پترزبورگ روسیه که طی چندین دیدار

سرمربی تیم ملی تکواندو درباره رقابتهای انتخابی

فینالیستهای این مسابقات خواهند بود یا خیر،

ورود بــه اردوی تیم ملــی تکواندو که با شکســت

گفت :در این خصوص جلسهای خواهیم داشت تا

چهرههای مدعی برابــر نفرات گمنــام همراه بود،

به جمعبندی برسیم ،اما ممکن است چند نفر نیز با

اظهار کرد :خدا را شکر مسابقات خوبی را مشاهده

همفکری مجموعه دعوت شوند .وی درباره شکست

کردیم و نسبت به گذشته شــاهد ضربات ریسکی

بازیکنان مطرحی همچون فرزان عاشورزاده ،سعید

بیشــتر و آمادگی بهتر بازیکنان بودیم .از طرفی در

رجبی ،سجاد مردانی و میرهاشم حسینی ،در این

این مسابقات از هوگوهای استاندارد استفاده شد

رقابتها گفت :بازیکنانی که در فینال باختند ،پیش

و تاثیر آن را نیز در مسابقات مشــاهده کردیم چرا

از این ســهمیه دعوت به اردو را با رسیدن به فینال

که نوع امتیازگیری و شــیوه بازی خیلی متفاوت

دریافت کرده بودند و ما قبل از مســابقات نیز گفته

از هوگوهایی بود که در گذشــته اســتفاده میشد.

بودیم نفرات اول و دوم به اردو دعوت خواهند شد.

نمیگویم آن هوگوها بد است ؛اما مسابقات جهانی

ســجاد مردانی و میرهاشم حســینی نیز در فینال

با این هوگوها برگزار میشود و باید خودمان را با این

شکست خوردند .در نهایت با همفکری کمیته فنی

هوگوها هماهنگ کنیم .فریبرز عسکری  ،در پاسخ

و برگزاری جلسه اسامی دعوت شده به اردو را اعالم

به این ســوال که آیا نفرات دعوت شده به اردو تنها

خواهیم کرد .سرمربی تیم ملی درباره ناامیدی بابت

گذشته در گلزنی ناکام بود ،در غیاب مهدی
طارمــی ،زوج خود در خط حملــه تیم ملی،
موفق به گلزنی در دیدار با لبنان و سوریه شد
و علی کریمی را پشت سر گذاشت و با جواد
شکســت بازیکنان مطرح و امیــدواری ازعملکرد
بازیکنان جوان ،گفت :نباید به اســمها نگاه کنیم و
مالک ما شرایط حال حاضر افراد است و این چرخه
دائم در حال حرکت اســت .یــک روزی قهرمانان
فعلی جای قهرمانانگذشته راگرفتند و امروزنیزاگر
دیر بجنبند یکسری جوانان ممکن است جای آنها
را بگیرند .کسانی که وارد اردو میشوند باید کفش
آهنی بپوشند و تالش مضاعف داشــته باشند .به
اسمها توجه نخواهیم کرد و هر کسی آمادهتر باشد،
انتخاب خواهد شد.

نکونام برابری کرد.
ایــن مهاجم برای رســیدن بــه صدرجدول
این فهرســت راه طوالنــی و درازی در پیش
دارد؛ امــا میتواند در ســال  ۲۰۲۲میالدی
حداقــل کریم باقــری ،مربی خــود در تیم
ملی را پشت ســر بگذارد .کریم باقری که به
عنوان یکهافبک در تیم ملی نقش آفرینی
میکرد ،بهترینهافبک گلزن فوتبال ایران به
شمار میرود .او با  ۵۰گل زده باالتر از آزمون
در رتبه دوم این فهرســت قرار دارد و به نظر
چندان دور از دسترس آزمون نیست.

عکس روز
ژست خابی الیم ،به
فوتبال زنان ایران

در صورتی که آزمون روند گلزنی خود در تیم
ملی را به همین منوال ادامه دهد ،مطمئنا از
باقری عبور خواهد کرد ولی برای رسیدن به
علی دایی ،از ایــن لحظه نیازمند  ۷۰گل ملی
دیگر است!
سردار با  ۳۹گل در  ۶۰بازی ملی ،بعد از علی
دایی ،بهتریــن آمار گلزنی را بــه ازای تعداد

رسید

بازی داشته اســت .او به طور متوسط در هر

بعد ازپیروزی سهگلهکه با دبل

 ۳بازی ۲ ،بار موفق به گلزنی شــده؛ اما علی

پروین فرهادی و گلزنی هلیا
پیلتن برای ملوان به دســت
آمد ،بازیکنــان و اعضای این
تیم به سبک خابی الیم ،چهره
شناخته شــده اینستاگرامی
که ژست او حسابی در فضای
مجازی معروف شده ،شادی
بعد از پیروزی انجام دادند.

دایی با  ۱۰۹گل در  ۱۴۹بــازی ،در هر  ۴بازی
رکورد  ۳گل را به ثبت رســانده که از این نظر
بهتر از آزمون بوده است.
مهاجم اهل گنبد کاووس در صورتی که مانند
مهاجمان بزرگ تاریخ ایران و جهان بتواند تا
 ۳۵سالگی به میدان برود ،میتواند از رکورد
علی دایی هم عبور کند.

فوتبال جهان
پاسخ مثبت «رونالدو» به درخواست خواننده معروف
کریستیانو رونالدو به درخواست پینک ،خواننده معروف آمریکایی ،پاسخ مثبت داد.پینک ،خواننده
زن معروف آمریکایی تصمیم گرفته که در کریسمس پیش رو رویای دو کودک محروم را برآورده
کنــد .او در توئیتر ابراز امیــدواری کرده
بود که کریســتیانو رونالدو در این امر به
او کمک کنــد و حاال از این فوق ســتاره
پرتغالی پاسخ مثبت گرفته است.پینک
در توئیتی پیرامون این موضوع نوشــته
بود« :سالم کریســتیانو رونالدو! در این
کریســمس ،من از دو کــودک حمایت
خواهم کرد که چیزی جز تی شرتهای
شــما نمیخواهند .آنهــا وضعیت بدی
دارند و من مصمم هستم که رویای آنها
را محقق کنم.آیا میتوانم از شما بخواهم دو تی شــرت برای من بفرستید که میتواند زندگی این
بچهها را تغییر دهد؟ میدانم که شما همیشه کارهای بزرگی انجام میدهید ،اما»...این درخواست
خیلی زود با پاسخ مثبت کریستیانو رونالدو مواجه شد و فوق ستاره پرتغالی اینگونه جواب پینک
را داد« :سالم خوشحال میشوم کمک کنم .بدون هیچ مشکلی من چند پیراهن امضا شده برای
بچهها آماده خواهم کرد .بابت رقم زدن این اتفاق تبریک میگویم».

کنایه «اونای امری» به «ژاوی»!
بارسلونا شنبه شب در زمین ویارئال به برتری  3-1رسید ولی نتیجه پایانی بازتابی درست از جریان
مسابقه نبود .ویارئال پس از زدن گل تســاوی در دقیقه  78میتوانست گل پیروزی را بزند؛ اما بر
خالف جهت بازی و روی اشــتباه مدافع خودی موقعیتی عالی را تقدیــم ممفیس دیپای کردند
تا ستاره هلندی گل دوم بارســا را بزند و کوتینیو هم دقیقه  94از روی نقطه پنالتی کار را تمام کرد.
این شکستی دیگر برای اونای امری مقابل بارسا بود؛ مربی ای که اغلب برابر بارسا موفق به کسب
پیروزی نمیشود .امری در پایان بازی به شــدت عصبانی بود و حاضر نشد با ژاوی دست بدهد.
او با نیمکت بارســا تنش لفظی نیز پیدا کرد چرا که اعتقاد داشت داوری به بارسا لطف کرده است.
اشاره او به دو صحنه بود؛ یکی دقیقه  7که نه داور و نه وی ای آر ،برخورد توپ به دست جرارد پیکه
را پنالتی تشخیص ندادند و صحنه حتی بازبینی هم نشــد و دیگری ،سرنگون شدن رائول آلبیول
درون محوطه جریمه بارسا که داورازاین صحنه نیزعبورکرد.طبق ادعایکوپه ،امری درپایان بازی با
عصبانیت رو به ژاویکرد وگفت «:مثل همیشه پیروزی را به شما هدیه دادند و داوری با شما بود».او
به خبرنگاران نیز گفت «:به ویارئال بی احترامی شد .یکی باید برایم توضیح بدهد و مسئولیت این
اشتباه را بپیذیرد .درک نمیکنم چرا «وی ای آر» در صحنه برخورد توپ به دست پیکه ورود نکرد.
آن صحنه  99درصد پنالتی بود و معتقدم روی آلبیول نیز پنالتی شد».

آغازمذاکرات آثمیالن با «هرناندز»
میالن آماده تمدید قرارداد تئو هرناندز است و مذاکرات برای تمدید قرارداد این بازیکن به زودی وارد
مراحل اصلی میشود.به نقل از گاتزتا دلو اسپورت؛ قرارداد فعلی تئو هرناندز با میالن تا سال 2024
معتبر است و او در هر فصل مبلغ  1.5میلیون یورو دستمزد میگیرد .میالن میخواهد قرارداد او را
با دستمزد  4میلیون یورو در هر فصل تا سال  2026تمدید کند .مذاکرات آغاز شده و فعال در مراحل
ابتدایی قراردارد.گفته میشود دستمزد مدنظرتئو  5میلیون یورو درسال است .اولویت اصلی میالن
در شرایط فعلی ،رسیدگی به تمدید قرارداد فرانک کسیه و الســیو رومانیولی است .قرارداد هر دو
بازیکن در انتهای فصل به پایان میرسد.

بامسئولان
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شهردار اصفهان خبر داد:

پیشبینی رویدادهای بزرگ برای حضورگردشگردرشهر
شهردار اصفهان نخستین کارگروه توسعه گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه

اختصاص  240میلیارد ریال برای افزایش روشناییهای شهر؛

حساســیت الزم و انگیزه کافی در بدنه مدیریت شــهری برای نقشآفرینی در حوزه گردشــگری
ایجاد شده است ،گفت :با انباشــت پژوهشها در این زمینه مواجهیم و سندی قابل قبول در حوزه

شبهای روشن

گردشــگری داریم که ما را از انجام بسیاری از اقدامات بینیاز کرده اســت .علی قاسمزاده افزود:
شــخصیت اصفهان زنده و پویا بوده اســت ،بنابراین قرار نیست بهواســطه ابنیه تاریخی مقصد
گردشگری باشد ،بلکه با توجه به ویژگیهایی که دارد میتواند میزبان رویدادها و آیینهای مختلف
باشد و گردشگر جذب کند.
شهردار اصفهان تصریح کرد :باید در سال چندین اتفاق بزرگ در اصفهان شکل بگیرد تا گردشگران

عکس :ایمنا

جهانی در این شهر حضور پیدا کنند.وی با تاکید بر کاهش تصدیگری شهرداری ،رفع موانع و ایجاد
انگیزه در ســرمایهگذاران حوزه گردشگری ،ادامه داد :رســیدن از اوج تصدیگری به نقطه ایدهآل
تسهیلگری زمانبر خواهد بود ،اما برای آن تالش میکنیم و بدنه شهرداری نیز با این نگاه منصوب
شــده و ماموریتهایی که در این حوزه وجود دارد ،بهزودی عملیاتی میشود.قاســمزاده با بیان

طی شش ماهه دوم سال جاری بیش از  ۳۷پروژه
روشنایی در مناطق مختلف شهر اصفهان طراحی و

اینکه متولی گردشگری در بدنه اجرایی شــهرداری را نیز بررسی کرده و تا هفته آینده به شورا اعالم
میکنیم ،گفت :شهرداری عزم خود را جزم کرده تا هدف تعریف شــده برای گردشگری در برنامه
اصفهان  ۱۴۰۵را اجرایی کند.

تامین اعتبار شده که بر اساس برنامه عملیاتی حوزه

معاونت خدمات شهری تا پایان سال به بهرهبرداری
میرسد

عضو شورای شهر:

گفتوگو با مردم به گفتمان شهری اصفهان تبدیل میشود
رییس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان در پنل تخصصی بررسی برنامه جامع شهر
اصفهان در رویداد «شهر برنامه» بیشتر بودن تالشهای فردی از تالشهای جمعی و رعایت نشدن
سلسله مراتب دانش و تجربه را از آســیبهای نظام فرهنگی ایران دانست و اظهار کرد :مشارکت
مردم در تدوین برنامه جامع شــهر اصفهان نوید این موضوع را میدهد که گفتوگوها میان مردم
و مدیریت شهری مبتنی بر سیاســتهای جدید تبدیل به گفتمان شود.مصطفی نباتینژاد افزود:
مشارکت مردم در سیاستگذاریها با ابتکار مدیریت شهری جدید از یک رویداد به سازوکار مداوم
و مستمر یعنی باشگاه شهراندیشان تبدیل خواهد شد.

یکــی از شــاخصهای مهــم شــهری،

گذارند که نور از جمله مواردی اســت که در کیفیت فضا ،به خصوص

پارک زیبا  ،امن و جاذب حضور مردم باشد.

روشنایی مطلوب و اســتاندارد در اماکن

سیمای شبانه فضاهای شــهری بسیار موثر اســت .از طرفی بخش

در همین راستا مدیریت شــهری اصفهان در سال جاری بهره برداری

عمومی شهر اســت که با توجه به تامین امنیت ،کاهش جرم خیزی،

عمده ای از درک هویت شهر وابسته به نورپردازی و روشنایی فضاهای

از  37پروژه روشــنایی را در دســتور کار خود قرار داده اســت.مدیر

ایمنی ،باال بردن امــکان درک فضا و خوانایی ،آســایش و زیبایی و

شهری اســت که از طریق آن میتوان به خوانایی شــهر کمک کرد .با

بهینهسازی ،تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان

هویت بخشــی به فضا از گذشــتههای دور تاکنون همواره مورد توجه

توجه به پیچیدگی زندگی انسان امروزی و پیچ و تاب زندگی صنعتی

در این رابطه گفت :ایــن پروژهها در جهت ارتقای کیفیت روشــنایی

مسئوالن مدیریت شهری بوده است.

و اقتصادی ،انســان محکوم به زندگی پر شــتاب و در نتیجه مملو از

عمومی پارکهای شهری و بر اســاس الگوی شهر ایمن انجام گرفته

پارکها و فضای ســبز همگانــی از جمله اماکن عمومی در شــهرها

تشــویش و اضطراب اســت ،انســان بیش از هر زمان دیگر نیازمند

است.سید مهدی حسینی افزود :طی شــش ماهه دوم سال جاری

هستند که همواره مورد توجه شــهروندان بوده است .امروزه پارکها

آرامش ،استراحت جسمی و روحی خود است.

بیش از  ۳۷پروژه روشنایی در مناطق مختلف شهر اصفهان طراحی و

با توجه به محدودیتهــا و نیازجامعه به امکان اســتفاده و ارتباط با

از همین رو پارک به عنوان فضای عمومی برای گذران فراغت و رفع این

تامین اعتبار شده که بر اساس برنامه عملیاتی حوزه معاونت خدمات

محیط طبیعی و ســبز و همچنین رویکردهای جدید مدیریت شهری

نیازها از اهمیت زیادی برخوردار است و از طرفی نیز افراد ،در طول روز

شهری تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.

نسبت به امر تامین فضای سبز و باز در سطح شهر از کابریهای مهم

آن چنان مشــغله دارند که نمیتوانند به تفریح فکر کنند ،بنابراین به

مدیر بهینهســازی ،تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری

و اساسی هر شهری به شــمار میآیند .پارکها از جمله کاربریهایی

تفریح شبانه روی میآورند و این موضوع نیز تاثیر بسزایی بر اهمیت

اصفهان ،اســتفاده از تجهیزات به روز و کم مصــرف را از ویژگیهای

هستند که ششهای یک شهر محسوب میشوند .از این جهت در کنار

نورپردازی پارکها خواهد داشت.

بارز این پروژههای روشنایی برشــمرد و خاطرنشان کرد :حدود ۲۴۰

توجه به مولفههای عملکردی ،زیســت محیطی ،اقتصادی ،همزمان

نقش نور در شــب برای پارک ،نقش هویت بخش دارد زیرا عالوه بر

میلیارد ریال برای نگهداری و توسعه روشنایی پارکها و فضای سبز

مولفههای مربوط به منظره و ســیما در طراحی آنهــا نیز از اهمیت

دیدی که از شهر به پارک وجود دارد ،موجب سهولت استفاده کنندگان

در شهر اصفهان پیشبینی شــده و نگهداری این تجهیزات ،بر اساس

بسزایی برخوردار است.

در شب میشــود که این در واقع دلیل اصلی طراحی است .انتخاب

ســامانه نت پیشــگیرانه و همراه با برنامهریزیهــای دقیق و منظم

در طراحی فضاهای شهری و پارکهای مطلوب  ،عناصر مهمی تاثیر

نورپردازی مناســب برای طراحی پارکها میتواند تداعی کننده یک

انجام میشود.

نرگس طلوعی

رخت  HDبرقامت واحد سیارشبکه استانی اصفهان
با توجه به آنکه اصفهان به عنوان یکی ازقطبهایگردشگریکشورمانکه همواره مورد توجهگردشگران و
بازدیدکنندگان فراوان داخلی و خارجی است و نیزوجود ظرفیت باال درتولید برنامههای متعدد تلویزیونی
در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی ،هنری و
سیاسی و از ســویی فعالیت باشگاهها و
تیمهای ورزشــی مطرح کشوری به ویژه
فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان
و حضور این تیمها در مسابقات کشوری
و بین المللی ،همــواره مورد توجه و دارای
اهمیت بوده است ،بنابراین به منظورارتقای
کیفیت تصاویرتلویزیونی برنامههای زنده
این شبکه و تامین رضایت مخاطبان ملی
و استانی ،طرح تجهیز ،آماده سازی و بهره
برداری ازواحد سیار HDدرمرکزاصفهان آغازشد .برهمین اساس با توجه به فرسودگی شدید واحدهای
سیارصداوسیمای اصفهان و هم سو با سیاستهای پخش برنامههای تلویزیونی رسانه ملی باکیفیت
 HDو تکمیل طرح  HDسازی شبکههای تلویزیونی در سطح کشــور ،همچنین توجه و تاکید معاون
توسعه و فناوری رسانه درخصوص ارتقایکیفیت تصاویربرنامههای تلویزیونی ،برای تامین و تهیه واحد
سیار HDبا تجهیزات روزآمد ،پیگیریها و مجوزهای الزم اولیه به همت معاونت فنی مرکزاصفهان اخذ و
مسیردیگرمراحل این طرح همچون تامین اعتبارو آغازعملیات اجرایی هموارشد .به همین منظوربرای
تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز ،پیگیریهای مداوم مرکزاصفهان به لحاظ جذب منابع استانی
و مشارکت معاونت توسعه و فناوری رسانه و انعقاد تفاهم نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی موثر
واقع شد و با تخصیص 100درصدی این منابع بخشی ازتجهیزات اصلی مورد نیازشامل میکسرتصویر،
میکسر صدا و سیستم مانیتورینگ به همت کارشناسان اداره کل فنی صدا و تصویر معاونت توسعه و
فناوری رسانه خریداری و با تکمیل خرید سایر تجهیزات در سال ،سیستمهای فوق آماده نصب و بهره
برداری خواهد بود.گفتنی است ،برای تامین خودروی واحد سیار مذکور ،کارشناسان فنی صداوسیما
پس از تحقیقات و بررســیهای صورت گرفته و بازدید از چند مدل خودرو ،خودرویی با بستر مناسب
برای یک واحد سیار HDاستاندارد را انتخابکردهکه با مشارکت شرکت فوالد مبارکه خریداری شدکه
با تحویل این خودرو در روزهای پیش رو و تکمیل آن با تجهیزات خریداری شده ،به زودی شاهد بهره
برداری ازاین طرح مهم دراستان اصفهان خواهیم بود.

عضو شــورای اســامی شــهر اصفهان در یک
برنامه زنده رادیویی با بیان اینکه در دوره جدید
مدیریت شــهری ،این سلســله نشستها با
فعــاالن و متولیان امور انجام میشــود ،اظهار
کرد :اولین نشست هماندیشی مسائل بانوان
بــا محوریت هویــت و خودبــاوری و با حضور
نمایندگان دســتگاههای متولــی در امور زنان
برگزار و در رابطه با ظرفیتها و مشکالت موجود
تبادل نظرشد.فرزانهکالهدوزان با اشاره به نتایج
این نشســت تصریح کرد :در اولین نشســت،
طرح مسئله و ســوال شــد تا به یک گفتمان
مشترک رسیده و مســائل و مشکالت موجود
را اولویتبندی کنیم و هر دستگاه وظیفه خود را
انجام دهد.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی
شهراصفهان با بیان اینکه شورا به عنوان تسهیلگر
درکناردستگاههای دیگردرحوزه زنان و خانواده
حضور دارد ،افزود :اولین خروجی این جلسه،
برگزاری جلســات و کارگروههای تخصصی در
زمینههای مختلف با حضــور صاحبان فرآیند
است تا در راستای ارتقای شرایط موجود قدمی
برداشــته شــود.کالهدوزان ادامه داد :در این
نشست همه مســائل به صورت کلی بیان شد،
نمایندگان ادارات آموزش و پــرورش ،ورزش
و جوانان و بهزیســتی در زمینــه دغدغهمندی
برای نوجوانان ،مشکالت ورزشی و آسیبهای
اجتماعی زنان و معضالت زنان سرپرست خانوار

امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی بین نجف اشرف و
مشهد اردهال کاشان

تخصصی به صورت مجزا برگزارمیشود و باید هر

درسفرهیئت عالی رتبه نجف اشرف بهکاشان تفاهم نامه خواهرخواندگی نجف اشرف با مشهد اردهال

دستگاه ظرفیت خود را به میدان بیاورد تا همه در

امضا شد.شهردارکاشانگفت :این سفربرای عقد تفاهم نامه اولیه همکاری میانکاشان و نجف اشرف
با هدف ایجاد بستر قرارداد خواهرخواندگی به دعوت شهرداری کاشان صورت گرفت .حسن بخشنده
افزود :تسهیل زمینههای توسعه صادراتكاالهایکاشان به نجف و ساماندهی اعزام زوارعراقی ازدیگر
توافقهای این سفربود.ویگفت :درنشست مســئوالن اتاق بازرگانی ،تجارو صاحبان تولیدیکاشان
با نجف ،دو طرف در زمینه افزایش ســطح روابط و بهره مندی از ظرفیتهای موجود ازجمله برگزاری
نمایشگاهها و فعال سازی میزهای تخصصی تجاری ،به توافق رســیدند.وی افزود:در این توافق نامه
مقررشده براساس برابری و منفعت متقابل  ،برای ارتقای ارتباطات دوستانه مردمی و تعامل اقتصادی
و تجاری بین دو شــهرهماهنگی انجام دهند .شهردارکاشــانگفت :همچنین دو طرف درزمینههای
اقتصادی ،گردشگری مذهبی ،گردشگری ســامت ،تجارت ،علم و فناوری ،توسعه و عمران شهری،
کشاورزی ،فرهنگ ،ورزش ،بهداشت ،آموزش ،پرسنل و ...مبادالت و همکاریهای فعالی داشته باشند.

بحثکردند .وی افزود :برای پیگیری موضوعات
مطرح شــده در این نشســت ،نشســتهای

یک راستا حرکتکرده و شورا نیزمرحله به مرحله
به شــهروندان گزارش دهد.عضو هیئت رییسه
شورای اسالمی شهراصفهان ادامه داد :درزمینه
ورزش بانوان میتوان ازفضاهای ورزشی موجود
در شهرداری اســتفاده کرد یا برای برنامهریزی
حوزه نوجوانان نیز دستگاههای دیگر میتوانند
از ظرفیت «خانه نوجوان» استفاده کنند؛ البته
شــیوه اســتفاده باید با هماهنگی مناسب در
نشستهای مربوطه بررسی شود.

منفصل قلمداد میشوند بنابراین این نهادسازی مبارک را در شــهر دنبال خواهیم کرد.وی با بیان
اینکه سیاستهای شورای ششم را در مرکز پژوهشها دنبال میکنیم ،ادامه داد :طرحهای جامع
قبل باید مرور شود زیرا در زمان خود با حساسیت و دلسوزی نوشته شده اما ممکن است خطاهایی
داشته باشد بدین سبب ورق زدن تاریخ ،خود به تنهایی وجهه یادگیری دارد.
نباتینژاد تاکید کرد :مطالعات تحققپذیری در کشور درباره هیچکدام از اسناد وجود ندارد؛ بهطور
مثال در برنامهای که در سال  ۶۷تدوین شده بود ،افقی برای جمعیت و اقتصاد مشخص شده که
باید تحققپذیری آن سال به سال انجام میشــد.وی با تاکید بر اینکه نگران گسستها هستیم،
اضافه کرد :همه ما دغدغه شهر و ســرزمین خود را داریم اما گاهی اعتقادی به گفتوگو نداریم و با
مختصات فکری خود به موضوعات نگاه میکنیم بنابراین گسستهای نسلی ،قومی و قشری در
جامعه پدید میآید.
نباتینژاد با انتقاد از رسانههایی که گسستها را توســعه میدهند ،گفت :این رسانهها بودجه خود
را از مردم میگیرند پس چرا باید براســاس منافع لحظهای با تقطیع عبارات فرهیختگان جامعه،
خاموش کردن تریبونها و روی زمین گذاشتن قلمها در زمانی که نیاز است ،این گسست را تشدید
کنند.رییس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد :رسانهها باید در مسئولیتی

فقرآرشیو درعکاسی ایران و اصفهان

عضو شورای شهر:

شیوه استفاده زنان از
امکانات شهرداری اصفهان
بررسی میشود

شهراندیشان مقطعی نیست و نخبگانی که صاحبنظر هســتند در هر تصمیم شورا به عنوان عقل

که دارند ،امانتدار باشند و پیام فرستنده را بهطور کامل به شنونده و مخاطبان خود منتقل کنند.

خبر روز

خبرخوان

رییس مرکز پژوهشهای شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد :مشارکت مردم در باشگاه

رییس هیئتمدیره انجمن عکاسان ایران در نشست نمایش مستند «ظهور
و ثبوت» به موضوع فقرآرشــیو درعکاسی ایران و اهمیت ایجاد موزه عکس
پرداخت .آخرین برنامه «قاب در قاب به روایت ســینما» که از ســوی دفتر
تخصصی سینما وابسته به سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان به مناسبت نکوداشت روزاصفهان تدارک دیده شده بود ،به نمایش و
گفتوگو درباره مستند «ظهور و ثبوت» (تکههایی از تاریخ عکاسی اصفهان)
اثر حامد قصری اختصاص داشت.در این برنامه که با حضور عالقهمندان به
سینما و عکاســی در کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد .مصطفی حیدری
رییس دفترتخصصی سینما سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
اصفهان با اشاره به نمایش این مستند در خانه هنرمندان ایران در اول آذرماه
اظهارداشت :برای ساخت مستند ظهورو ثبوت  150ساعت مصاحبه با  50نفر
انجام شدهکه قراربود به صورت مجموعه تدوین شودکه درنهایت در 50دقیقه
تدوین شد .متاسفانه برخی اساتیدی که در این مستند با آنها صحبت شده
در این سالها از دنیا رفتهاند.محمدمهدی رحیمیان ،دانشآموخته و مدرس
عکاسی و رییس هیئتمدیره انجمن عکاسان ایران که دبیری و عضویت در
شورای سیاستگذاری جشنوارههای مختلف عکاسی را درکارنامه خود دارد،
به بیان نکاتی درباره ایجاد موزههای عکاسی و اهمیت آرشیو عکس پرداخت.
رحیمیان نداشتن موزه عکس را فقدانی تاریخی برای شهری همچون اصفهان
دانست و اظهارداشت :تهران ،اصفهان ،تبریز ،مشهد و شیرازقطبهای تاریخ
عکاسی ایران در  180سال گذشته بوده و هســتند که البته شهر رشت نیز در
ادامه به این فهرست اضافه میشود .وی افزود :فقدان موزه عکس با توجه به
گنجینههاییکه درسطوح مختلف دراستان اصفهان و مرکزایران با محوریت
اصفهان وجود دارد ،واقعا به چشم میآید .به گفته این استادیار دانشگاه ،در
اصفهان مانند دیگر شهرهای ایران آرشیوهای عکاسی به صورت غیرمتمرکز،
پراکنده و حتی پنهان در خانهها ،مراکز پژوهشی و دانشگاهی و سازمانهای
مختلف وجود دارد و برخی مجموعههای شخصی نیزبا مهاجرت صاحبان آنها،
به خارج ازکشورمنتقل شد ه است.رحیمیان ،عکسها را بیانگرعواطف ،نگاه
و قابلیتهای پدیدآورندگان آنها دانست و ادامه داد :یک آرشیو در واقع یک
نهاد است که نقش اساسی در سازماندهی ،تصمیمسازی و تصمیمگیری
دارد ،درحالــی که تا همین امــروزدرایران نهادی برای آرشــیو نداریم .وی،
وزارت امورخارجه ایران را یکی ازقویترین مراکزجمعآوری و نگهداری اسناد
دیپلماسی و عکس دانســت و گفت :شــاید پس از وزارت خارجه ،کاخموزه
گلستان دومین مرکزی باشد که اســناد تصویری دوره قاجار شامل عکس،
نقاشی و تصویرسازی را نگهداری میکند.رییس هیئتمدیره انجمن عکاسان
ایران ،ناصرالدین قاجار را نخستین شخصی دانست که در ایران عکسها را
پشتنویسیکرده و برای آنها شرح مینویسد و اضافهکرد :این شرحنویسی از
اهمیت بسیارزیادی برخورداراست و این اقدام ناصرالدین شاه ریشه درعالقه
وافراو به عکاسی داشته است.
ضررهای تاریخی؛ حاصل بیتوجهی به شرحنویسی عکس
رحیمیان با انتقــاد از اینکه امروزه عکاســان خبری به شرحنویســی برای
گزارشهای تصویری خود بیتوجه هســتند ،تصریح کرد :متاسفانه اغلب
تعدادی عکس با یک عنوان در خبرگزاریها و ســایتهای خبری منتشــر

میشــود که برای هیچکدام از عکسها شرحنویسی نشده و افراد حاضر در
تصاویرو تاریخ و مکان آن واقعه درج نشده است .عکاسی را خوب نشناختهایم
و تنها مهارت عکاسی را به دست آوردهایم بدون اینکه با تمام وجوه فرهنگی آن
آشنا شویمکه موجب این ضررهای تاریخی میشود .وی با بیان اینکه بسیاری
از عکسهای دوران انقالب و دفاع مقدس را به دلیل نداشــتن شناسنامه از
دست دادهایم ،خاطرنشان کرد :آرشــیوهای بزرگی از این عکسها در حال
نابودی بود .جالب است که در ســالهای اخیر کتابهای انگشتشماری با
اســتفاده از این عکسها و اسناد به چاپ رســیده و دچار فقر آرشیو عکس
هستیم .این دانشآموخته و مدرس عکاسی با تمجید از مصاحبه شفاهی
با کارشناسان و دســتاندرکاران صنعت و هنر عکاسی در اصفهان در مستند
ظهورو ثبوتگفت :تولید این مستند  50دقیقهای تنها یکی ازنتایج انجام این
گفتوگوهاست اما این مطالعات به یادگار باقی میماند.وی ادامه داد :برای
ایجاد یک موزه عکس باید به کانســپت آن و اتاق فکری که قرار است موزه را
بسازد بســیار اهمیت دهیم .باید بدانیم موزه عکس قرار است بر اساس چه
رویکردی ساخته شود ،چه بخشهایی داشته باشد و نیروییکه آن را میسازد
از آموزش کافی برخوردار اســت یا نه؟ رییس هیئتمدیره انجمن عکاسان
ایران با بیان اینکه نباید عکسهای قدیمی را مانند آنچه در کاخموزه گلستان
انجام میشود اصالحرنگکنیم چون مواجهه تاریخی با آن اثراز بین میرود،
تاکید کرد باید اســناد تاریخی را جمعآوری ،نگهداری و برای پژوهشــگران
دسترســیپذیر کنیم .رحیمیان با بیان اینکه برای شکلگیری موزه عکس
اصفهان ابتدا اتاق فکر آن باید شکل بگیرد ،افزود :همچنین چون شهرهایی
در ایران در معرض خطر زلزله هستند باید موزههای منطقهای و ناحیهای هم
ایجادکنیم تا تمام ذخایر ما در یک روز به وســیله زلزله یا هر تخریب دیگری
نابود نشود.وی با بیان اینکه متاسفانه دستاوردهای عکاسی ایران طی  50سال
اخیر در حال از بین رفتن است ،تاکید کرد :باید برای حفظ این گنجینه برای
آیندگان تالشکنیم ،چون با نداشتن آرشیو و موزه عکس ،برآوردی ازوضعیت
موجود عکاسی ایران برای مســیر آینده هم نداریم .در ادامه مستند ظهور و
ثبوت بهتهیهکنندگی دفتر تخصصی سینمای سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان و حامد قصری به نمایش درآمد .در این مستند با
چهرههایی همچون فخرالدین فخرالدینی ،امانا ...طریقی ،رضانوربختیار ،اکبر
امامی ،پریسا دمندان ،مرتضی بخردی ،اشرف سادات مقصودی ،مصطفی و
محمدعلی شیردره ،مجیدکورنگ بهشتی ،عبدا...هاشمینسب ،اصغرشیرازی
گفت وگو صورتگرفته است.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
رتبه4:

دوشنبه  08آذر 23 / 1400ربیع الثانی  29 / 1443نوامبر / 2021شماره 3406

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

چاپخانه :نشر فرهنگ آدرس :اهواز .شهرک صنعتی شماره  .4چاپخانه نشر فرهنگ

مکانهایی که باید قبل ازترک ترکیه ببینید
ترکیه به خاطر بسیاری از مشهورترین مناظر خود مانند ایاصوفیه

که تنها همراهان شــما ،کوههایی خواهند بود که مشــرف به آب

کاخ اســحاق پاشــا :یکی دیگر از مناظر خیرهکننده در میانه

یا افسوس ،شناخته شده است .با این حال ،چیزهای زیادی برای

هستند .وقتی در این منطقه هســتید ،حتما خرابههای یونانی-

ناکجاآباد ،کاخ اسحاق پاشاست که به وســعتی وسیع و عمدتا

سوپ بلغورگندم

دیدن وجود داردکه چندان شناخته شده نیست .ازشهرهای پنهان

رومی  Sagalassosو  )Antioch (Pisidiaرا بررسیکنید.

خالی از سکنه نگاه میکند .این سازه که بین سالهای  ۱۶۸۵تا

مواد الزم :بلغور گندم یک دوم پیمانه ،عدس یک

آنی :بقایای شهر باستانی آنی که کامال در درهای خیرهکننده از

باستانیگرفته تا شگفتیهای طبیعی ،ما برخی ازمناظرجایگزین
را انتخابکردهایمکه باید درترکیه ببینید.

درههای عمیق و تپههای برجسته رها شده ،یککشف شگفتانگیز

 ۱۷۸۴ساخته شد ،نمونهایکامال نادرازسازههایکاخگونه ترکیه

آفرودیسیا :آفرودیسیا که در ســال  ۲۰۱۷به فهرست میراث

است .اینجا زمانی پایتخت پادشاهی ارمنی باگراتید بود وکلیساها

جهانی یونسکو اضافه شد ،یک شهر کوچک یونان باستان بود که

و ارگهای فرسودهاش همچنان بازدیدکنندگان را مسحور خود

هنوز برای بازدیدکنندگان نسبتا ناشناخته است .این مکان به نام

میکند.

زمان امپراتوری بیزانس ســاخته شده است .این قلعهکه بهطور

دریاچه وان :دریاچه وان بزرگترین دریاچه ترکیه محسوب

آفرودیت نیزمشهوراست .الهه عشق ،درنزدیکی روستایگیرواقع
شده است.

شیرینس :روستایکوچک شیرینس حدود یک ساعت ازازمیر

فاصله دارد و یک مــکان کامال خیرهکننده با خانه های ســنگی

می شود و بیشتر به خاطر جزیره آکدامار معروف است ،جایی که
کلیسای جامع صلیب مقدس قرن دهم هنوز مشرف به دریاچه
سودای شوراست.

قبال یونانیهــا در آن زندگــی میکردند ،همــه خیابانهایش
سنگفرش ،درهای چوبی اش پرآذین و طبیعتش باشکوه است.

حسنکیف :شهر تاریخی حســنکیف بهدلیل پروژه سدسازی

تاریخی و مساجد ،همه استثنایی هستند.

دریاچه اگیردیر :مقصدی در مســیر معروف  ۵۰۰کیلومتری

سنت پل ،دریاچه اگیردیر یک استراحتگاه تابستانی عالی است

 ۱۴۷۱به تصرف عثمانیها درآمد.

بالیکلیگول ،اورفا :این دریاچــه کوچک پر از ماهی کپور مکان

مقدسی است و همچنین بهدلیل ساختارچشمگیرمسجد حلیل

ترمسوس استکه با تئاتربزرگ و همچنین منظره رشتهکوه واقعا

در اینجا بود که آتش ،جایی که ابراهیم قرار بود وارد آتش شود ،به

بازدیدکنندگان را تحتتاثیرقرارمیدهد ،زیرا این سایت درارتفاع

دریاچهای پرازماهی تبدیل شد.

شهرزیرزمینی اوزکوناک :کاپادوکیا به خاطرشهرهای زیرزمینی

المپوس :چیزهای زیادی در مورد المپوس برای گفتن وجود

کایماکلی و درینکویو مشهور اســت ،با این حال شهر زیرزمینی

دارد ،بهویژه اینکه در انتهای یک ساحل نســبتا زیبا قرار دارد که

اوزکوناک ویژگــیای دارد که آن را کامال از دو شــهر دیگر متمایز

توسط کوه های پوشیده ازکاج احاطه شده است .پس ازیک روز

میکند .این سایت که در ســال  ۱۹۷۲توسط یک کشاورز کشف

استراحت درساحل ،وارد این شهرباستانی شوید تا به خرابههای

شد ،دارای یک سیستم ارتباطی استکه به ساکنان اجازه میدهد

تاریخی لیکیا بنگرید.

با طبقات باال یا پایین آنها صحبتکنند.

آینده بهزودی در زیر آب فرو میرود بنابراین قبل از ناپدید شدن
کامل ،دیدن آن ضروری است .غارهای باستانی و همچنین پل

گسترده توسط پادشاهیکیلیکی ارمنستان بازسازی شد ،درسال

ترمســوس :یکی از زیباترین مکانهای باســتانی در ترکیه،

بیش از ۱۰۰۰متری قراردارد.

گوجه فرنگی یک و نیم قاشق غذاخوری ،کره ۵۰گرم ،سیب زمینی یک

کیزکالسی:کیزکالسیکه درجزیرهایکوچک درسواحل استان

الرحمن درکنارآن بسیارزیباست .افسانه ها حاکی ازآن استکه

قدیمی استکه با مناظرطبیعی هماهنگ هستند .این روستاکه

دوم پیمانه ،عصاره گوشت یا مرغ یک عدد ،پیاز یک عدد ،رب

به شمارمی رود.

مرسین واقع شده  ،منظرهای خیرهکننده استکهگمان میرود در

آشپزی

عدد ،جعفری ۲قاشق غذا خوری ،نمک  ،فلفل سیاه و قرمز به مقدار الزم

طرزتهیه :شما می توانید بلغور گندم را با بلغور جو یا بلغور جو دوسر جایگزین کنید
یا ترکیبی از همه بلغورها را برای سوپتان استفاده کنید تا مقوی تر باشد.پیاز را نگینی
خرد کنید و با کمی کره تفت دید تا سبک و طالیی شود.رب را به همراه فلفل سیاه اضافه
کرده و تفت دهید.عدس و بلغور گندم را که از شب قبل خیس کرده اید ،آبکش کرده و به
تابه بیفزایید و کمی تفت دهید.سیب زمینی مکعبی خرد شده را اضافه کنید و هم بزنید.
عصاره مرغ یا گوشت را با کمی آب ولرم باز کنید و به مواد بیفزایید و شعله را زیاد
کنید تا به جوش بیاید سپس حرارت را کم کنید و صبر کنید سوپ جا بیفتد.
زمانی که پخت حبوبات کامل شد جعفری و نمک را اضافه کنید .در صورت
تمایل می توانید کمی فلفل قرمز هم به اضافه کرده و بعد از  10دقیقه سوپ
را از روی حرارت بردارید.سوپ بلغور یکی از غذاهای آبکی و مقوی
محسوب می شود  ،شما می توانید از سایر سیزیجات مثل قارچ
 ،نخود یا هویج هم در این سوپ استفاده کنید .به جای
استفاده از عصاره آماده ،از آب قلم یا آب مرغ
برای تهیه غذا استفاده کنید.

درخشش «دخترخوب» درناپولی ایتالیا

«مرد بازنده» به زودی کلید میخورد

«دخترخوب» بهکارگردانی راحلهکرمی ،جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره

«مرد بازنده» فیلم تازه محمدحسین مهدویان پروانه ساخت گرفت.

حقوق بشر ناپولی ایتالیا را از آن خود کرد .فیلم کوتاه «دخترخوب» ،با

سرانجام و با صدور پروانه ساخت فیلم تازه محمدحسین مهدویان،

نویسندگی وکارگردانی راحلهکرمی و تهیهکنندگی مانی قندی و بازی

فیلمبرداری آن به زودی آغاز میشود.شورای پروانه ساخت با

شقایق فریادشیران ،بهزاد خلج و مبینا آزادی برنده جایزه ویژه هیئت

صدور پروانه ساخت این فیلم به تهیه کنندگی مشترک امیر بنان و

داوران جشنواره حقوق بشر ناپولی ایتالیا شد.در خالصه داستان این

کامران حجازی و نویسندگی مشترک حسین حسنی ،ابراهیم امینی

فیلم کوتاه آمده دختری که میخواهد آبروی خانوادهاش رو حفظ کند،

ومحمد حسین مهدویان موافقت کرد.پیشبینی میشود با شروع

مجبور به سکوت میشود.

فیلمبرداری ،فیلم تازه مهدویان برای نمایش درجشنواره فجرآماده شود.

گشت نیم روزه با فوالدیها در آسایشگاه جانبازان شهید مطهری اصفهان؛

حاال نوبت صنعت است

حدیث زاهدی

هفته بسیج اســت و روابط عمومی فوالد مبارکه

مجروع شده ،او دعا میکند که در هر پست و رسته و سمتی که هستیم موفق

اصفهان برنامه ای ترتیــب داده تا برخی مدیران

باشیم و میگوید تا میتوانید به کشور و ملت خدمت کنید و تنها درخواست او

این شرکت دیداری از جانبازان آسایشگاه شهید مطهری داشته باشند .فرصتی

از مسئولین ،مطالبه آب است.

اســت تا با جانبازان قطع نخاعی دیدار داشته باشــیم .جانبازان؛ همانها که

در ادامه با جانبازی قطع نخاعی دیدار میکنیم که نویسنده کتاب «چشمهایی

سالکانی هستند که از کاروان شهادت جا ماندهاند و خداوند چنین مقررداشته

که نوشته اند» ،معرفی میشــود .نکته جالب توجه این است که او این کتاب

است که مرغ روح شان چند صباحی دیگر در قفس تن و در حصار خاک باقی

را با چشمهایش نوشــته است« .کاظم ســلیمیان» توانســته بود به وسیله

بماند .وجود این سفیراننور و روشنایی در میان ما ،که وجودشان بوی بهشت

اپلیکیشنی خاص با حرکت چشــم کتاب خود را به رشته تحریر در آورد .مدیر

و رحمت و رنگ عشق و شهادت دارد ،غنیمتی بزرگ واز رحمتهای الهی است

روابط عمومی فوالد  1000نســخه از این کتاب اســتثنایی را برای کارکنان این

و حاال همراهی با فوالدیها ایــن فرصت را فراهم کرده تا بــا این بزرگمردان

شرکت سفارش میدهد.

جامانده از قافله شهادت دیداری تازه کنیم.

فرمانده حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه :حاال نوبت ماست

در این دیدار ،معاون ســرمایههای انسانی و سازماندهی ،مدیر روابط عمومی
و فرمانده بسیج حوزه مقاومت بسیج شــهید موحدیان و چند تن از مدیران،

گپ و گفت بــا شــهیدان زنده شــهرمان که تمام میشــود ،هنــگام خروج

رؤســا و کارکنان بخشهای مختلف این شــرکت به نمایندگی از خیل پرشمار

ازآسایشگاه فرصتی پیش میآید تا با سرهنگ پاسدار حبیب اکبری ،فرمانده

کارکنان فوالدمبارکه حضور دارند و معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شــهید و امور

حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه اصفهان گفت و گویی داشته باشیم.

ایثارگران هم آنها را همراهی میکند.

سرهنگ اکبری میگوید :هرســاله در هفته بسیج ،این حوزه به اتفاق شورای

آسایشگاه جانبازان در باغی بزرگ با درختانی سربه فلک کشیده قرار دارد که

حوزه بسیج و فرماندهان پایگاههای بسیج به آسایشگاه جانبازان مطهری آمده

اگر زاینده رود جاری بود ،نهری از آن میگذشت و افسوس که دیدار دوباره با

و از توصیههای این مقربین خدا اســتفاده میکردند ولی متاســفانه به علت

زاینده رود جاری ،فعال شبیه رویا شده است.

ویروس کرونا و حفظ سالمت جانبازان ،دوســال از این نعمت بی بهره بودیم

با علم به اینکه گوهرانی نایاب در این مکان نفس میکشــند ،وارد آسایشگاه

واین توفیق از ما سلب شده بود که به لطف خدا این مهم امسال محقق و قوت

میشویم .از بوی تند بیمارستان و مواد ضدعفونی خبری نیست .سالنی بزرگ،

قلبی برای ادامه راه شد.

ساده و گرم که اگر ویلچرها ،تختها و دســتگاههای بیمارستانی در آن نبود،

اکبری با بیان اینکه باید از صحبتهای این بزرگان درس گرفت و رهنمودهای

احساس نمیشد که درآسایشگاه هستی.

آنان را چراغ راه خــود قراردهیم تا نظام مقدس جمهوری اســامی ایران را به

معاون و مدیر روابط عمومی بنیاد جانبازان به همراه مدیرآسایشگاه به پیشواز

سرمقصد منظور برســانیم ،تاکید میکند :باید در راســتای بیانات رهبرعظیم

مدیران فوالد مبارکه میآیند و برنامه رسما آغاز میشود.
نخســت به ســوی «رضا جانثاری» جانباز قطع نخاعی که حتی به ســختی
صحبت میکند ،میرویم .با زحمت تمام توان خــود را جمع کرده و میگوید:
امام (ره) میگوید« :عالم محضر خداست .امید که این جمله همواره در ذهن

الشــأن انقالب که در خصوص گام پنجم انقالب ،خودسازی ،جامعهپردازی و

روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان به مناسبت هفته بسیج ،برنامه دیدار فوالدیها از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری را

ترتیب داد .این برنامه در نیم روز پنجشنبه برگزار شد و جمعی از مدیران این شرکت هم در برنامه حضور داشتند

مان باشد».

تمدنسازی فرموده اند ،بتوانیم قدمهای محکم و استواری برداریم.
وی در ادامه میافزاید :به توصیه این مجاهــدان ،باید گوش به فرمان والیت
فقیه باشــیم و در دفاع از والیت و نظام مقدس جمهوری اسالمی ممارست و
تالش کنیم.

پس از آن به سراغ «مختاری» جانبازی که  38سال است در این آسایشگاه به
سر میبرد ،میرویم .جانبازی که به گفته شاه نوروزی ،معاون بنیاد جانبازان در

میکردند آیا ما این همه مشکالت در کشور داشتیم؟

کارهای فرهنگی و برگزاری خیمه امام حسین(ع) در محرم زبانزد است و نگاه

به سمت دیگری ازآسایشــگاه میرویم که «سید اکبر حســینی طباطبایی»

خاصی به فرزندان شهیدان به خصوص فرزندان شهید فاطمیون و مدافع حرم

در آنجاست .اوکه در عملیات خیبر در ســال  62ترکش به سرش اثابت کرده،

افاغنه داشته و مرتب به دیدار و یاری آنها میرود.وی از مسئولین میخواهد

میگوید« :امام صادق فرمودند ،برای دعوت کردن مردم به سوی حق به غیر از

تا گوش به فرمان رهبری باشند نه از ایشان عقب بیفتند و نه جلو.

زبان تان ،با اعمال و کردارتان ،مردم را به سوی حق دعوت کنید زیرا اثر آن بیشتر

«حسین جابری» یکی دیگر از جانبازانی است که سر کالم با او را باز میکنیم.

است ».و چه غریب است این جمله با حال و هوای این روزهای ما.

در سال  ،65در عملیات کربالی  5قطع نخاع از ناحیه گردن شده است .جابری

«ولی ا ...اکبری» در منطقه کردســتان و مریوان ،رزمنــده بوده و از این آب و

میگوید« :رسالت شــما در قبال انقالب این اســت که در هر حال و هر لحظه

خاک دفاع کرده است .او متواضعانه و با لحن تشکرآمیزی خطاب به مدیران

شهدا را در نظر بگیرید و در هر مقام و پستی که هستید کارتان را به نحو احسن

فوالد مبارکه میگوید« :شما تولید کنندگان در چنین شرایط سختی بار اقتصاد

انجام دهید».

جامعه را به دوش میکشید و سنگر صنعت را حفظ کرده اید و موجب شکست

با خود فکــر میکنم که اگر برخی مســئولین مــا فقط به ایــن رهنمود عمل

حربههای دشمنان میشوید و همین باعث دلخوشی ماست».

فرمانده حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به روحیه جهادی
مهدی ابراهیمی ،مسئول فرهنگی آسایشگاه که خود از جانبازان نخاعی است

و انقالبی جانبازان هشــت ســال دفاع مقدس ،تصریح میکند :درسی که از

هم در هفته بسیج ما را به شعری که خود سروده بود ،مهمان میکند« :عاشقان

جانبازان آموختیم این است که وظیفه هیچ وقت از ما ساقط نمیشود و در هر

رفتند و ما جا مانده ایم  /بی نصیب از جمله تنها مانده ایم».

لحظه باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

کمی آن ســوتر ،در برابر خود جانبازی را میبینم که وزرشکار است و میگوید

وی ادامه میدهد :زمانی آنها از انقالب و آرمانهای اســامی دفاع کردند و

عضو تیم ملی است« .علی رنجبر» که در کردســتان جانبازقطع نخاعی شده،

اکنون ما با صنعت و تالش مضاعف خود در خط مقدم جنگ اقتصادی جنگیده

توانســته هم در میدان جنگ و هم در میادین ملی  -ورزشی ،ادای دین کند و

و راه امام خمینی (ره) را ادامه خواهیم داد.

پرچم ایران را با سرافرازی برافراشته نگاه دارد .او با حالتی طنزآلود و با لهجه

اکبری در پایان خاطر نشــان میکند :باید فرهنگ ایثار ،شــهادت ،مقاومت

شیرین اصفهانی میگوید« :خوب بمونید و ســعی کنید کمی بهتر بشید ،اگر

و ایستادگی را به نســل جوان انتقال داد و این وظیفه بســیج است که چنین

بدی دارید کمی بدی را کم کنید تا دنیا گلســتون بشــه» و بعد ادامه میدهد:

فرهنگی را به نســل جوانی که در حوزه صنعت فوالد در حال خدمت هســتند،

«هوای مردم را داشته باشید ،مردم خوب و صبور و قانعی داریم».

انتقال دهد ودر شرایط کنونی جامعه وظیفه بســیج و صنعت ،خدمت رسانی

محمد علی امینی در ســال  63در عملیات بدر از ناحیه نخاع قســمت گردن

به مردم است.

