
عضو شورای شهر اصفهان نسبت به سوءاستفاده بعضی از  خیریه ها از کودکان کار هشدار داد؛

کمک ناجوانمردانه! 
5

 سپاه و ارتش به کمک مدیریت شهری می آیند 
 توافق شهرداری با ارگان های نظامی اصفهان برای حل مشکالت حمل و نقلی؛ 

7

معاون فرهنگی شهردار اصفهان:
مجموعه آثار عکاس 

پیشکسوت، خریداری و 
مستندسازی می شود 

دادستان عمومی و انقالب اصفهان:

صیانت از حقوق عامه 
 وظیفه دستگاه 

قضایی است
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 دولت برای مبارزه با افزایش
  بی رویه قیمت ها در بازار مسکن 
محدودیت هایی  را اعمال کرد؛

ترمز اجاره بها  کشیده شد

7

در ارزیابی سازمان صدا وسیما؛
»بهشت اجابت« بهترین 

برنامه سحرهای ماه رمضان 
مراکز  استانی کشور شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

4

فوالد مبارکه 
یک شرکت 
سرآمد است

8

توسعه 
گردشگری 

 عشایر
 در چهارمحال 

و بختیاری

 ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی گامی در  راستای 
تحقق دولت الکترونیک

مودیان محترم مالیاتی
 جهت استفاده از تسهیالت ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

 به سامانه www.tax.gov.ir  مراجعه نمایید.
 مرکز ارتباط مردمی 1526 آماده پاسخگویی به سواالت مودیان

 محترم مالیاتی می باشد.

م الف : 895691)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.

02 1  _  23540   
*733 *23540 #

هواداران زرد دور از خانه؛
 میزبانی از حریف

 کرمانی در نقش جهان

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8
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لغو سفر »مایک پنس« به آریزونا و فلوریدا از ترس کرونا
در پی اعالم وضعیت قرمز در ایالت های آریزونا و فلوریدا، معاون رییس جمهور آمریکا سفر خود را به 
این دو ایالت لغو کرد.مایک پنس، معاون رییس جمهور آمریکا سفر خود به فلوریدا و آریزونا برای 
شرکت در نشست های انتخاباتی را لغو کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مقامات بهداشت و 
درمان آمریکا در خصوص افزایش میزان شیوع ویروس کرونا در این دو ایالت هشدار داده و وضعیت 
قرمز اعالم کردند.پیش از این مایک پنس در اظهاراتی متناقض با دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
از افزایش تعداد آزمایش های کرونا در سراسر آمریکا خبر داد. ترامپ در سخنرانی انتخاباتی خود در 
تالسای اکالهما اعتراف کرد که برای پایین آوردن آمار مبتالیان به کرونا دستور داده است که کمتر از 
مردم تست بگیرند. او گفت: »گرفتن تست مثل شمشیر دو لبه است. در مورد ویروس کرونا وقتی 
شما به میزان زیادی آزمایش می گیرید افراد مبتال و موارد بیشتری را پیدا می کنید؛ به خاطر همین به 
افرادم گفتم لطفا کمتر تست بگیرید! ولی آن ها تست می گیرند، طوری که نمی دانیم چه خبر است.«

دولت وفاق ملی لیبی، آتش بس را رد کرد
سخنگوی نیرو های دولت وفاق ملی لیبی سخن گفتن از آتش بس در این کشور را قویا رد کرد.محمد 
قنونو، ســخنگوی نیرو های دولت وفاق ملی لیبی، اعالم آتش بس و توقف درگیری ها با نیرو های 
موســوم به ارتش ملی به فرماندهی خلیفه حفتر را رد کرد.محمد قنونو، سخن گفتن از آتش بس 
در لیبی را در شرایطی که مزدوران خارجی شهر سرت و پایگاه هوایی الجفره و میدان های نفتی را با 
همدستی شورشیان داخلی و طرف های خارجی، اشغال کرده اند، رد کرد.وی گفت: بعضی کشور های 
عربی و خارجی از مزدوران حمایت و به انتقال آن ها به لیبی کمک کردند. این کشور ها که ورود مزدوران 
به لیبی را تسهیل کردند، از آن ها حمایت می کنند و محل های حضور آن ها را خط قرمز اعالم می کنند.

وی افزود: ما بر آزاد کردن شهر سرت و منطقه الجفره از مزدوران اصرار داریم. این اقدام بیش از هر 
زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است. 

ژاپن به دنبال استفاده از نیروی نظامی در آب های خاورمیانه 
یک رســانه ژاپنی می گوید توکیو به این باور رسیده که اســتفاده از نیروی نظامی برای حفاظت از 
محموله های تجاری که از آب های خاورمیانه عبور می کنند، با ماده ۹ قانون اساســی این کشــور 
مغایرتی ندارد.روزنامه »یومیوری شــیمبون« ژاپن، از تمایل دولت توکیو برای توســل به نیروی 
نظامی در حمایت از محموله های باری خبر داد که قصد عبور از آب های خاورمیانه را دارند.به ادعای 
این رسانه، توکیو به این باور رسیده چنانچه کشــتی های تجاری ژاپن در محدوده عملیاتی یکی از 
شناورهای گشت دریایی این کشــور، مورد تهاجم قرار بگیرند؛ نیروهای موسوم به دفاع ملی ژاپن 
حق مداخله خواهند داشــت.گفته می شــود این اقدام مغایرتی با ماده ۹ قانون اساسی ژاپن که 
درگیری های فراسرزمینی را ممنوع تلقی می کند؛ نخواهد داشت.این در حالی است که چندی پیش 
ژاپن با ادعای هزینه بر بودن، از استقرار سامانه موشکی آمریکا انصراف داد و تاکید کرد برخورداری از 

سامانه های موشکی مقرون به صرفه و امروزی تر همچنان جزو اولویت های کشور است.

دولت لبنان، عذرخواهی از سفیر آمریکا را تکذیب کرد
وزیر اطالع رســانی لبنان اعالم کرد که در پی صدور حکم قضایی پیرامون ممنوعیت پوشــش خبری 
اظهارات سفیر آمریکا در بیروت، دولت لبنان هیچ گونه عذرخواهی از این دیپلمات آمریکایی انجام نداده 
است.»دورثی شیا« سفیر آمریکا در بیروت طی گفت وگویی تلویزیونی مدعی شده بود که دولت لبنان در 
پی صدور این حکم قضایی از وی معذرت خواهی کرده است.»منال عبدالصمد« وزیر اطالع رسانی لبنان 
در همین خصوص گفت: در تماس با »حسان دیاب« نخست وزیر و دیگر همکارانم در دولت مشخص شد 
که هیچ کس از سفیر آمریکا معذرت خواهی نکرده است، دولت دستگاه قضایی را محترم می شمارد.

روایت روزنامه »االخبار« از جزییات »سند 25 ساله« پکن و تهران:

چین، سوپاپ اطمینان نفتی ایران می شود 

براساس قانون فیزیک، فشار باعث انفجار می شود، اما در سیاست، 
کسانی هستند که از فشــارهای آمریکا برای تنوع بخشیدن به گزینه 
های خود و یافتن منافذ تازه ای برای اقتصادهای تحت فشارشــان، 
استفاده می کنند. کاری که پکن و تهران با امضای توافق استراتژیک 
25 ساله خود انجام دادند. در این میان تحلیلگران ایرانی این اقدام 
را زمینه ای برای تبدیل شــدن ایران به هم پیمان اول چین در منطقه 

می دانند.
ایران در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال 1۹8۹ تمام 
تالش خود را  انجام داد  تا از هر فرصتی برای تحقق رویای بازگشــت 
به قلب جاده ابریشــم استفاده کند.در همین راســتا، به تازگی اعالم 
کرد که با امضای توافق همکاری اســتراتژیک با چین موافق اســت 
و انجــام مذاکرات نهایی در ایــن باره به محمد جــواد ظریف واگذار 
 شــد. اما همزمان، تفاصیل این همکاری مشــخص نشــده است.

 یک منبــع ایرانــی آگاه تصریح مــی کند که هــدف از ایــن توافق، 
 دادن اطمینان به چینی هاســت، مبنــی بر اینکه ایــران به همکاری 
 با آنهــا ادامه مــی دهد حتی اگــر اختالفــات با غرب حــل و فصل 
 شــود و اینکه چین یــک هم پیمــان مهم بــرای ایران محســوب 

می شود.
 به عقیده کارشناســان، کمترین ثمره این توافق آن اســت که صرف 
اجرایی شــدن آن، به معنای خرید مقدار زیادی از نفت ایران توسط 
چین است  که بهای آن به این شــکل پرداخت می شود: دو سوم نقد 
و یک ســوم دیگر در قالب کاالها و خدمات. یک منبع آگاه، می گوید: 
چین اجرای طرح های اقتصادی خود را شــروع می کند و در ادامه، 
زمینه برای اشتغال تعداد زیادی از ایرانی ها فراهم می شود و به این 
شکل، ایران به مرکزی برای میزبانی کارخانه های بزرگ چینی تبدیل 
می شــود تا کاالهای چینی در خاورمیانه، غرب و شــمال غرب آسیا 

پخش شوند.
 اما مهم ترین ابعاد استراتژیک این توافق آن است که ایران تبدیل به 
ایستگاه اصلی جاده جدید ابریشم چین می شود.افزایش همکاری ها 
بین ایران و چین، همزمان شــده اســت با تالش آنها برای مقابله با 

فشارهای آمریکا. 
محسن شریعتی نیا، استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل 
چین، در این باره می گوید:» روابط ایران و چین به شدت تحت تاثیر 
تنش ها بین پکن و واشنگتن است.« در همین رابطه، رحمان قهرمان 

پور، دیگر تحلیلگر ایرانی نیز تاثیر رفتارهای ترامپ بر سیاســت های 
چین را نفی نمی کند.

در یک خوانش ایرانی از روابط بین ایران و چین، برخی از کارشناسان 
می گویند:» باال رفتن سطح همکاری با چین، نشان می دهد که دولت 
ایران از رویه ســابق خود در تکیه بر اینستکس برای مبادالت تجاری، 
نا امید شــده اســت و آنچه بین پکن و تهران می گذرد، در چهارچوب 
آزمودن راه های دیگر توسط ایران است، تا بتواند قدرت بیشتری برای 

غلبه برای اوضاع فعلی داشته باشد«.
به نظر نمی رسد دســتاوردهای ایران از همکاری با چین، منحصر به 
جنبه اقتصادی باشــد. موضع چین که در نشست آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در کنار ایران صف آرایی کرد، جــدا از مذاکرات دو جانبه 
بین مسئوالن این دو کشــور، که پیش از برگزاری این نشست انجام 

شد، نیست.
 در همیــن رابطه، رحمــان قهرمان پــور احتمال می دهــد در صورتی
  که واشــنگتن برای تصویــب قطعنامــه تمدیــد ممنوعیت فروش

 ســالح به تهران تالش کند، پکن از حق وتوی خود در شورای امنیت 
استفاده کند.

رییس جمهور با بیــان اینکه امــروز وقت دعوای 
مجلس و دولت و قوه قضاییه نیســت، گفت: سه 
قوه باید کامل متحد باشند و یکدیگر را یاری کنند.

حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
اظهار کــرد: در شــرایط فعلی حتمــا باید وحدت 
بین همه قوا صورت گیرد. من در مجلس شــورای 
اسالمی گفتم که پیوند ما را به پیروزی می رساند و 
اگر همه با هم پیوند الزم را داشته باشیم، خداوند 
پیروزی را نصیب ما خواهــد کرد.روحانی افزود: 
سال ۹۹ ســخت ترین سال کشــور از لحاظ فشار 
اقتصادی دشــمن و شــیوع بیماری اســت. این 
هم در تاریخ کشــور ما بی نظیر است. فشاری که 
از ســال ۹۷ آغاز شــد و در ۹8 و در ۹۹ بیشتر شد 
و امروز شــدیدترین فشــار اقتصادی به کشور ما 

وجود دارد.وی افزود: تاکنــون کمتر بیماری آنقدر 
روی اقتصاد و روابط بین الملل اثر گذاشته است. 
امروز شرایطی پیش آمده که در آمریکا 25 درصد 
افزایش بیکاری دارند. کاهش تولید ناخالص ملی 
در تمام کشــورهای صنعتی بزرگ قابل مشاهده 
است. برخی از مشاغل به طور کامل تعطیل شده اند 
و ضربه عظیمی به اقتصاد جهانی وارد شده است.

رییس جمهــور تصریح کرد: در یک قرن گذشــته 
ســابقه نداریم که یــک بیماری آنقــدر در اقتصاد 
اثرگذاشته باشد. این بیماری تولید ناخالص ملی 
را پایین آورده، تورم را باال کشیده و ارزش پول ملی 
را کاهش داده است.روحانی ادامه داد: ما تاکنون 
یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرده ایم، حاال 
در اروپا ببینید استقراض چه خبر است.وی ادامه 

داد: کار وزارت بهداشت، بخش تولید، حمل و نقل، 
کشاورزی، صنعت، بانک مرکزی، اقتصاد و بورس 
مــا افتخارآمیز اســت. من شــهادت می دهم که 
مسئولین کشور ۶ ماه است که استراحت نکرده اند.

رییس جمهور با بیــان اینکه امــروز وقت دعوای 
مجلس و دولــت و قوه قضاییه و دولت نیســت، 
گفت: ســه قوه باید کامل متحد باشند و یکدیگر 
را یاری کنند و مــردم باید حضوری کامل در صحنه 

داشته باشند.

روحانی: 

امروز  وقت دعوای سه قوه نیست

وزیر خارجه کانادا از تصمیم ایران در ارسال جعبه سیاه هواپیمای سقوط کرده اوکراینی به »سازمان تحقیقات پرواز فرانسه« استقبال کرد.به نوشته وبگاه »یوکرین 
وایر« به نقل از »وبگاه دولت کانادا« »فرانســیس فیلیپ شــامپین« وزیر خارجه کانادا گفت: »از اعالم این تصمیم در نشســت اخیر شورای بین المللی سازمان 
 »PS۷52« هواپیمایی کشوری استقبال می کنیم که طی آن ایران متعهد شد تا 20 جوالی )دوشنبه 30 تیر( اطالعات پروازی هواپیمای خطوط اوکراین با شماره پرواز
را در سازمان تحقیقات و تحلیل ایمنی پرواز فرانسه بارگیری کند.«شیوع ویروس کرونا و توقف پروازهای بین المللی در خوانش جعبه سیاه وقفه ایجاد کرده بود 
که با برقراری محدود پروازها اقدامات اجرایی تالش در رفع این موضوع از سر گرفته شد.سفیر ایران در »کی یف« چندی قبل با بیان اینکه پرونده سقوط هواپیمای 
اوکراینی راکد و بایگانی شده نیست،  گفت: »کار در حال انجام اســت و تهران منتظر پاسخ طرف اوکراینی به پیشنهادات ارائه شــده در این زمینه است.«سازمان 
تحقیقات ایمنی پرواز فرانسه روز جمعه در توئیتی اعالم کرد که تهران جعبه سیاه هواپیمای حادثه دیده اوکراینی را ماه آینده به فرانسه ارسال خواهد کرد. اداره ایمنی 

حمل و نقل کانادا نیز با اشاره به این پیام توئیتری اعالم کرد که این اداره نیز تیمی از کارشناسان خود را اعزام خواهد کرد تا در این بررسی مشارکت داشته باشند.

چهره روزاستقبال کانادا از»اقدام ایران« برای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی

وز عکس ر

اعتراض ساکنان 
جوالن به نصب 

توربین های تولید 
برق توسط رژیم 

صهیونیستی
ساکنان جوالن اشغالی با برگزاری 
تجمــع اعتــراض آمیــز، نصب 
توربین های تولید بــرق در زمین 
های کشــاورزی خود را توســعه 
اشــغالگری رژیم صهیونیســتی 

دانستند و این اقدام را رد کردند.

»ظریف« به کمیسیون امنیت  ملی دعوت شد
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: از رییس دستگاه دیپلماسی کشور دعوت شده 
تا در جلسه هفته آینده این کمیســیون حضور پیدا کند.شــهریار حیدری با بیان اینکه طبق قانون 
وزارت امور خارجه باید هر ۶ ماه یک بار 
اقدامات خود درباره برجام را به مجلس 
گزارش دهد، گفت: آخرین گزارشی که 
دستگاه دیپلماسی به مجلس ارائه کرده 
اســت برای سال ۹۷ اســت که در حال 
پیگیری هســتیم که گزارشات جدیدتر 
به کمیسیون ارائه شــود.وی ادامه داد: 
در مجلس گذشــته نیز چندین گزارش 
از رونــد اجــرای برجام در کمیســیون 
امنیت ملی تدوین شده بود که در دستور 
کار  برای قرائت قرار نگرفته بود که باید آنها را نیز تعیین تکلیف کنیم.نماینده قصر شیرین در مجلس 
تصریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم به تازگی انتخاب شده اند و پس از بازگشت 
از سرکشی به حوزه های انتخابیه خود، قطعا از وزارت خارجه می خواهیم  که گزارشات خود از روند 

برجام را به مجلس ارائه کند.

پیام معنادار سردار قاآنی به آمریکا و اسراییل از خاک سوریه 
به گزارش العالم،فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اســالمی گفت: آمریکا و رژیم 
صهیونیستی حامی داعش هســتند و به همین دلیل قاطعانه می توان گفت که توطئه آنان هنوز 

تمام نشده است.
سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حین سفر چند روز قبل خود 
به منطقه البوکمال در جنوب شرق ســوریه که به منظور بازدید از جبهه های نبرد با داعش صورت 
گرفت، در جمع رزمندگان گفــت: حضور داعش در منطقه با هدایت آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
انجام شده و به همین دلیل توطئه های این دو هنوز تمام نشده است.وی ادامه داد: طبیعی است 
که دولت آمریکا وقتی مردم خود را ســرکوب و با آنان با وحشیگری برخورد می کند، با ملت های 
 جهان نیز بدرفتاری خواهد کرد.قاآنی تاکید کرد: ما به راه شــهدا به ویژه راه شهید سلیمانی ادامه 

خواهیم داد.

اعالم طرح های ایران برای آتش بس در یمن
»ابراهیم الدیلمی« ســفیر یمن در ایران گفت: بهتر بود به جای آنکــه رییس فرماندهی مرکزی 
آمریکا درباره جنگ یمن صحبت کند، خود سعودی ها درباره آن صحبت کنند.وی که با شبکه خبری 
المسیره مصاحبه می کرد، اظهار کرد: ایران چند طرح درباره آتش بس و مذاکره یمنی ها میان خود 

بدون مداخله خارجی مطرح کرده  است.
 الدیلمی در ادامه ایــن مصاحبه ابراز داشــت:مطرح کردن مداخله ایران در یمن به دســتاویزی
  برای ائتالف متجاوز سعودی تبدیل شــده تا جنگ علیه یمن را ادامه دهد.ســفیر یمن در ایران

  اضافه کــرد:  نحوه مدیریت ســازمان ملل درباره مذاکــرات و کمک های بشردوســتانه در یمن 
 مدیریتی شکســت خورده اســت.وی تاکیــد کرد کــه ســازمان های منطقه ای بــه نیروهای
  متجــاوز متمایل بــوده و برای میانجی گــری جهت هرگونــه مذاکره شایســتگی ندارند.پیش

 از این نیز »محمد عبدالســالم« رییس هیئت مذاکره کننده یمن )صنعاء( در صفحه توئیتر خود 
نوشت که دشمنان یمن از آمادگی ریاض برای صلح ســخن می گویند؛ اما چنین چیزی به هیچ 

وجه صحت ندارد.

کافه سیاست

آملی الریجانی: 

هیچگاه از هیچ فرد فاسدی 
حمایت نکرده و نخواهم کرد

آیت ا...صادق آملــی الریجانــی در پیامی از 
بیانات حکیمانه و الطاف کریمانه رهبر معظم 
انقالب، قدردانی کــرد. در ادامه بخش هایی از 
متن نامه رییس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام به محضر مقام معظم رهبری آورده شده 
است. آملی الریجانی اظهار  کرد: برخورد با فساد 
چه در درون قوه قضاییــه و چه در بیرون آن، از 
راهبردهای اساســی نظام از ابتدای تاسیس 
تا کنون بوده اســت و گواه آن تاکیداتی اســت 
که جنابعالی در زمان هــای مختلف بر این امر  
داشــته اید. وی تاکید کرد: اینجانب در هر دو 
دوره قبلی قوه قضاییه، به همراه مسئوالن عالی 
قضایی و رؤسای دادگستری ها و دادستان ها، 
این راهبرد اساســی مورد تاکید رهبری نظام 
را، با قاطعیت تمام دنبال کرده ایم. متاســفانه 
همه کســانی که از قاطعیت دستگاه قضایی و 
تصمیمات انقالبی آن در دفاع از نظام جمهوری 
اســالمی ضربه خورده بودند، گویی به یکباره 
فضایی برای انتقام یافتند ودر این مسیر ظلم 
وهتک بســیار کردند که نیازی به انعکاس آنها 
نیست، ان ا... یدافع عن الذین آمنوا و ان ا... مع 
الصابرین. آملی الریجانی ادامه داد: اینجانب 
قبال  گفته ام و یک بار دیگر به محضر جناب عالی 
عرض می کنم که هیچگاه از هیچ فرد فاسدی 
حمایت نکرده و نخواهم کــرد. کالمی از بنده را 
مســتند قرارداده اند که هیچ داللتی بر خالف 
آنچه گفته ام ندارد. اگر اتهامی به کسی متوجه 
است، دستگاه قضایی باید با معیارهای قانونی 
و شرعی بدان رسیدگی کند، این وظیفه دستگاه 

قضایی و حق عمومی است.

 مهم ترین ابعاد استراتژیک این توافق آن است که ایران 
تبدیل به ایستگاه اصلی جاده جدید ابریشم چین می 
شود.افزایش همکاری ها بین ایران و چین، همزمان 

شده است با تالش آنها برای مقابله با فشارهای آمریکا

بین الملل
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رییس اداره خدمات پس از فروش تلفن ثابت شرکت مخابرات منطقه اصفهان 

اعالم کرد:

اطالع از بدهی قبوض تلفن از طریق سامانه غیرحضوری 2000
رییس اداره خدمات پس از فروش تلفن ثابت شــرکت مخابرات منطقه اصفهان گفت: ســامانه 
پرداخت غیرحضوری ۲۰۰۰، مهم ترین درگاه اطالع مشــترکین از میزان کارکرد تلفن ثابت اســت. 

مســیح محمدی درباره نحــوه اطالع 
مالکین از میــزان بدهی تلفــن ثابت، 
اظهار کرد: مشترکین می توانند از طریق 
تماس با ســامانه تلفنی ۲۰۰۰ نسبت به 
اطالع از بدهی قبض تلفــن خود اقدام 
کنند.وی افزود: مالکین می توانند جهت 
جلوگیری از قطع تلفن مستاجر و تخلیه 
شــدن آن، از طریق تماس با ســامانه 
۲۰۰۰ )کلید ۱( و وارد کردن شماره تلفن 
ثابت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

محمدی ادامه داد: مشــترکین در صورت دریافت نکردن پیامک قبض تلفــن ثابت می توانند از 
طریق تماس با سامانه تلفنی ۲۰۰۰ )قسمت خدمات غیرحضوری(، سامانه ۳۶۰۶۰ و استفاده از کد 

دستوری #۲۰۲۰ *اقدام کنند.

آشفته بازار مسکن در حال و هوای نجومی قیمت ارز
رییس اتحادیه بازار مسکن استان اصفهان از کاهش ۹۰ درصدی معامالت تجاری بنگاه های بازار 
مسکن استان اصفهان خبرداد.رســول جهانگیری اظهارداشت: درحال حاضر به دلیل  قیمت های 
نجومی و رفتن بازار مســکن به سمت یک بازار تورمی گسترده، شــاهد کاهش ۹۰ درصدی میزان 

معامالت تجاری در بنگاه های این حوزه  هستیم.
وی افزود: یکی از اقدامات بسیار بزرگ اتحادیه برای کاهش یافتن قیمت مسکن ایجاد بستر های 
الزم برای فرهنگ ســازی اجتماعی جامعه در معامالت بازار مســکن بود که اگــر با حمایت های 
دستگاه های مربوطه استان همراه می شد می توانست همدوستی بسیار خوبی را بین مستاجران 
و صاحب خانه ها در این زمینه به وجود آورد.جهانگیری ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد 
از مصالح ساختمانی مورد نیاز برای ساخت و ساز مسکن به صورت وارداتی است و ایجاد نظارت و 
مدیریت ها بر روند عملکرد بازار ارز می تواند عالوه بر حل کردن مشکل بازار مسکن، بسیاری از مسائل 

اقتصادی کشور را برطرف سازد.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خبر داد:

بازار مرغ و تخم مرغ ساماندهی می شود
رییس کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از رایزنی و مذاکره تلفنی با وزیر جهاد 
کشاورزی برای رسیدگی به وضع بازار مرغ و تخم مرغ خبر داد.سید جواد ساداتی نژاد بر پیگیری 
چرایی رشــد قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار و کمبود نهاده های دامی در کشــور تاکید کرد و با بیان 
اینکه باید هر چه سریع تر جهت تامین ارز نهاده هایی که در بندر امام وجود دارد اقدام شود، افزود: با 
تامین ارز مورد نیاز، شاهد کسری نهاده ها در بازار نخواهیم بود. وی با اشاره به قول مساعد وزیر جهاد 
کشاورزی برای ساماندهی وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ گفت: وزیر جهاد کشاورزی وعده پیگیری 
ارز از بانک مرکزی را داده است.نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی در 
خصوص نیاز کشت بهاره کشاورزان به کود فســفاته به ترخیص این بار از بندر خبر داد و گفت: طبق 

اولویت بندی ها، تامین نهاده های دامی وکود، آفت کش ها و واکسن دام ضروری است.

دولت برای مبارزه با افزایش بی رویه قیمت ها در بازار مسکن، محدودیت هایی را اعمال کرد؛

ترمز اجاره بها  کشیده شد

باالخره دولت برای مبارزه با افزایش بی  مرضیه محب رسول
رویه قیمت ها در بازار مسکن و اجاره  بها، 
تصمیم به مداخله اجباری گرفت و برای ســقف اجــاره ها میزان ۲5 
درصد را تعیین کــرد. پیش از این وزیر راه و شهرســازی وعده ایجاد 
طرحی برای کنترل اجاره ها را داده بود؛ امــا حاال جزییات آن از زبان 

رییس جمهور رسانه ای شد. 
بر اســاس تصمیماتی که در ســتاد مبارزه با کرونا گرفته شده است 
، رییس جمهور در این جلســه اعــالم کرد  کــه از وزارتخانه های راه و 
شهرسازی و کشور خواستیم تا طرح هایی را بیاورند که مسئله مسکن 
حل شــود و اگر الزم بود در این جلسه تصویب شــود.روحانی اظهار 
داشت: زمین ارزان قیمت همراه با مصالح و تسهیالت باید در اختیار 
سازنده قرار بگیرد و تشریفات شهرداری باید به حداقل برسد و حتی 

االمکان غیرحضوری شود.
رییس جمهور گفــت: در یک مقطعی اعالم کردیم که به دلیل بســته 
بودن بنگاه ها اجاره بها دو ماه تمدید شــود که اجرا شد.اجاره ها امروز 
مستأجران را خیلی تحت فشــار قرار داده بنابراین هر جا که اجاره ای 
تاکنون منعقد نشده است و موجر و مســتأجر متنی را تا امروز امضا 

نکــرده اند، وقتی که ایــن مصوبه ابالغ می شــود باید ایــن مقررات 
رعایت شــود. بر این اســاس در شــهر اصفهان هم قرار نیست اجاره 
های مسکن بیشــتر از ۲۰ درصد افزایش داشته باشد در همین زمینه 
اســتاندار اصفهان در ارتباط ویدئو کنفرانسی رییس جمهور با اعضای 
ستاد استانی مقابله و پیشگیری بیماری کرونا با اشاره به تصمیمات 
جدید هیئت دولت درباره نحوه قرارداد های مؤجر و مســتاجر گفت: 
بر اساس مصوبه هیئت دولت سقف افزایش اجاره بها در تهران تا ۲5 
 درصد و در کالن شــهر ها تا ۲۰ درصد و در شــهر های دیگر تا ۱5 درصد 

خواهد بود.
عباس رضایی با اشاره به اینکه تمامی قرارداد ها باید در سامانه امالک 
ثبت و کد رهگیری اخذ شــود، افزود: بر اســاس تصمیم گیری های 
جدید، قرارداد اجاره ها ســه ماه بعد از اعالم رســمی وزارت بهداشت 

مبنی بر کاهش شیوع بیماری کرونا پایان خواهد یافت. 
هر چند در میزان موفقیــت این مدل از ورود دولت به بــازار اجاره بها 
تردیدهایی وجود دارد؛ اما آغاز این کار هم می تواند نوید بخش سر و 
سامان دهی به بازاری باشد که می رود تا به یکی از بی ثبات ترین و بی 
ضابطه ترین بازارهای کشور تبدیل شود. طی دو سال اخیر میزان رشد 

اجاره ها به خصوص در کالن شهرها رشد زیادی داشته است؛ بخشی از 
این مسئله به دلیل کاهش نرخ بهره بانکی بوده که مالکان را به سمت 
و سوی گرفتن اجاره بیشــتر به جای رهن سوق داده و بخش دیگر به 
دلیل باال رفتن ارزش خانه ها به دلیل تورم ناشــی از گرانی در صنعت 
ساختمان صورت گرفت. عاملی که البته موجب شده تا تقاضا در بخش 
اجاره مسکن هم افزایش قابل توجهی داشته باشد؛ در واقع مردم به 
دلیل کاهش قدرت خرید خانه به خصوص در شــهری مانند اصفهان 
بیشتر به سمت و ســوی اجاره پیش رفته اند حال باید دید با توجه به 
جو روانی ملتهب اقتصاد و بازارهای دیگر  مانند طال و ارز،  آیا این اقدام 
دولت می تواند موفق عمل کند یا نه به خصوص آنکه در بیشتر مواقع 
روند تمدید اجاره ها در اصفهان به صورت غیر رســمی میان مالک و 

مستاجر تنظیم می شود و عمال نظارتی بر آن صورت نمی گیرد. 
از ســوی دیگر راه های فرار  و کمبودهای قانونی وجود دارد که بدون 
حمایت جامع دولت از طــرح محدودیت اجاره بها نمــی تواند ترمز 
افزایش قیمــت ها در این بــازار را بکشــد. باید دیــد ضمانت های 
 قانونی و حمایتی از این دســتور تا چه حد می تواند راهگشای توقف

 اجاره های نجومی باشد.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهــان، از فعال و رونمایی شــدن 
ســامانه جدید طرح رایــگان دوگانه ســوز کردن 
خودروهای عمومی خبر داد.وی افزود: طبق مصوبه 
اخیر شــورای اقتصاد، حدود یــک میلیون و ۴۶۰ 
هزار خودرو با اعطای تســهیالت رایگان به ســمت 

اســتفاده از ســوخت پاک و ارزان CNG هدایت 
خواهند شــد.علیپور با تاکید بر اینکه مصوبه مذکور 
صد در صد بخش حمل و نقل، بار و مسافر در کشور را 
شامل خواهد شد، گفت: متقاضیان می توانند برای 
ثبت نــام و نوبت گیری به ســامانه اطالعات جامع 
خودروهای دوگانه ســوز کشــور مراجعه کرده یا با 
استفاده از مرورگرهای تلفن های همراه هوشمند، 
تبلت و یا کامپیوترهــای خانگی برای اتصال به این 
صفحه اقــدام کنند.وی اضافه کــرد: برای دریافت 
نوبت، گزینــه ای با همین عنــوان را برای خودروی 
تعیین شده خود انتخاب کنید. توجه داشته باشید 
که اگر مشخصات خودروی شما صحیح و در گروه 

خودروهای عمومی وانت بار و تاکسی باشد، شامل 
طرح تبدیل به خودروی گازسوز می شوید. در مرحله 
بعد استان و شهر مورد نظر خودتان را برای دریافت 
خدمات دوگانه سوز انتخاب کنید و پس از مشخص 
کردن مرکــز تبدیل، تاریخ قابل انتخــاب در تقویم 
به شما نمایش داده می شــود و بعد گزینه دریافت 
نوبت را انتخاب کنید و پس از آن نوبت شــما ثبت 
می شــود. پس از اضافه کردن خودروهای جدید 
در بخش »پیشــخوان«خودروی افزوده شــده را 
می بینیــد، در بخش»راهنمــا« می توانید پاســخ 
ســوال های احتمالی خودتان را درباره نحوه کارکرد 

سامانه ببینید.

جزییات دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی در اصفهان

خبر روز

بر اساس تصمیم گیری های جدید، قرارداد اجاره ها سه 
ماه بعد از اعالم رسمی وزارت بهداشت مبنی بر کاهش 

شیوع بیماری کرونا پایان خواهد یافت

 اصفهان از استان های موفق کشور 
در اشتغال دانش آموختگان کشاورزی

با وجود بیکاری مطلق ۴5 درصد از دانش آموختگان بخش کشــاورزی در اصفهان، این استان در 
اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی از اســتان های موفق کشور  محسوب می شود.رییس 
ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و 
منابع طبیعی اســتان اصفهــان گفت: 
تا پارســال هر هشت ســاعت یک نفر 
و در کشــور هــر ۲۰ دقیقه یــک نفر به 
تعداد دانش آموختگان کشاورزی این 
استان اضافه می شــد و هم اکنون این 
میزان در اســتان اصفهان نصف شــده 
اســت.وی ادامه داد: جهــت افزایش 
مهــارت دانــش آموختــگان بخــش 
کشــاورزی جویــای کار، بــرای ۱۴۳ 
واحــد تولیدی و خدماتی شــاخص این بخش در اســتان اصفهــان مجوز مرکز مهــارت آموزی 
صادر شــده اســت که از این نظر رتبه نخست کشوری را کســب کرده ایم.رییس ســازمان نظام 
مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان اصفهان در ادامــه به فعالیت ۲۹ شــرکت دانش 
بنیان در بخش کشــاورزی و زیر نظر این سازمان اشــاره کرد و فعالیت این شــرکت ها در اجرای 
 طرح های مطرح در کشــور از جمله افزایش کیفی بذر نشــاء  گلخانه ای و تولیــد عوامل ژنتیکی

 دامپروری را ستود.

دبیر کارگروه زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی اصفهان:

 سند اصالح الگوی کشت اصفهان
 در دست پیگیری است

دبیر کارگروه زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی اصفهان گفت: ایجاد باراندازهای مختلف 
در مبادی تولیدی اصفهان در قالب ســند اصالح الگوی کشت و آمایش ســرزمین در استان در 

دست پیگیری است.
امید شــریفی،در مورد لزوم فرهنگ سازی و اقدامات آموزشــی-ترویجی در این بخش  اظهار 
داشت: فعال سازی و ایجاد تشکل ها و تاسیس خوشه زارعین )Farmers Cluster(، پیگیری و 
فراهم کردن بازارهای هدف و مکانیزم ها و کانال های صادراتی، تامین منابع اعتباری و مشوق های 
الزم و تدوین مقررات مورد نیاز از جمله الزاماتی است که می تواند موفقیت و پایداری زنجیره های 
ارزش در بخش کشاورزی کشور و اســتان ما را تضمین کند.وی اضافه کرد: شاخص های استان 
اصفهان در بخش کشــاورزی از قبیل داشتن ســهم هشت درصدی در ســبد اقتصاد  و سهم ۱۲ 
درصدی از اشتغال استان و همچنین سهم حدود پنج درصدی از کل تولیدات کشاورزی کشور با 
وجود محدودیت های موجود از قبیل منابع آبی، نشان از ظرفیت های بسیار خوب استان در حوزه 

محصوالت کشاورزی دارد.
 دبیر کارگروه زنجیره های ارزش محصوالت کشاورزی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: بر این اســاس در گام اولیه امکان ســنجی محصولــی در قالب احصــای محصوالت با 
مزیت نســبی و رقابتی در استان انجام شد، ظرفیت های موجود در اســتان در قالب ۲5 زنجیره 
رسمی و غیر رســمی شناســایی شــد که در جریان ســاماندهی حقوقی هســتند و همچنین 
ضمن انجام فرآیند آســیب شناســی اختصاصی محصــوالت اولویت دار اســتان، ۱۶ ظرفیت 
 مکان مند )محصولی-شهرســتانی( شناسایی شــده و ایجاد زنجیره های ارزش محصولی آنها 

در دست اقدام است.

کافه اقتصاد

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد:اخبار

کاهش 40 درصدی مراجعات مردمی با ارائه خدمات غیرحضوری
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد مراجعات به شعب و کارگزاری های تامین اجتماعی برای تامین اعتبار دفاتر 
درمانی بود، گفت: از اول خرداد تامین اعتبار دفاتر درمانی به صورت غیرحضوری انجام می شود.عبدالرسول آقاهادی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی از مدت 
ها قبل ارائه خدمات غیرحضوری را در دستور کار قرار داده و یکی از مهم ترین آنها، خدمات مورد استفاده کارفرمایان مثل ارسال لیست حق بیمه و پرداخت حق 
بیمه بود که به صورت کامل در کشور اجرایی شد.آقاهادی با اشاره به اطالع رسانی های انجام شده از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی و رسانه های جمعی، 
افزود: در تمام مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی به شکل گسترده بنر و برشورهایی توزیع و اطالع رسانی به عمل آمده است.وی، حذف دفترچه های بیمه و 
اجرای نسخ الکترونیک را یکی دیگر از اقدامات مهمی برشمرد که در دستور کار سازمان تامین اجتماعی است و گفت: این طرح هم اکنون در برخی مراکز طرف 
قرارداد و صد در صد در مراکز ملکی تامین اجتماعی درحال انجام است، درحالی که باید به تمام مراکز درمانی طرف قرارداد گسترش یابد و مقرر شد تا آخر شهریور 
در کشور اجرایی شود.آقاهادی تصریح کرد: عمده ترین خدماتی که ارائه می دهیم صدور و تعویض دفاتر درمانی است، اما بخشی از نام نویسی اولیه بیمه شدگان، 

غرامت دستمزد ایام بیماری و یا بیمه بیکاری مراحل پیچیده تری دارد، اما تالش می کنیم این خدمات را نیز به صورت غیرحضوری ارائه کنیم.

جدید ترین عکس 
از محصول جدید 

ایران خودرو
در حاشیه نشست سازندگان 
 ،k۱۳۲ پــروژه  قطعــات 
جدیدترین نمونه ســدان این 
پروژه بــه نمایش گذاشــته 
شــد.هنوز اطالعات رســمی 
درباره مشخصات و جزییات 
این محصول ارائه نشده است.

وز عکس ر

عکس: بازتاب

نماینده سابق مجلس:

رشد نقدینگی، ناشی از 
غیرمولد بودن اقتصاد 

کشور است
یک نماینده ســابق مجلس گفت: امروز 
رشد نقدینگی را به شــکل فزاینده شاهد 
هســتیم کــه ناشــی از غیرمولــد بودن 
اقتصاد کشور و رفتن ســرمایه به سمت 
بازارهای غیر مولد و ســفته بازی اســت.

علی بختیار در خصوص باال رفتن نرخ ارز 
و راهکارهای تقویت پول ملی، اظهار کرد: 
یکی از مشکالت کشور در چهار دهه گذشته 
تضعیف ارزش پول ملی و به هم خوردن 
پایه های پولی بوده که سبب تورمی شدن 
اقتصــاد و افزایش قیمت نرخ ارز شــده 
است. تحریم ها سبب شــده اند اقتصاد 
ایران دچار افزایــش نقدینگی و غیرمولد 
بــودن شــود و مجالــس و دولت های 
مختلف با شعارهای گوناگون نتوانسته اند 
تورم اقتصادی را از بین ببرند.وی افزود: 
مجلس یازدهم با شــعار رفع مشــکالت 
معیشتی و مشکالت اقتصادی کار خود را 
آغاز کرد، اما در یک ماه گذشــته نرخ دالر 
و تورم مسیر خود را پرشتاب تر از گذشته 
ادامه داد. هر مشکل بین المللی که برای 
ایران اسالمی پیش می آید تاثیر خود را در 
بازار می گذارد و اقتصاد درونی کشور ناشی 
از تصمیمات غلط اقتصادی است که سبب 
کاهش ارزش پول ملی کشــور می شود.

این نماینده ســابق مجلس گفت: امروز 
رشد نقدینگی را به شــکل فزاینده شاهد 
هستیم که ناشی از غیرمولد بودن اقتصاد 
کشور و رفتن ســرمایه به سمت بازارهای 
غیرمولد و سفته بازی اســت که دولت و 
مجلس باید در این خصوص راهکار فوری 
ارائــه دهند.این نماینده ســابق مجلس 
خاطرنشان کرد: اقتصاد با فشار و دستور 
حل نمی شود بلکه با انگیزه و رغبت ایجاد 
کردن در بخش تولید سامان پیدا می کند 
و باید این مســیر را دولت و مجلس طی 

کنند تا پول ملی کشور تقویت شود.
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال و بختیاری:

۶۱۲ روستا دارای شبکه  آب رسانی هستند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: ما ۷۵۰ روستا در استان داریم که از این تعداد ۶۱۲ روستا دارای 
شبکه  آب رسانی هســتند و برای ۵۰۵ روســتا قبض صادر می شود. 
سهراب  بهرامی ادامه داد: روستاهایی که شبکه آب رسانی ندارند زیر ۲۰ 
خانوار هستند و شرکت آب و فاضالب روستایی تامین آب روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار را انجام می دهد و سایر روستاها به طور سیار  آبرسانی 
می شــوند که اولویت با روســتاهای باالی ۲۰ خانوار است.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی اســتان چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: برای تامین آب این روســتاها ۲۸۳ منبع تامین آب داریم که 
۱۷۵ منبع ما چاه آب اســت و به صورت حجمی تقریبا ۸۰ درصد منبع 
تامین آب روستا از آب های زیر زمینی یا چاه ها هستند که کمبود بارش 
و شــیوع بیماری کرونا منابع آب زیرزمینی را تحت شــعاع خود قرار 

داده است.
بهرامی با بیان اینکه شاخص بهره مندی آب در کل کشور ۶/۷۶ است، 
بیان کرد: این شاخص در استان ما ۸/۷۸ است که نسبت به شاخص 
کشوری بیشــتر اســت.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰ روستا به طور سیار آب رسانی 
می شوند، گفت: این روســتاها دارای جمعیت باالی ۲۰ خانوار هستند 
و شبکه  آب رسانی هم دارند؛ اما منبع تامین آب آن ها که چشمه بوده، 

خشک شده اســت و با وضعیت بار ش های امسال که نسبت به سال 
گذشته ۴۰ درصد کمبود بارش داشتیم قطعا تعداد این روستاها امسال 
بیشتر خواهد شد.وی اضافه کرد: ضرورت صرفه جویی در مصرف آب 
در بخش روســتایی وجود دارد چراکه با کمبود بارش  ها کمبود منابع 
آب زیر زمینی ما جبران نشــده  اســت.بهرامی، ارزش آب شرب را که 
قابل جایگزین شدن با هیچ چیزی نیست، مهم دانست وافزود: لزوم 
صرفه جویی مضاعف در مصرف آب وجود دارد که در زمینه صرفه جویی 
فعالیت هایی از قبیل فرســتادن کارشــناس به مدارس در سال های 
گذشته و آموزش اصولی و رعایت صرفه جویی و آموزش الگوی  مصرف 
به مردم انجام شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اســتان ادامه داد: امســال باتوجه به شــرایط موجود این آموزش ها 
انجام نشد و باید مردم در این امر مراعات کنند.بهرامی  یادآور شد: در 
صورت صرفه جویــی نکردن مردم در مصــرف آب احتمال نوبت بندی 
در روستاها وجود دارد که بیشترین مشــکل آب در شهرستان لردگان 
است.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی اســتان با اشاره به 
عدم اجرای پروژه بن- بروجن که ۱۴ روستا از آن تامین آب می شوند، 
گفت: روستاهای دشت شهرکرد مانند بهرام آباد، کاکلک و پیر بلوط به 
مشکل بر می خورند که ما در روستای بهرام آباد چاه آب شرکت را با چاه 

آب کشاورزی به دلیل مشکل نیترات عوض کردیم.

مدیر کل امور عشایر استان خبر داد:

آغاز آبرسانی سیار به عشایر چهارمحال و بختیاری
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آبرســانی با تانکر به مناطق عشایرنشین 
چهارمحال و بختیاری از هفته آینده آغاز می شود، اظهار کرد: اعتبار الزم برای جذب پیمانکار جهت 
آبرسانی سیار انجام شده است.یحیی حسین پور افزود: ۹ تانکر دولتی برای آبرسانی سیار به عشایر 
وجود دارد، همچنین ۱۵۰ تانکر چرخ دار ۲ هزار لیتری نیز در اختیار عشــایر قرار گرفته است و ۳۵ 
پیمانکار نیز وظیفه آبرسانی سیار را در سال گذشته بر عهده داشــتند.وی با اشاره به اینکه به دنبال 
حذف آبرسانی سیار به عشایر و نزدیک رسانی دسترســی به آب برای آن ها هستیم، گفت: حدود 
۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال آب از چشــمه به نزدیکی چادر عشایر در نظر گرفته شده است.

حسین پور در خصوص اختصاص پنل خورشیدی به عشایر  در سراسر کشور، یادآور شد: پیش بینی 
می شود بین ۱۰ تا ۲۵ هزار پنل خورشیدی در بین عشایر توزیع شود که به نظر می رسد حداقل ۵۰۰ پنل 
سهمیه چهارمحال و بختیاری باشد.مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان 

کرد: خوشبختانه تاکنون موردی از ابتال به کرونا ویروس در بین عشایر گزارش نشده است.

رییس اداره فناوری مکانیزاسیون جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ورود 100 دستگاه کمباین مهاجر برای برداشت کلزا
۱۰۰ دستگاه کمباین مهاجر به منظور برداشــت محصول کلزا وارد استان چهارمحال و بختیاری می شوند. 
رییس اداره امور فناوری مکانیزاسیون جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ناوگان برداشت ماشینی 
استان شامل ۱۲۰ دستگاه کمباین بومی است. امرا...اســماعیلی پیش بینی کرد، در زمان پیک برداشت 
محصول کلزا تا ۲۰ روز آینده تعداد ۱۰۰ دستگاه کمباین مهاجر از سایر استان ها وارد چهارمحال و بختیاری 
شود.اسماعیلی افزود: کلزا، محصولی مدیریت پذیر است که در مراحل کاشت، داشت و به خصوص زمان 
برداشت حساسیت زیادی نسبت به ریزش دانه دارد.وی ادامه داد: زمان و نحوه برداشت بر کیفیت و کمیت 
محصول شامل درصد روغن و پروتئین و تناژ محصول اثر گذار است. رییس اداره امور فناوری مکانیزاسیون 
جهادکشاورزی استان اظهار کرد: با توجه به حساسیت محصول به ریزش، تعیین زمان مناسب برداشت 
تنظیم و کالیبره کردن کمباین و استفاده از کمباین های پیشرفته و مجهز به هد مخصوص برداشت ضروری 
است.وی اضافه کرد: زمان مناسب برداشت ماشینی هنگامی است که غالف ها کاهی رنگ شده و دانه ها به 

رنگ قهوه ای و سیاه شده باشند و رطوبت دانه کلزا بین ۱۰ تا ۱۳ درصد باشد.

مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

 20میلیارد ریال برای درمان بیماران تاالسمی استان هزینه شد
 مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ساالنه برای تامین دارو و خدمات بستری 
برای بیماران تاالسمی زیرپوشــش این نهاد، ۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.محمود جاوید 
افزود: سازمان تامین اجتماعی ۱۲  قلم داروی اختصاصی بیماران تاالسمی را تحت پوشش قرار داده 
است و خدماتی نظیر سنجش تراکم استخوان، اکوکاردیوگرافی،آزمایشات معمول و سونوگرافی 
را به این بیماران ارائه می دهد.وی ادامه داد: هزینه های داروهای تخصصی مورد تعهد برای درمان 
بیماری های خاص از جمله تاالســمی، پمپ تزریق دیســفرال و وســایل مصرفی ماهیانه تزریق 
دیسفرال در منزل، تزریق خون در بیماران تاالسمی، تزریق دیسفرال در بیمارستان و منزل مشمول 
حذف فرانشیز اســت.جاوید تصریح کرد: این سازمان در بخش های بســتری و سرپایی شامل 
داروهای مورد نیاز و تمامی خدمات پاراکلینیک مورد تعهد را برای بیماران مبتال به تاالسمی ماژور 
بر اساس تعرفه های دولتی و به شکل رایگان به بیماران ارائه می دهد.مدیر درمان تامین اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاکنون ۱۲۹ پرونده برای بیماران تاالسمی تشکیل شده است، 
اظهار داشت: بیماران تاالسمی جزو بیماران خاص محسوب می شوند که سازمان تامین اجتماعی  

به صورت ۱۰۰ درصد هزینه های درمان این بیماران را پوشش می دهد.

بام ایرانبا مسئولان

رییس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری:

رعایت نکات امنیتی در استفاده از فضای مجازی یک اصل مهم است
رییس پلیس فتای استان چهارمحال و بختیاری گفت: رعایت نکات امنیتی در استفاده از فضای مجازی یک اصل مهم است.  سرهنگ مرتضی عسگری 
در تشریح این مطلب بیان کرد: مجرمین سایبری با دسترسی به  حساب کاربری افراد در شــبکه های اجتماعی و ایجاد حساب کاربری با شماره موبایل 
آن ها، اقدامات مجرمانه ای نظیر اخاذی، ایجاد مزاحمت، کالهبرداری های مالی و... مرتکب می شــوند که عواقب آن از لحاظ قانونی بر عهده دارنده و یا 
صاحب حساب کاربری است. وی گفت: در مرحله ساخت حســاب کاربری، فرد کالهبردار با عناوین مختلف با فرد قربانی تماس گرفته و کد ارسال شده 
به گوشی آنها را مطالبه می کند. اینجاست که شهروندان باید هوشیار بوده و هیچ عنوان اطالعاتی به کالهبرداران نداده و اعتنایی به حرف های آنان نداشته 
باشند.عســگری ادامه داد: تمامی روش های کالهبرداری برپایه غفلت، ســهل انگاری و عدم رعایت اصول امنیتی در حفظ حریم خصوصی توسط افراد 
است؛ بنابراین تنظیم رمز دومرحله ای از راهکارهای مهم برای افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی است که از ورود افراد غیرمجاز 
به حســاب کاربری افراد ممانعت می کند.این مقام انتظامی تصریح کرد : ارتقای سواد رسانه ای در اســتفاده از فضای مجازی به  عنوان یکی از مهم ترین 
www.cyberpolice.دغدغه های پلیس فتا در کشور به شــمار می رود بنابراین کاربران عزیز می توانند با مراجعه مستمر به سایت پلیس فتا به آدرس

ir از محتوای مفید و کاربردی تولیدشده توسط کارشناسان در ارتقای دانش خود در این حوزه بهره گیرند.

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

آغاز اجرای پروژه مهر در چهارمحال و بختیاری
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از آغاز پروژه مهر سال تحصیلی آینده در این استان خبر داد.فیروز عسگری گفت: 
شورای طرح مهر استان از پنج کارگروه تشکیل شده و شناسایی و بسیج ظرفیت ها، رصد و پایش مستمر دامنه فعالیت های ستاد های طرح مهر مناطق و 
نواحی استان، ارائه بازخورد های مناسب برای اصالح و بهبود فرآیند های اجرایی با در نظر گرفتن و رعایت کردن دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از جمله اقدامات شکل گرفته در این طرح است.وی با اشاره به آمادگی اداره کل آموزش و پرورش استان برای بازگشایی باشکوه 
مدارس در ســال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، افزود: تحقق اهداف طرح مهر مســتلزم برنامه ریزی دقیق، کار تیمی و جهادی و حمایت همه دستگاه هاست.

طرح مهر به فعالیت هایی گفته می شــود که در آموزشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش به منظور بازگشــایی مطلوب مدارس از قبیل زیباسازی فضا های 
آموزشی، آماده کردن مدارس و برگزاری جشن آغاز سال تحصیلی انجام می شود.در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹، ۲۰۷ هزار و ۱۱۷ دانش آموز در بیش از 
دو هزار و ۶۰۰ مدرسه با حضور بیش از ۱۴ هزار نیروی فرهنگی در چهارمحال و بختیاری به تحصیل علم پرداختند.با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس 
 از نیمه های اســفند، بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان این استان به شبکه شاد متصل شدند و برای ســایر دانش آموزان درسنامه و سی دی های آموزشی

 ارسال شد.

حصر وراثت
4/48  آقای امراله کرمی چمگردانی دارای شناســنامه شــماره 60 به شرح دادخواست 
کالسه  292/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قنبرعلی کرمی به شناســنامه 195 در تاریخ 1399/03/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- امراله کرمی چمگردانی 
فرزند قنبرعلی، ش.ش 60، ت.ت 1342 صادره از لنجان نســبت با متوفی )پسر متوفی( 
2- محمد علی کرمی چمگردانی فرزند قنبرعلی، ش.ش 14، ت.ت 1340 صادره از لنجان 
نسبت با متوفی )پسر متوفی( 3- محســن کرمی چمگردانی فرزند قنبرعلی، ش.ش 35، 
ت.ت 1345 صادره از لنجان نسبت با متوفی )پســر متوفی( 4- علی اصغر کرمی فرزند 
 قنبرعلــی، ش.ش 194، ت.ت 1349 صادره از لنجان نســبت با متوفی )پســر متوفی(

 5- گوهر کرمی چمگردانی فرزند قنبرعلــی، ش.ش 18، ت.ت 1338 صادره از لنجان 
نســبت با متوفی )دختر متوفی( 6-طاهره کریمی فرزند قنبر علــی، ش.ش 92، ت.ت 
1347 صادره از لنجان نســبت با متوفی )دختر متوفی( 7- هاجره علیرضائی چمگردانی 
فرزند اسداله، ش.ش 40 ، ت.ت 1321 صادره از لنجان نسبت با متوفی )همسر متوفی( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 891374  

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

4/49 بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواســت تحریر ترکه به منظر پوالدی به 
طرفیت وراث مرحــوم حیدر پوالدی قرار تحریر ترکه مرحوم حیدر پوالدی طی شــماره 
143/99 در شورای حل اختالف باغبادران شعبه 2 صادر و وقت اجرای قرار ساعت 16/30 
مورخ 99/5/29 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدیونین 
به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند تقاضا می شود در موعد مقرر در 
محل این شورا واقع در باغبادران به آدرس خیابان امام حسین )ع( حاضر شوند. عدم حضور 
مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود. م الف: 890668 رحیم هدایتی رئیس شعبه دو 

حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شهید پویا ایزدی باغبادران
ابالغ وقت رسیدگی 

4/50 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم به آقای احمد حســین زاده ، کالسه پرونده: 
328/98، وقت رسیدگی: 99/4/24  ساعت 5/30 عصر، خواهان: احمدرضا امینی، خوانده: 
احمد حسین زاده فرزند عباس، خواسته: مطالبه کارکرد، خواهان دادخواستی تسلیم شورای 

حق اختالف نموده و جهت رسیدگی به شــعبه 1 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواســت خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه های  کثیراالنتشار 
ایران آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف مدت ده روز به دبیرخانه 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگی حضور بهم رســاند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی 
بوسیله آگهی الزم شــود در یک نوبت منتشــر و مدت آن  ده روز خواهد بود بدیهی است 
 در صورت عدم حضور در جلسه شورا غیابًا رســیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. 
م الف: 887495 حمید کریمی رئیس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف مجتمع 

شهید پویا ایزدی باغبادران 
حصر وراثت

4/51  خانم عشــرت باغبادرانی دارای شــماره شناسنامه 93 شــرح دادخواست کالسه  
83/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبدالغفار طایری باغبادرانی شماره شناسنامه 30 در تاریخ 1399/2/23 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- عشرت باغ بهادرانی 
فرزند غفار، ش.ش 39 همســر متوفی 2- عبداله طاهری باغبادرانــی فرزند عبدالغفار، 
ش.ش 306 فرزند متوفی 3- ســلمان طاهری باغبادران فرزند عبدالغفار، ش.ش 313 
فرزند متوفی 4- ســیروس طایری باغبادرانی فرزند عبدالغفار، ش.ش 6209664921 
فرزند متوفی 5- ســیاوش طاهری باغبادرانی فرزند عبدالغفار، ش.ش 55 فرزند متوفی 
6- سیما طاهری باغبادرانی فرزند عبدالغفار، ش.ش 58 فرزند متوفی 7- سودابه طاهری 
باغبادرانی فرزند عبدالغفــار، ش.ش 658 فرزند متوفی 8- نســرین طاهری باغبادرانی 
فرزند عبدالغفار، ش.ش 1160084084 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 891560  شــعبه دوم حقوقی شــورای 

حل اختالف باغبادران
ابالغ رای

4/52  شماره: 186-99/2/30 مرجع رسیدگی: شــعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 
لنجان، خواهان: بهمن کرباســیان به نشــانی ورنامخواســت بلوار جانبــازان روبروی 
کالنتری پ 1، خوانده: محمود حیدری محمدی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
پرداخت وجه چک، گردشکار: شورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 

نظریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواســت آقای بهمن کرباسیان به طرفیت آقای 
محمود حیدری محمدی به خواســته صدور حکم مبنی بر الــزام خوانده به پرداخت مبلغ 
 15/800/000 ریال به استناد چک شــماره 343119 و 343116 عهده بانک صادرات با
 احتساب خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه شــورا با عنایت به محتویات پرونده و 
تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه 
و با توجه بــه اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشــتغال ذمــه و مدیونیت خوانده 
دارد و خوانده در جلســه رســیدگی حضور نیافتــه و الیحه ای از جانب ایشــان واصل 
 نگردیده است، خواسته خواهان را ثابت تشــخیص، لذا مستندا به مواد 198 و 515 و 519
 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و مــواد 310 و 313 
قانون تجارت و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون اصالح موادی 
از قانون صدور چک حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 15/800/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/970/000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک )98/2/30( لغایت زمان وصول محکوم به 
 وفق شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای
 صــادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهی در این شــعبه 
از شــورا و ســپس ظرف مدت بیســت روز قابل تجیدنظرخواهــی در محاکم عمومی 
 حقوقی شهرستان لنجان می باشــد.م الف: 892382  شعبه ســوم حقوقی شورای

 حل اختالف لنجان
حصر وراثت

4/53  آقای حســین یادگاری نایینی به شناســنامه شماره 356 به شــرح دادخواست به 
کالسه  151/99 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان خدیجه کبیر زاده نایینی به شناسنامه شماره 55 در تاریخ 1398/12/10 
 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 1- متقاضی: حسین یادگاری نایینی )پســر( 2- احمد یادگاری نایینی )پسر( 3- محمد 
یادگاری نایینی )پسر( 4- مصطفی یادگاری نایینی )پسر( 5- مهدی یادگاری نایینی )پسر( 
6- زهرا یادگاری نایینی )دختر( 7- مریم یــادگاری نایینی )دختر( 8- معصومه یادگاری 
نایینی )دختر( 9- علی یادگاری نایینی )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 892798  شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین

حصر وراثت
4/54  آقای حسین جاللپور به شناسنامه شــماره 1240050771 به شرح دادخواست به 
کالسه  144/99 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان خدیجه اشرف به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 1390/10/29 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی: حسین 
جاللپور)پسر( 2- علی جاللپور )پسر( 3- فاطمه جاللپور )دختر( 4- پرویز جاللپور)همسر(. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 892797  شعبه دوم حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان نایین
حصر وراثت

4/55  خانم زهرا کمالی شــرودانی به شــرح دادخواست به کالســه  9900379 از این 
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته اســت که شادروان 
 قاسمعلی شرودانی  به شناسنامه شــماره 794 در تاریخ 87/5/14  در گذشته و ورثه وی 
در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از: 1- زهرا کمالی شــرودانی )همســر( 2- ســعیده 
کریمی شــرودانی )فرزند( 3- زهــره کریمی شــرودانی )فرزنــد( 4- فاطمه کریمی 
شــرودانی )فرزند( 5- ابراهیم کریمی شــرودانی )فرزنــد(. پس از تشــریفات قانونی 
درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی مــی نماید تا هر کســی هر اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظــرف یک ماه بــه دادگاه 
 تقدیــم دارد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهد شــد. 

م الف: 891961  شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان
حصر وراثت

4/56  خانم شــهربانو کیانی به شناسنامه شــماره 102 به شــرح دادخواست به کالسه  
9900234 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان صاحب رهنما فالورجانی به شناسنامه شماره 78 در تاریخ 1399/2/16  در گذشته 
و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از: 1- شهربانو کیانی فالورجانی، ش.ش 102 فرزند 
2- سهراب کیانی فالورجانی، ش.ش 56 فرزند. پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور 
را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی حصر 
وراثت صادر خواهد شد. م الف: 891960  شــعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان فالورجان

مدیرکل میراث فرهنگی استان عنوان کرد:

 توسعه گردشگری عشایر
 در چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری یکی از زیباترین طبیعت های 
ایران را دارد. استانی که سابقه و پیشینه تاریخی بسیار قوی 
به خصوص در تاریخ معاصر ایران داشته و با توجه به فرهنگ 
عامه و بومی بسیار غنی، ظرفیتی شگفت انگیز در گردشگری 
به خــود اختصاص داده اســت. چهارمحــال، محل زندگی 
بختیاری ها، لرها و حتی ترک زبان هایی اســت که هرکدام 
فرهنگ و تاریخ منحصر به فرد خود را دارند. همچنین طبیعت 
و جاذبه هــای طبیعی این اســتان از تاالب چغاخــور تا پل 
زمان خان بسیار غنی است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری اســتان چهارمحال و بختیاری درباره 
برنامه های توسعه گردشــگری در این استان گفت: توسعه 
گردشگری یکی از اولویت های اســتان است و ساماندهی 
مسائل حوزه مناطق نمونه گردشگری به دنبال اقدامات اداری 
و مصوبات الزم در حال انجام است. تا پیش از سال گذشته 
دو طرح گردشگری در استان از شورای عالی میراث فرهنگی 
و گردشــگری مصوبه گرفته بود که با پیگیری ها در سال ۹۸ 
سه طرح دیگر نیز در شــورای عالی مصوب شد بدین ترتیب 
مجوز اجرایی صادر و اقدامات آغاز شد.مهرداد جوادی درباره 
اقدامات برای جذب ســرمایه گذار و حل مشکل سرمایه در 
گردشگری استان چهارمحال افزود: در بحث سرمایه گذاری 
حوزه گردشگری پیگیری هایی شــده تا فعاالن گردشگری 
از تسهیالت اشــتغال زایی روســتایی بهره مند شوند.وی با 
اشاره به وضع اکوکمپ ها تصریح کرد: در استان چهارمحال 
چند کمپ گردشگری وجود دارد که کافی نیست، با توجه به 
شرایط خاص استان و حضور عشایر که یکی از ظرفیت های 
خوب چهارمحال و بختیاری است، دنبال افزایش کمپ های 
عشــایری هســتیم. این کمپ هــا خصوصیت های خاص 
و شــرایط خوبی دارند و مــردم می توانند از این شــرایط در 
فصولی که امکان اقامت وجود دارد، اســتفاده کنند.جوادی، 
درباره برنامه های مرمتی اداره کل میراث فرهنگی اســتان، 
خاطرنشــان کرد: پایگاه های بناهای تاریخــی برای مرمت 
قلعه ها فعال اســت و برای آنکه از این بناها حفاظت کنیم، 
پیگیر واگذار کردن این بناها به بخش خصوصی هستیم تا با 

تغییر کاربری آن ها را احیا کنیم.
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عضو کمیسیون بهداشت:

 تنها یک سوم بودجه مبارزه با کرونا پرداخت
 شده است

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اســامی گفت: حدود یک سوم  از بودجه ای که 
قرار بوده از صندوق توســعه ملی برای مبارزه با کرونا اختصاص داده شــود، پرداخت شده است.

پروین صالحی مبارکه اظهار کرد: اینگونه که نمکی، وزیر بهداشــت در اولین جلســه کمیســیون 
بهداشت اعام کرد حدود یک سوم بودجه از بودجه ای که قرار بوده از صندوق توسعه برای مبارزه با 
کرونا اختصاص داده شود، پرداخت شده است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
 اســامی گفت: بقیه اعتبار اختصاص داده شــده برای مبارزه با کرونا تاکنون به وزارت بهداشــت

 پرداخت نشده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان:

پلمپ ایستگاه دوچرخه، به ستاد امر به معروف اصفهان 
ارتباطی ندارد

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان گفت: علت پلمپ یکی از ایســتگاه های 
دوچرخه، دســتور قضایی به اداره اماکن بوده و ســتاد امر به معروف و نهی از منکر هیچ دخالتی 
در این زمینه نداشته اســت.احمد عبداللهی نژاد اظهار داشــت: احتماال  خود شرکت خاطی یا فرد 
دیگری کاغذی را چســبانده و عکــس آن را در فضای مجــازی با هدف تشــویش افکار عمومی 
پخش کرده اســت، البته ســتاد امر به معروف با دوچرخه ســواری بانوان در انظار عمومی هم به 
دلیل امنیت بانوان هم فتاوای مراجع تقلید، مخالف اســت.وی خاطرنشــان کرد: ستاد در سال 
گذشــته برای حل این معضل مصوباتی داشــته از جمله آن که هم شــهرداری و هم اداره ورزش 
و جوانــان مکان هایی مخصوص دوچرخه ســواری بانوان ایجــاد کنند که هم اکنون نیز ســتاد از 
این ارگان ها در حــال مطالبه اجرای مصوبات اســت؛ امــا تاکنون فقط باغ فدک بــه این منظور 
تجهیز شده اســت.دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اســتان اصفهان افزود: قضیه امنیت 
صرفا متوجه بانوان و دوچرخه ســواری نیست، چه بســا اگر تعدادی آقا در خیابان مشغول بازی 
والیبال یا فوتبال باشــند، امنیت آن ها نیز در خطر است و مســئوالن با آن ها برخورد خواهند کرد، 
 دوچرخه ســواری در انظار عمومی برای بانــوان نیز به همین صورت اســت و امنیــت بانوان را به 

خطر می اندازد.

گرمای هوا و تشدید خشکسالی در اصفهان
کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان گفت: افزایش دما،تبخیر و تعرق 
سبب تشدید خشکســالی منابع آبی استان می شــود.فاطمه زهرا ســیدان ادامه داد: در خرداد 
ماه شاهد  افزایش قابل توجه دمای هوا نســبت به میانگین دمای بلند مدت در کمینه و بیشینه 
هوا بوده ایم. میانگین کمینه دمای استان ۱/۹ درجه ســانتیگراد و میانگین بیشینه دمای استان 
۲/۸ درجه ســانتیگراد افزایش پیدا کرده اســت.وی افزود: این عدد در نواحی غربی، شــمالی 
و سرچشــمه های آبی، بیشــتر از میانگین اســتان بوده اســت. در این مناطــق میانگین کمینه 
دما بین ۲ تا ۳ درجه ســانتیگراد و میانگین بیشــینه دما بین ۳ تا ۴ درجه ســانتیگراد افزایش 
یافته است.کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان، اثرات افزایش دما بر 
خشکسالی را اینگونه توضیح داد: این افزایش دما، قابل توجه بوده و سبب تشدید خشکسالی ها 
می شــود. در ســال زراعی ۹۹-۹۸ شــاهد افزایش تبخیر و تعرق به خصوص در سرچشمه ها و 
 کم بارشــی بوده ایم. کم بارشــی و افزایش دما سبب تشــدید شرایط خشکســالی بر منابع آبی

 استان می شود.

عضو شورای شهر اصفهان نسبت به سوءاستفاده بعضی از  خیریه ها از کودکان کار هشدار داد؛

کمک ناجوانمردانه!

وجود کودکان کار در کشــور ما قصه تلخ و  پریسا سعادت
سیاهی است که گاهی از کنار آن با ترحم 
عبور می کنیم، گاهی برای آن نســخه های نه چندان کار آمدی مانند 
کمک های نقدی و غیر نقدی می پیچیم و گاهی تاش داریم سازمان 
یافته با آن برخورد کنیم. راهکارهایی که تقریبا هیچ کدام شان تا کنون 
راهکار موثری برای از میان بردن و یا حداقل کم کردن این پدیده نبوده 
و همچنان هر روز شاهد پدیده تلخ کار کودکان و سایر سوءاستفاده ها 
از آنها هستیم. بارها کارشناسان در مورد این مسئله هشدار داده اند؛ اما 
نه تنها این معضل کمتر نشده که حاال ابعاد جدیدتری هم به خود گرفته 
است؛موضوعی که اگر گسترش یابد می تواند به باتاقی برای کودکان 
و زنان کم درآمد در کشور تبدیل شود. پدیده سوءاستفاده خیریه ها از 
کودکان کار و زنان اتفاقی اســت که در جامعه ایران تازگی ندارد؛ اما در 
سال های اخیر تاش شده تا با آن برخورد شود هر چند به نظر می رسد 
چندان موفقیت آمیز نبوده است. رییس کمیسیون اجتماعی و محیط 
زیست شورای اسامی شهر اصفهان نســبت به افزایش این مدل از 
سوءاســتفاده ها در اصفهان به خصوص توسط خیریه ها هشدار داد .

کوروش محمدی در جلسه شورای اسامی شــهر اصفهان گفت: نیاز 
اســت با موسســاتی که در قالب خیریه اقدام به بهره کشی از زنان و 

کودکان می کنند، برخورد شــود.وی اظهار کرد: در اصفهان موسساتی 
وجود دارد که با نام خیریه و انجمن ها و سازمان های مردم نهاد فعالیت 
می کنند؛ اما فعالیت آن ها با سوءاستفاده از احساسات مردم در جهت 
بهره کشــی از کودکان و گاهی زنان اســت.وی افزود: از سوی مراجع 
قانونی چند مرتبه با این موسسات برخورد شده ولی در روزهای اخیر 
شاهد فعالیت مجدد آن ها هستیم که نیاز است مقامات قضایی با این 
پدیده مقابله کنند. به نظر می رسد رشد جمعیت کودکان کار ناشی از فقر 
و ناکامی در ساماندهی و حمایت از آنها، عامل تداوم و گسترش دامنه 
این شاخه از آسیب های اجتماعی شده است. کودکانی که در خیابان 
دیده می شوند به ۴ گروه طبقه بندی می شوند، گروه اول کودکان فقیری 
هستند که شب ها به خانه شــان برمی گردند و حتی مدرسه می روند، 
گروه دوم نسبتا مستقل  هســتند و پیوند آن ها با خانه در شرف از هم 
گسستن است و حضور آن ها در مدرسه کم کم خاتمه پیدا می کند و گروه 
سوم کودکان خانواده های خیابانی هستند که به همراه خانواده خود در 
خیابان زندگی و کار می کنند و وضعیت آن ها با فقر گره خورده اســت.

یکی از مسائلی که در حوزه کودکان کار وجود دارد، جزیره ای عمل کردن 
در این حوزه اســت که باعث می شــود هیچ وقت این مشکل برطرف 
نشود و همچنان در چهارراه ها، ایســتگاه های مترو و.... این کودکان 

دیده شوند. عاوه بر این برخی از افراد فعال در حوزه های خیریه کمک 
به کودکان می گویند عملکرد بد برخی از این خیریه ها موجب افزایش 
تعداد بیشتری از کودکان در این حیطه شــده است. مدیر یکی از این 
موسسات در مصاحبه ای صراحتا گفته است از وقتی برای کودکان کار 
خیریه تشکیل شــده، تعداد آنها صدبرابر شــده به دلیل اینکه وقتی 
خانواده ها می بینند خدمات زیادی به این بچه ها داده می شود، کودکان 
خود را روانه خیابان ها و چهارراه ها کرده و درآمد بسیاری هم از این راه 
و هم از خیریه ها و بهزیستی ها کسب می کنند. عاوه بر این بسیاری از 
خیریه ها خودشان از این راه کسب درآمد می کنند بنابراین تا زمانی که 
کودکان کار منبع کسب درآمد باشند ساماندهی دائمی برای آنها انجام 
نمی گیرد. هر چند خیریه ها و عملکرد شفاف آنها سال هاست موضوع 
هشدار و بحث کارشناســان قضایی و اجتماعی اســت؛ اما هنوز این 
چالش به صورت گســترده در کشور ما دیده می شــود و البته راهکار 
مشخص و قانونمندی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. تا کنون 
نه برخوردهای قهری با این مسئله و نه راهکارهای اجتماعی در برچیده 
شدن سفره کودکان کار تاثیری نداشــته است و حاال خیریه ها و نحوه 
عملکرد اشتباه آنها و در برخی موارد سودجویی های صورت گرفته هم 

دردی تازه بر دردهای این قشر اضافه کرده است.

دادســتان عمومی و انقاب اصفهان، پیشــگیری از 
وقوع جرم و صیانت و احیای حقوق عامه را از وظایف 
دستگاه قضایی دانست و گفت: در این زمینه باید دیگر 
دســتگاه ها با قوه قضاییه همکاری کنند تا بسترهای 
فسادزا شناسایی و با آنها برخورد شود. علی اصفهانی 
با بیان اینکه چنانچه پیشگیری از وقوع جرم را داشته 
باشیم با کاهش جرائم نیز روبه رو خواهیم بود، گفت: 
اولویت دســتگاه قضایی این اســت که با استفاده از 

ظرفیت نخبگان و کارشناســان برای حل آسیب های 
اجتماعــی و جرائم گام بردارد.وی افزود: دادســتانی 
اصفهان به عنوان مرجع قضایی باید از اجرای طرح های 
شهرداری پشتیبانی کند، این امر را در دستور کار داریم 
و با حفظ حقوق شــهروندان در راستای حل مشکات 
و رفع موانع همکاری خواهیم کرد.وی با اشاره به بروز 
مشــکات مختلف با توجه به توســعه فعالیت مردم 
جامعه در فضای مجازی گفت: این امر ناشــی از نبود 
فرهنگ استفاده از این فضاست، شهروندان باید توجه 
داشته باشند که خط قرمز دســتگاه قضایی در فضای 
مجازی انتشار مطالب بدون سند و فعالیت در راستای 
تضعیف مسئوالن است.دادســتان عمومی و انقاب 

اصفهان با بیان اینکه شهروندان چنانچه مدارکی دال 
بر مجرم بودن افرادی دارند باید آن را به مراجع قضایی 
تحویل داده تا بررسی شود، افزود: افشا کردن این اسناد 
در فضای مجازی درست نیســت و باید با آن برخورد 
کرد،الزم است هر گونه اتهامی از سوی دستگاه قضایی 
پیگیری شود و فضای مجازی محلی برای طرح اینگونه 
مسائل نیست.دادستان عمومی و انقاب اصفهان در 
خصوص انجام برخی از اقدامات غیرقانونی در پوشش 
راه اندازی موسسات انجمن خیریه گفت: این موسسات 
باید ساماندهی شوند، برخی در پوشش خیریه کارهایی 
انجام می دهند که با آنچه بیان می کنند همخوانی ندارد، 

باید بررسی شود و افراد متخلف شناسایی شوند.

دادستان عمومی و انقاب اصفهان:

صیانت از حقوق عامه وظیفه دستگاه قضایی است

در اصفهان موسساتی وجود دارد که با نام خیریه و 
انجمن ها و سازمان های مردم نهاد فعالیت می کنند؛ اما 
فعالیت آن ها با سوءاستفاده از احساسات مردم در جهت 

بهره کشی از کودکان و گاهی زنان است

خادمان حرم 
رضوی بر بالین 
بیماران کرونایی

در دهه کرامــت خادمان حرم 
حضرت علی بن موسی الرضا 
)علیه الســام(تحت عنوان 
کاروان »زیر سایه خورشید« 
از مراکــز درمانــی و بیماران 

کرونای عیادت می کنند.

 نسخه پلیس اصفهان برای مقابله با ناهنجاری های
 فرهنگی جامعه

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه مشکات حوزه فرهنگ نیازمند نسخه فرهنگی است، 
از تدوین طرحی با محوریت روحانیون برای مقابلــه با ناهنجاری های فرهنگی خبر داد.محمدرضا 
میرحیدری در ادامه وجود برخی مشکات جامعه را ناشی از فاصله گرفتن از اهداف و آرمان های امام 
راحل و شهدا عنوان کرد و اظهار داشت: مطمئنا در ارتباط با مشکات حوزه فرهنگی نیازمند یک نسخه 
فرهنگی هستیم و باید دست خود را به سوی صاحبان تاثیرگذار این حوزه که شامل حوزه مقدسه 
علمیه و دانشگاه است، دراز کنیم.وی با بیان اینکه امروز ادبیات پلیسی به تنهایی نمی تواند پاسخگو 
باشد، خاطرنشان کرد: انتظار داریم که روحانیون، اساتید حوزه و دانشگاه و دستگاه های فرهنگی 
جامعه به ما کمک کنند تا با یک رویکرد فرهنگی در حفظ جوانان عزیز متفاوت از این شــرایطی که 
وجود دارد، عمل کنیم.میرحیدری از تدوین طرحی با محوریت جامعه روحانیون اســتان به منظور 
مقابله با ناهنجاری های فرهنگی خبر داد و افزود: دستگاه های فرهنگی احساس می کنند که فقط 
نیروی انتظامی بایستی در مقابل بد پوششی ها و ناهنجاری های فرهنگی بایستد و با برخوردهای 

قهری اوضاع را مدیریت کند در حالی که خود آن دستگاه ها هم باید به میدان بیایند.

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

 حکم تعدادی از اغتشاشگران در مرحله تجدید 
نظرخواهی 

حکم تعدادی از اغتشاشگران ســال های ۹۶ تا ۹۸ در استان اصفهان به مرحله تجدید نظر خواهی 
در دیوان عالی کشور رسید.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: این اغتشاشگران در این 
سال ها با استفاده از ساح گرم وسرد وتخریب وآتش زدن اموال عمومی، دولتی و بانک ها در استان 
میلیارد ها تومان خســارت وارد کرده بودند.محمدرضا حبیبی افزود: همچنین در بررسی ها ارتباط 
این افراد با منافقان و بیگانگان محرز شد و براســاس حکم اولیه به جرم مفسد به اعدام محکوم 
شدند؛ اما با اعتراض آنها، احکام صادره در دیوان عالی کشــور در مرحله تجدید نظر خواهی است.

وی گفت: حکم قطعی اعدام یکی از اغتشاشگران که با ســاح شکاری یکی از ماموران انتظامی را 
به شهادت رسانده بود، صادرشده است و به زودی اجرایی می شود.رییس کل دادگستری استان 
اصفهان افزود: همچنین تعدادی از اغتشاشگران در استان اصفهان به حبس محکوم شدند و پرونده 
برخی متهمان به اغتشاش هم در حال تکمیل است.محمدرضا حبیبی گفت: موضوع مطالبه گری 
اشخاص یا اعضای گروه که با تجمع و اعتراض همراه اســت با اغتشاشات که از مطالبه گری سوء 

استفاده می کنند،جداست.

انتقام جویی با انتشار شماره تلفن همراه
رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناســایی فردی خبر داد که در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی اقدام به انتشار شماره تلفن همراه یکی از شهروندان  کرده بود.سرهنگ مرتضوی در تشریح 
این خبر اظهار داشت: با توجه به وصول شكايتی از طرف خانمی جوان مبنی بر اينكه فردی ناشناس 
در يكی از شبكه های اجتماعی مجازی اقدام به درج شــماره تلفن وی به همراه نشر اكاذيبی عليه 
او کرده است، بررســی موضوع در دســتور كار اين پليس قرار گرفت.وی افزود: با انجام اقدامات 
تخصصی و فنی توسط كارشناسان پليس فتا نهايتا متهم كه از اقوام شاكی بود شناسايی و دستگير 
شد.سرهنگ مرتضوی از هموطنان خواست تا فضای مجازی را به عنوان محلی برای ابراز اختافات 
خانوادگی و انتقام جويی انتخاب نكنند و مراتب را از طريق مراجع قانونی پيگيری کنند، چرا كه انتشار 
هرگونه محتوا در اين فضا به سرعت فراگير شده و ممكن است عواقب جبران ناپذيری را برای افراد 

به همراه داشته باشد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

چهره روزاخبار

 سخنگوی ستاد استانی 
مقابله با کرونا:

تاکنون محدودیت جدیدی 
اعالم نشده است

سخنگوی ستاد استانی مقابله و پیشگیری 
کرونا در اصفهان گفــت: تاکنون محدودیت 
جدیدی اعام نشــده؛ اما اگــر وضعیت رو 
به بحــران برود ممکن اســت محدویت ها 
برگردد.حجــت ا... غامــی با بیــان اینکه 
تاکنــون محدودیت جدیــدی در خصوص 
کرونا اعام نکــرده ایم، اظهار کــرد: تاکید 
ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اصفهــان بر 
دستورالعمل های اباغی و اجرای پروتکل 
های بهداشــتی در ســطح اســتان است.

سخنگوی ستاد استانی مقابله و پیشگیری 
کرونــا در اصفهان افزود: شهرســتان های 
استان اصفهان در وضعیت سفید و زرد کرونا 
قرار دارند.آرش نجیمی، سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان روز پنجشنبه، پنجم 
تیرماه در مورد آخرین وضعیت بیمارستان 
های پذیــرای بیماران کرونایــی گفته بود: 
پیش تر بیمارســتان های امین، خورشید، 
عیســی بن مریم و بخشــی از بیمارستان 
الزهرا در کنار بیمارســتان زیــر نظر تامین 
اجتماعی غرضی، برای بستری بیماران مبتا 
به کرونا در نظر گرفته شده بود که در روزهایی 
با ثبات آمار، حتی این بیمارســتان ها به کار 
عادی خود بازگشتند؛ اما این روزها شرایط 
متفاوت و ظرفیت بیمارستان های نامبرده 
تا حد زیادی تکمیل شــده و در صورتی که 
شهروندان رعایت نکنند و شــمار مبتایان 
افزایش پیدا کند، حتی مجبور خواهیم بود 
یکی دو بیمارســتان جدید برای پذیرش و 

بستری بیماران جدید اضافه کنیم.

رییس دانشگاه اصفهان، مهم ترین درخواست دانشگاه های استان اصفهان را تخصیص مانده اعتبارات سال ۹۸ برای پرداخت مطالبات خواند و گفت: این مانده 
به طور میانگین هشت تا ۱۰ درصد اعتبارات سال ۹۸ برای هر دانشگاه است.هوشنگ طالبی اظهار داشت: مانده اعتبارات سال ۹۸ برای دانشگاه اصفهان هشت 

درصد و مبلغی بیش از ۱۸ میلیارد تومان است که برای دانشگاهی مانند صنعتی اصفهان هم در همین حدود است.
وی با تاکید بر اینکه دانشــگاه ها و موسســه های آموزش عالی این خطه نیازمند تخصیص اعتبار برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تقویت زیرساخت های 
آموزش الکترونیک هستند، اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع ارائه آموزش های غیر حضوری در سال تحصیلی جدید نیز مطرح است، باید اعتبارات کافی 
برای تقویت زیرساخت های آموزش الکترونیک تامین شود.طالبی، پایدار کردن اعتبار در ماده ۲۳ برای اتمام طرح های ملی نیمه تمام را از دیگر خواسته های 
دانشگاه های استان اصفهان خواند و تصریح کرد: با توجه به وجود چند دانشگاه بزرگ، برتر و تاثیرگذار در استان اصفهان الزم است که توازن در بودجه و اعتبارات 
این دانشگاه ها حفظ شود زیرا این هزینه کرد، محصولی با کیفیت تر نسبت به دانشگاه های کوچک تر و نوپا که هنوز از نظر منابع انسانی و تجهیزات کمبودهایی 

دارند، خواهد داشت.

دانشگاه های اصفهان، خواهان پرداخت اعتبارات مانده سال 9۸ هستند



رییس هیئت ورزش بوکس استان اصفهان:

هنوز ورزش های رزمی برگزار  نشده اند
رییس هیئت ورزش بوکس استان اصفهان در خصوص تعطیلی رشته های ورزشی، اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا ورزش بوکس به کل تعطیل شد، همچنین هرساله 
مسابقاتی در اوایل سال برگزار می شد که در سال جاری نتوانستیم آن رقابت ها را برگزار کنیم.مجید رمضانپور با بیان اینکه تا کنون هیچ بخشنامه ای در خصوص بازگشایی 
مجدد ورزش های رزمی ابالغ نشده است، تصریح کرد: چندین بوکسور به المپیک راه پیدا کردند که به دلیل شیوع بیماری کووید -۱۹ مسابقات آنها نیز لغو شده است.

رییس هیئت ورزش بوکس استان اصفهان با اشاره به اینکه قرار بود از اول تیرماه خبری مبنی بر بازگشایی ورزش های رزمی در اختیار ما قرار گیرد، ادامه داد: هنوز خبری 
به دست ما نرسیده و با تمام ورزشکارانی که در این رشته حضور دارند در ارتباط هستیم.رمضانپور خاطر نشان کرد: با مربیان رده های مختلف در تماس و پیگیر انجام 
تمرین ورزشکاران هستیم، اما تمرین در خانه با تمرین در رینگ بوکس بســیار متفاوت است.وی در خصوص درآمد نداشتن مربی ها یادآور شد: مربیان بوکس تنها 
راه درآمدشان از طریق مربیگری همین ورزش بوده است، امیدوارم که مسئولین فکری به حال تامین معیشت مربیان داشته باشند، همچنین از طریق اداره ورزش و 

جوانان بسته های حمایتی درخواست شده است. در هر صورت این مربی ها به پشتوانه نیاز دارند چرا که حقوق و درآمد کافی ندارند.

دوشنبه 9 تیر   1399 / 7 ذی القعده 1441/ 29 ژوئن 2020/ شماره 3006

وجه تمایز قرارداد نورافکن با محبی و نیازمند !
یکی از مهم تریــن اخبار نقل و انتقاالتی فوتبال ایران طی روزهای اخیر عقد قرارداد ســه ســاله 
باشــگاه ســپاهان با امید نورافکن بوده که خیلی زود در ترکیب امیرقلعه نویی جایگاهش را در 

کنار مهدی کیانی تثبیــت کرد و یکی از 
بهترین بازیکنان فصل جاری لیگ برتر 
بوده اســت.به همین بهانه با پزشــک، 
سخنگوی باشگاه سپاهان هم صحبت 
شــدیم و از او در رابطه با چگونگی عقد 
قرارداد دائمــی و خرید او از باشــگاه 
شالروآ پرســیدیم. پزشک در پاسخ به 
این ســوال حرف هایش را اینطور آغاز 
کرد:»  خب نورافکن از پارسال به صورت 
قرضی در اختیار سپاهان بود و امسال 

هم مذاکرات اولیه با باشگاه بلژیکی در جهتی بود که او به صورت قرضی در تیم بماند.«وی سپس 
با اشــاره به نفراتی که مذاکرات را پیش برده اند، اضافه کرد:» در روند مذاکرت از باشگاه شالروآ 
آقای بیات حضور داشــتند و آقای نیکفر مذاکرات را پیش می برد. آقای نیکفر در همان روزهای 
ابتدایی مذاکرات هم سفری به بلژیک داشت.« ســخنگوی باشگاه سپاهان ادامه داد:» در این 
بین رضایت خــود آقای نورافکن هم وجود داشــت و او راضی بود که ادامــه بدهد و در تماس ها 
توافقاتی شــد که انتقال به صورت دائم و سه ســاله انجام شود.« از پزشــک در رابطه با میزان 
دشواری مذاکرات پرسیدیم که او اینطور واکنش نشــان داد و گفت:» خوشبختانه با مذاکراتی 
که صورت پذیرفت، تعامل میان دو طرف برقرار شد و در واقع حس اعتماد بین دو باشگاه وجود 
داشت.«سخنگوی باشگاه ســپاهان در رابطه با مبلغ این انتقال اینطور توضیح داد:» برای نهایی 
شــدن این انتقال آنها هم همراهی کردند و کمک کردند به باشگاه ســپاهان که این انتقال انجام 
شــود. در مورد مبلغ صحبت نمی کنم ولی مبلغی که با ما صحبت کردند خیلــی کمتر از انتقال او 
به تیم های اروپایی بود.« پزشــک در ادامه با تمجید از بیات، مالک ایرانی شالروآ افزود:» آقای 
بیات همکاری خوبی با ما داشتند. ایشان هم ایرانی اســت و باالخره نیم نگاهی به این موضوع 
وجود داشــت و تخفیف خوبی به ما دادند. به هر حال نورافکن بازیکن تیم ملی ایران است. عقد 
قرارداد دائمی با او راحت نبود ولی در مجموع قرارداد خوبی بســته شد.«  سخنگوی سپاهان در 
پایان صحبت هایش به نکته مهمی اشاره کرد که قرارداد نورافکن را از قرارداد پیام نیازمند و محمد 
محبی متمایز می کند و توضیح داد:» شنیدم برخی ها می گویند اگر نورافکن پیشنهاد خارجی در 
زمان حضورش در سپاهان داشته باشد، می تواند جدا شود ولی اصال چنین چیزی در قرارداد او 

وجود ندارد و این موضوع را تکذیب می کنم.«

فرهاد و دلبستگی ویژه به قائدی برای گلزنی
استقالل در شرایطی عصر  امروز به مصاف سایپای تهران می رود که در خط حمله با کمبود بازیکن 
مواجه است. مرتضی تبریزی با پارگی رباط مواجه شده، شیخ دیاباته برای به دنیا آمدن فرزندش 
به فرانسه رفته و ارسالن مطهری نیز به دلیل مصدومیت همســترینگ چند هفته دور از میادین 
خواهد بود.در ایــن وضعیت تنها امید فرهــاد مجیدی برای خط حمله و گلزنی مقابل ســایپا به 
مهدی قائدی است. مهاجم تکنیکی و سرعتی آبی ها که فعال با ۹ گل زده بهترین گلزن این تیم هم 
محسوب می شود و در خط حمله آبی ها تاثیرگذارترین مهره به شمار می رود. از طرفی مجیدی 
رابطه خوبی نیز با قائدی دارد و در تمرینات سعی می کند به بهترین شکل با او برخورد کرده و نکات 
تاکتیکی را گوشزد کند.قائدی حاال در بازی امروز اصلی ترین مهره استقالل در خط حمله به شمار 
می رود و باید دید مجیدی کدام یک از نفرات جوانش را در کنار او برای بازی با سایپا قرارمی دهد.

هواداران زرد دور از خانه؛

میزبانی از حریف کرمانی در نقش جهان

 سمیه مصور هفتــه بیســت و دوم فصــل جــاری 
رقابت های لیــگ برتر فوتبال کشــور در 
شرایطی عصر امروز با برگزاری سه دیدار به پایان می رسد که در یکی 
از مهم ترین دیدارهای این هفته تیم ســپاهان اصفهان در ورزشــگاه 

نقش جهان از تیم گل گهر سیرجان پذیرایی می کند.
طالیی پوشــان نصف جهان در حالی پس از چهار ماه تعطیلی آماده 
برگزاری این دیدار می شوند که در نیم فصل دوم روند خوبی نداشته و 
تنها یک برد، سه تساوی و یک شکست به دست آورده اند. شاگردان 
امیرقلعه نویی که با از دست دادن بازی با پرسپولیس  و توقف در دربی 
اصفهان فاصله ده امتیازی با صــدر جدول پیدا کرده اند، امید چندانی 
برای رســیدن به عنوان قهرمانی در این دوره از مسابقات ندارند ولی 
حفظ مقام سال پیش و کسب ســهمیه آسیایی باعث می شود تا آنها 
با تمام قوا آماده دیدارهای باقی مانده از این دوره از رقابت های لیگ 

برتر شوند.
سپاهانی ها  اگرچه از مخالفان جدی بازگشــایی لیگ بودند؛ اما در 
یک ماه گذشــته تمرینات منظم و سختی را پشت ســر گذاشته و از 
شرایط روحی و روانی خوبی برخوردار هستند. حضور بازیکنانی مانند 

حســینی، محبی و منصوری در کنار مهره های موثــری مانند کیانی، 
نیازمند و شــهباززاده خیال قلعه نویی را برای اجرای تفکراتش راحت 
کرده است. طالیی پوشــان نصف جهان در این فصل از شرایط خوبی 
در فاز دفاعی بهره می برند، آنها با ۱5 گل بعد از تیم های پرسپولیس، 
فوالد و نفت مسجد ســلیمان چهارمین خط دفاعی لیگ را در اختیار 
دارند. طالیی پوشان در فاز هجومی نیز شرایط خوبی دارند، مهاجمان 
این تیم با به ثمر رســاندن 30 گل در 2۱ هفته عملکرد قابل قبولی را از 

خود به جای گذاشته اند.
تقابل ســپاهان و گل گهر ســیرجان را می توان ابتدای پیچ خطرناک 
لیگ برای زردپوشان دانست. سپاهان در هفته های بیست و سوم تا 
بیست و نهم، 7 بازی ســنگین مقابل تیم های سایپا، پارس جنوبی، 
تراکتور، صنعت  نفت، استقالل، نساجی و شهرخودرو دارد و همین امر 
لزوم کسب برد و اندوختن هر 3 امتیاز طی 2 دیدار آینده را مشخص 
می سازد. سپاهانی ها با توجه به رقابت نزدیک تیم های دوم تا هفتم 
جدول فرصت کوچک ترین اشــتباهی را ندارند و همین امر می تواند 
کار را برای آنها تا حد زیادی سخت کند؛ اما قلعه نویی نشان  داده که به 

سادگی به تیمی باج نخواهد داد.

در آن سو گل گهر در نیم فصل دوم نتایج خوبی را کسب کرده و به دنبال 
حفظ روند قبلی و فاصله گرفتن از پایین جدول است. شاگردان جاللی 
در نیم فصل دوم شکستی نداشــته و آخرین بازی قبل از تعطیالت را 
با پیروزی مقابل اســتقالل پشت سر گذاشــتند.گل گهری ها که با 3 
برد، ۱0 تساوی و 8 شکست ۱۹ امتیازی بوده و در رده سیزدهم جدول 
به سر می برند، برای فرار از احتمال ســقوط چاره ای جز کسب امتیاز 
در تمام بازی های باقی مانده ندارند. گل گهر در تعطیالت نیم فصل به 
خوبی تقویت شده و با خرید بازیکنانی مثل یونس شاکری، زنده روح 
و علیاری در کنار حضور بازیکنانی مانند سجاد آشوری، گادوین منشا 
و بهنام برزای دســت جاللی را برای رســیدن به ترکیب ایده آلش باز 

گذاشته است.
تیم های ســپاهان اصفهان و گل گهر ســیرجان در حالی از ســاعت 
20:45 در ورزشــگاه نقــش جهان مقابــل یکدیگر صــف آرایی می 
کنند کــه این دیدار بــه دلیل رعایــت پروتکل های بهداشــتی بدون 
حضــور تماشــاگران برگزار می شــود و هواداران پرشــور ســپاهان 
 نمی توانند  از نزدیک شــاهد بازی تیم محبوب شان پس از چهار ماه 

تعطیلی باشند.

دارنده 3 مدال برنــز بازی هــای پارالمپیک اظهار 
کرد: بعد از مســابقات جهانی مکزیــک که به دلیل 
آسیب دیدگی سینه موفق به کســب مدال نشدم، 
وزنه برداری را کنار گذاشــتم و دیگر انگیزه ای برای 
بازگشــت به تیم ملی را نداشتم. ســال گذشته که 
شرایطم از نظر آسیب دیدگی بهتر شــده بود دوباره 
تمرینات سبک و هوازی خود را شروع کردم تا امسال 
با شرکت در انتخابی تیم ملی بتوانم عضو تیم ملی 
شوم که متاســفانه ویروس کرونا همه چیز را تحت 

شعاع قرار داد.
علی صادق زاده  در پاسخ به این پرسش که آیا قصد 
بازگشت به تیم ملی پاراوزنه برداری را دارید یا خیر؟ 
گفت: امســال با وجود این بیماری تمرینات خود را 
قطع نکرده ام و تالشم بر این است که در آینده به جای 

۱07 کیلوگرم، در دسته ۹7 کیلوگرم رقابت کنم. البته 
به دلیل تعطیلی اردوها و لغو مسابقات جهانی بعید 
می دانم امســال به تیم ملی برسم. وی درباره علت 
تغییر وزن خود افزود: چون دیابتی هســتم سعی 
کردم وزن خــود را کاهش دهم تا دچار مشــکالت 
حادتری نشوم، در حال حاضر در ۹7 کیلوگرم فعالیت 
می کنم و در این دســته با جابه جایــی رکورد 227 
کیلوگرم شرایط بهتری نسبت به دسته ۱07 کیلوگرم 
دارم.صادق زاده با بیان این که طی چند سال گذشته 
که وزنه برداری را کنار گذاشــتم از سوی فدراسیون 
جانبازان و معلوالن به فراموشــی ســپرده شده ام، 
خاطرنشان کرد: از  زمان مسابقات جهانی مکزیک 
تا امروز که 3 سال  سپری می شود هیچ مسئولی از 
فدراسیون تماسی با من نداشت تا در جریان وضعیت 

من قرار بگیرد. با وجود این کــه دارنده 3 مدال برنز 
بازی های پارالمپیــک پکن، لندن و ریو هســتم و 
بارها در مســابقات جهانی مدال آور بودم اما تصور 
نمی کردم فدراسیون با مدال آور خود این گونه رفتار 
کند و سراغی از قهرمانان و مدال آوران خود نگیرد.وی 
درباره بازگشت رواســی به عنوان سرمربی تیم ملی 
پاراوزنه برداری گفت: از این که رواسی دوباره سرمربی 
تیم ملی شد خوشحالم و انگیزه ام برای بازگشت به 
تیم ملی چند برابر شــد. یقین دارم که در بازی های 
پارالمپیک توکیو تیم بــا هدایت وی به نتایج بهتری 

دست پیدا خواهد کرد.

دارنده 3 مدال پارالمپیک: 

می خواهم به تیم ملی برگردم

تحلیل روز

جزییات قرارداد »آرتور« با یوونتوس
آرتور ملو، هافبک برزیلی بارسلونا  روز یکشنبه برای شرکت در تست پزشکی باشگاه یوونتوس با جت 
شخصی وارد فرودگاه تورین شد. طبق اعالم چند رسانه از جمله نشریه اسپورت کاتالونیا، آرتور همراه 
با خانواده اش و روبــرت فرناندس، یکی از 
مدیران باشگاه بارسلونا وارد فرودگاه کاسله 
تورین شده است. او در صورت موفقیت در 
تست پزشکی باشگاه، با یوونتوس قراردادی 
70 میلیون یورویی خواهد بســت که البته 
60 میلیون یوروی آن در قالــب معاوضه با 
میرالم پیانیچ، هافبک بوسنیایی یوونتوس 
پرداخت می شــود و بانوی پیــر ۱0 میلیون 
یوروی مابقی را به صورت نقدی به بارسلونا 
می پردازد. گفته می شود که یوونتوس برای 
آرتور ملو، 7 میلیون یورو حقوق ساالنه در نظر 
گرفته است که این رقم شامل پاداش ها هم می شود. آرتور در صورت پذیرفته شدن در تست پزشکی 
باشگاه یوونتوس، تا پایان فصل در بارسلونا خواهد ماند و از فصل آینده به بانوی پیر ملحق می شود.در 
همین حال سایت کالچومرکاتوی ایتالیا اعالم کرده که با توجه به محدودیت های پروازی میان ایتالیا 
و اسپانیا، میرالم پیانیچ که قرار بود در تست پزشکی باشگاه بارسلونا شرکت کند، از سفر به اسپانیا باز 
ماند و به همین دلیل قرار شد که در حضور نماینده باشگاه بارسلونا، تست پزشکی خود را در شهر تورین 
انجام دهد. گویا دو باشگاه برای نهایی کردن این قرارداد عجله دارند چون در صورتی که این معامله در 

30 ژوئن به ثبت برسد، در حساب آنها در سال مالی 20-20۱۹ درج خواهد شد.

چراغ سبز ستاره رئال برای پیوستن به منچستر یونایتد
مدت هاست که بحث عالقه باشگاه های لیگ برتر انگلیس به هافبک کلمبیایی رئال مادرید یعنی 
خامس رودریگز مطرح می شود. بســیاری معتقد هستند که ســبک بازی این بازیکن می تواند 
مطابقت زیادی با فوتبال انگلیس داشته باشــد؛ اما با این حال خامس فعال در رئال حضور دارد و 
شرایط خوبی را هم تجربه نمی کند.به نظر می رسد که منچســتریونایتد یکی از گزینه های اصلی 
خامس رودریگز به حساب می آید. حاال در همین رابطه خود این ستاره کلمبیایی نیز برای حضور 
در جمع شــیاطین سرخ چراغ سبز نشــان داده اســت. او در این باره گفت: » فکر می کنم که قبال 
صحبت هایی انجام شده است. مدیر برنامه من رابطه بســیار خوبی با این باشگاه دارد.خوب من 
همیشه آرزو می کنم که در یک باشگاه بزرگ قرار بگیرم و از کودکی نیز منچستر یونایتد را تحسین 
کرده ام. همیشه این تیم و بازیکنانش را دنبال می کردم. در مقطعی قرار بود که به آنجا بروم اما نهایتا 
این اتفاق رخ نداد.« خامس در ادامه گفت: » برنامــه من این بود که به جام جهانی بروم. عملکرد 
خوبی در آنجا داشته باشم و خودم را به ســطح باالتری برسانم. همچنین بعد از آن به یک باشگاه 
بزرگی بروم که این اتفاق رخ داد و من راهی رئال مادرید شــدم.در تابستان گذشته یک پیشنهاد 
خوب از باشگاهی که نمی خواهم اسمش را ببرم دریافت کردم اما این انتقال به دالیل مختلف انجام 
نشــد. با این حال من هر روز در اینجا چیزهای زیادی یاد می گیرم و می خواهم توانایی هایم را به 

اثبات برسانم.«

گارد احترام سیتی به مناسبت قهرمانی لیورپولی ها
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترســیتی تایید کرد زمانی که تیمش هفته آینده در چهارچوب لیگ برتر 
جزیره، در ورزشگاه خانگی اش اتحاد میزبان لیورپول است، هنگام ورود بازیکنان لیورپول به زمین از آنها 

با گارد احترام استقبال خواهد کرد تا به قهرمانی آنها در فصل جاری لیگ برتر ادای احترام کند.

فوتبال جهان

دالیل جنجالی شدن 
 فینال لیگ برتر فوتسال
 از نگاه »حسین شمس«

عضو کمیته فنی و توســعه فوتسال یکی از 
نفراتی بود که برای تماشــای بازی برگشت 
فینال لیگ برتر به تبریز رفت و مســابقه دو 
تیم مس سونگون و گیتی پسند را از نزدیک 
تماشــا کرد؛ دیداری که با قهرمانی مس به 
پایان رسید و حواشــی و جنجال بسیاری را 
در پی داشت.حســین شــمس که همراه با 
داود پرهیزکار، رییس کمیته فوتســال روی 
خط برنامه »تهران ورزشی« آمده بود، درباره 
حواشی این مســابقه گفت: ابتدا باید بگویم 
پرهیزکار نقشی در سازمان لیگ ندارد. آقای 
ترابیان، کفاشــیان و افتخــاری هم رییس 
سازمان لیگ بودند هم رییس کمیته فوتسال. 
االن پرهیزکار رییس کمیته فوتسال است و در 
سازمان لیگ کاره ای نیست؛ اما باید پاسخگو 
هم باشد. فدراسیون فوتبال باید این نقیصه را 
برطرف کند. رییس کمیته فوتسال باید رییس 
ســازمان لیگ هم باشــد که بتواند پاسخگو 
باشد.عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال ادامه 
داد: در بازی فینال باوجود ممنوعیت حضور 
تماشاگران در ســالن، تماشاگر زیادی آمده 
بود که نیمکت ها را تحریــک می کردند. اگر 
تماشــاگر نمی آمد خیلی از این درگیری ها 
کم می شد.شــمس خاطرنشان کرد: سالن 
برگزاری مســابقه در تبریز، استاندارد است 
که مسابقات آســیایی هم در آنجا برگزار می 
شود. این ســالن چهار رختکن دارد. فاصله 
رختکن ۱ و 4 50 متر است ولی متاسفانه در 
این بازی رختکن 3 و 4 را به دو تیم دادند که 
این خودش تشنج زاســت.وی دالیل دیگر 
این درگیری ها را برشمرد و تاکید کرد: عوامل 
نیروی انتظامی را در ســالن بد چیده بودند. 
ورود و خروج تیم ها از یک درب صورت گرفت 
و برگزاری این مسابقه مناسب نبود. مربیان 
هر دو تیم باید خودشان را بیشتر کنترل می 
کردند و به این آتش دامن نمی زدند، بچه ها 
هم به تبعیت از مربیان شــلوغ کردند. کمیته 
انضباطی باید یک بار برای همیشه کاری کند 

که اعضای تیم ها بترسند.

 سپاهانی ها با توجه به رقابت نزدیک تیم های دوم تا هفتم 
جدول فرصت کوچک ترین اشتباهی را ندارند و همین 
امر می تواند کار را برای آنها تا حد زیادی سخت کند؛ اما 
قلعه نویی نشان  داده که به سادگی به تیمی باج نخواهد داد

 مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

سلطان کشتی ایران 
در نوجوانی 

امید اول ورزش ایــران در المپیک 
2021 حســن یزدانــی اســت تا به 
رکورد دو طالی ســاعی برسد و یکی 
از بهترین های تاریخ کشــتی شود.
تصویر او در دوران نوجوانی و لبخند 
او که همیشه و در تمامی مسابقات 
دیده می شــود برای مــا ایرانی ها 
یادآور دالوری هــای این بزرگ مرد 

کشتی است.



دوشنبه 9 تیر   1399 / 7 ذی القعده 1441/ 29 ژوئن 2020/ شماره 3006
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:

کاشت درختان همیشه سبز در بوستان مهر
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان اظهار کرد: فضای سبز به عنوان عضو جدا ناپذیر پیکره شهرها در 
حفظ متابولیسم آن نقش اساســی دارد به طوری که کمبود فضای سبز می تواند اختالالت جدی 
در روند حیات شهروندان و شهرها به وجود آورد.ســید عباس روحانی با بیان اینکه ارتقای کیفیت 
و کمیت فضای سبز و پارک در بهبود شرایط محیط زیســت نقش موثری دارد، افزود: مهم ترین و 
بزرگ ترین فضای سبز طبیعی شهر اصفهان در منطقه ٩ وجود دارد.مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان 
با اشاره به کاشت پنج هزار درخت در بوستان مهر، خاطرنشان کرد: در حدود ۲۵ هزار متر مربع فضای 
سبز درختان همیشه ســبز و مقاوم از جمله داغداغان و بلوط که بیش از ۴۰۰ سال عمر می کنند در 

بوستان مهر کاشته و نگهداری می شود.
وی ادامه داد: فاز پنج و شــش بوســتان مهــر در مجاورت مادی رهنــان قرار دارد کــه به منظور 
حفظ فضای ســبز مادی ها و انهار، باز زنده ســازی مادی رهنــان نیز در دســتور کار قرار گرفت.

روحانی با بیــان اینکه ۲۵ درصد از طول انهار شــهر در منطقه 9 واقع شــده اســت، گفت: با توجه 
به لزوم حفظ انهار و مادی ها، توســعه پایدار در شــمال غــرب اصفهان و در ایــن منطقه به عنوان 
ریه شــهر ایجاد شــده اســت.وی خاطرنشــان کرد: عملیات اجرایی پروژه باز زنده سازی مادی 
رهنان واقع در شــرق کوه آتشــگاه جنب بوســتان مهر با هدف کالن تقویــت محرک های هویتی 
انجام شــد.مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: از مهم ترین ویژگی های منحصر به فرد 
این پــروژه می توان به مــواردی از قبیل اجرای طرح نمــاد اصفهان در مرکز پروژه بــا به کارگیری 
کاشــی شکســته، اجرای رویه بتن طرح دار به صورت مســلح در پیــاده روها، اجــرای میدان و 
پیاده روهای حاشیه مادی با مالون، رعایت مســائل و ضوابط مناسب سازی جهت تردد معلوالن 
و جانبازان، پیش بینی زمین ورزشــی روبــاز والیبال و تنیــس در مجموعه، پیــش بینی کافه و 
 آالچیق های متناسب با ویژگی طرح و پیش بینی وســایل حرکات درمانی و مبلمان شهری خالق

 اشاره کرد.

اتوبوس بحران، وارد آتش نشانی اصفهان شد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار کرد: به منظور فرماندهی 
سیار عملیات های ســازمان آتش نشــانی در زمان وقوع بحران و حوادث، یک دستگاه اتوبوس 
اتوماتیک خریداری و به امکانات این سازمان اضافه شد.آتشپاد محسن گالبی تصریح کرد: با توجه 
به اینکه اصفهان معین شهر تهران است در مواقع بحران می توان از این اتوبوس برای مدیریت هر چه 
بهتر عملیات ها استفاده کرد.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه آتش نشانی اصفهان به عنوان نخستین و تنها سازمان آتش نشانی کشور، موفق به کسب 
استاندارد بین المللی تخصصی بازرسی) SO/IEC ۱۷۰۲۰( شده است، گفت: ساختمان جدید 
ستاد فرماندهی این ســازمان در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.وی تصریح کرد: این ساختمان 
مجهز به روزترین سیســتم های دریافت آدرس از شــهروندان، AVL و ویدئو وال، سیستم سرور 
مرکزی، دیوارهای آکوستیک، مانیتورینگ، جداسازی تلفن ها از شبکه بی سیم، تقسیم شهر به چهار 
منطقه و فرماندهی آن به طور همزمان و دیگر امکانات مدرن کم نظیر در کشور شده است.آتشپاد 
گالبی خاطرنشان کرد: سازمان آتش نشانی اصفهان در چند سال اخیر با رویکردی علمی به سمت 
استقرار سیستم های نرم افزاری حرکت کرده اســت.وی گفت: پیگیری دریافت مجوز استخدام 
۳۰۰ نفر نیروی عملیاتی جدید، طراحی مرکز آموزش، کاربری سازی هشت دستگاه اسکانیا، خرید 
تجهیزات فردی آتش نشانی، پیگیری پیاده ســازی فازهای بعدی نرم افزار سرای هشت، اصالح 
چارت سازمانی، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی، اصالح حقوق و مزایای پرسنل، تجهیز 
 اتاق سرور با ذخیره ساز و راه اندازی بایگانی الکترونیک از اقدامات در دستور کار این سازمان برای 

سال 99 است.

توافق شهرداری با ارگان های نظامی اصفهان برای حل مشکالت حمل و نقلی؛ 

سپاه و ارتش به کمک مدیریت شهری می آیند 
در جلسه مشترک شهردار، رییس شورای اسالمی شهر و مدیران شهری 
اصفهان با فرمانده ســپاه صاحــب الزمان )عج( اســتان، تفاهم نامه 
همکاری بین دو نهاد به امضا رسید. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، در جلسه دکتر نوروزی، شــهردار اصفهان و علیرضا 
نصر رییس شــورای شهر اصفهان با ســردار فدا، فرمانده سپاه صاحب 
الزمان )عج( اســتان، در خصوص زمینه  همکاری های دو نهاد، به ویژه 
توسعه عمران سپاهان شــهر، گفت و گو و تبادل نظر شد. احمد رضایی، 
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان در خصوص این جلسه و تفاهم نامه 
امضا شده حول سه محور مهم گفت: یکی از محورهای اصلی این تفاهم، 
تامین پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز اراضی کوه صفه است. 
در طرح توسعه تصفیه آب، درصدد احداث مخازنی هستیم که با توسعه 
سیستم میکرودرم، پساب تصفیه شده قابل توجهی برای آبیاری اراضی 

سپاهان شهر حاصل شود. 
وی گفت: در تفاهم نامه جدید تمدید تامین پساب تا سال ۱۴۰۷ انجام 
و مقرر شــد انتقال پساب از طریق توسعه خط ســمت صفه و با عبور از 
اراضی سپاه ادامه پیدا کند. با انجام این اقدام در بخش هایی از اراضی 
سپاه فضای سبز طبق تفاهم نامه با استفاده از انشعاب، آبرسانی خواهد 
شد.وی ادامه داد: در حال حاضر پساب پس از تصفیه اولیه توسط جهاد 
خانه  سازی استان اصفهان و سپاه، به تصفیه  خانه ثانویه هدایت و تصفیه 
نهایی می شود که در طرح توســعه برای انعقاد و لخته  سازی در تصفیه 
آب، درصدد احداث مخازن جدید هستیم که اقدامات مربوط به انتخاب 
پیمانکار آن نیز انجام شده است. وی همچنین با اشاره به یک بانده بودن 
خیابان نظام واقع در شمال ســپاهان شهر، تصریح کرد: در حال حاضر 
تردد خودروها در یک باند انجام می شــود زیرا بانــد دوم خیابان نظام 
احداث نشده، از این رو طی مذاکرات انجام شده با سپاه صاحب الزمان 
)عج( و موافقت فرمانده ســپاه مجوزهای الزم دریافت شــده است. 

خیابان نظام نیاز به ۱۷ هزار متر آزادسازی دارد.

عملیات ساخت ادامه خیابان توحید آغاز می شود 
وی در ادامه افزود: همچنین عملیات ســاخت ادامه خیابان توحید به 
طول دو کیلومتر بعد از توافقاتی که در روزهای اخیر با ارتش داشــتیم، 
آغاز می شود.  رضایی با بیان اینکه ادامه خیابان توحید حدفاصل بلوار 
دانشــگاه تا بزرگراه اقارب پرست اســت که با ارگان های مختلف مثل 
ارتش، دانشگاه اصفهان و دانشــگاه علوم پزشکی برای امالک تعارض 
داریم، اظهار کرد: در گام نخست توافقات با ارتش انجام شده و فاز اول 
حدفاصل بلوار دانشگاه تا برج کبوتر در مرحله اجرا قرار می گیرد.وی ادامه 

داد: این طرح به گونه ای است که از کنار برج کبوتر مرداویج عبور می کند 
و برج را به عنوان یک المان شــهری مورد طراحی و بازآفرینی قرار می 
دهیم. مدیر منطقه ۵ شــهرداری اصفهان افزود: عرض این خیابان ۳۰ 
متر است و اقدامات مقدماتی برای عملیات عمرانی آغاز شده و به زودی 
طی تعامالتی که با ارتش داشــتیم این پروژه عملیاتی می شود. وی با 
اشاره به اینکه طول ادامه خیابان توحید حدودا دو کیلومتر است، گفت: 
به دلیل وضعیت توپوگرافی منطقــه، گزینه های مختلفی برای طراحی 
این خیابان مطرح شده است که در گام های بعدی مورد بررسی و دقیق 
سازی کارشناسی قرار می گیرد. رضایی اعتبار ادامه خیابان توحید را ۵ 
میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: قطعا این طرح به اعتبارات بیشتر نیاز 
دارد. اعتبارات این طرح سال گذشــته در ردیف بودجه قرار گرفته اما با 
توجه به اینکــه همه زمین های مورد نیاز این طــرح در اراضی مختلفی 
قرار دارد تصمیم گیری راجع به آن صددرصــد قطعی نبود و اختصاص 
۱۰۰ درصدی ردیف بودجه به لحاظ اینکه بودجه های شهرداری محدود 
و خواسته ها نامحدود اســت، کمی با احتیاط انجام شد.وی افزود: با 
مصوباتی که از شورای شــهر در خصوص اعتبارات پروژه ادامه خیابان 
توحید خواهیم گرفت ردیف ها را تامین می کنیم و کار را در سال جاری 

به انجام خواهیم رساند. 

ادامه خیابان توحید به موازات خیابان هزار جریب ساخته می شود
مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان تصریح کرد: ادامه خیابان توحید، یکی 
از محورهای شمالی – جنوبی است که از محورهای جنوبی شهر امتداد 

پیدا کرده و به دانشــگاه اصفهان منتهی می شــود و ادامه کار در امتداد 
یکی از مسیرهای شــریانی اصلی شهر اســت. همچنین این طرح به 
موازات بلوار شهدای صفه و خیابان هزار جریب است که با توجه به عرض 
خیابان شهدای صفه به خاطر ایمنی و شیب ها، نیاز به فضایی داشتیم 
تا بار ترافیکی شهر را جابه جا کنیم.رضایی بیان کرد: پروژه ادامه خیابان 
توحید در پیوستگی با یک ســری از معابر دیگر شهر است که معابر هم 
طی سال های آینده آزادســازی و اجرایی می شود تا پیوستگی شبکه 
معابر محقق شود. وی در مورد فاز دوم خیابان کمکی ارتش افزود: فاز 
اول خیابان کمکی ارتش حدفاصل بلوار شهدای صفه تا بیمارستان ۵۷۷ 
ارتش طی سال گذشته با توافقاتی که انجام شد، آماده بهره برداری است 
و بعد از تامین روشنایی آن از سوی شرکت برق در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد. مدیر منطقه ۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه توافقات فاز دوم 
خیابان کمکی ارتش حدفاصل بیمارستان ۵۷۷ یا همان خیابان بهداری 
لشــکر و بلوار جانبازان اســت را انجام دادیم و بخش جزئی توافقات 
باقی مانده است که طی توافق با ارتش، عملیات عمرانی آغاز می شود، 
افزود: طول این خیابان سه کیلومتر و عرض آن 6۰ متر است که در برخی 
مسیرها بیشتر هم می شــود. وی تصریح کرد: به دلیل اینکه عبور این 
طرح در اراضی نظامی قرار گرفته کارهای مختلفی باید در این پروژه انجام 
شود؛ حفظ امنیت این نوع اراضی ضروری است اما مانعی برای اجرای 
پروژه نیست و طی توافقاتی که صورت گرفته این دو موضوع با هم پیش 
می رود. رضایی افزود: اعتبار اختصاص داده شــده به این پروژه حدود 

۱۰ میلیارد تومان است.

خیابان کمکی ارتش، بلوار جانبازان را از بن بست ترافیکی خارج می کند 
وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه یکی از الین های ترافیکی در خیابان 
ارتش و بلوار کشــاورز به حمل و نقل عمومی اختصاص یافته اســت، 
گفت: از سوی دیگر هم از ســمت منطقه ۱۳ و از زیرگذر 9 دی خطی که 
به ابتدای شهرک امیریه منتهی می شــود، خیابان دکتر حسابی است، 
در این بخش هم خودروها بعد از رسیدن به بلوار جانبازان با بار ترافیکی 
روبه رو می شوند و این نقطه مسدود می شود، از همین رو احداث فاز 
دوم خیابان کمکی ارتش می تواند این مشکل را برطرف کند.مدیر منطقه 
۵ شهرداری اصفهان افزود: به همین ترتیب در سه راه سیمین در زمان 
اوج تردد به شدت با بار ترافیک مواجه هستیم که پروژه خیابان کمکی 
ارتش کمک می کند تا بار ترافیکی سه راه سیمین، خیابان ارتش و بلوار 
 کشــاورز را مدیریت کنیم و ترافیک به صورت مــوازی در این محورها 

حرکت کند.

با مسئولان

در ارزیابی سازمان صداوسیما؛

»بهشت اجابت« بهترین برنامه سحرهای ماه رمضان مراکز  استانی کشور شد
معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

مجموعه آثار عکاس پیشکسوت، خریداری و مستندسازی می شود 
مدیر مجموعه تخت فوالد اصفهان از انتخاب ویژه برنامه »بهشت اجابت« به 
عنوان برترین برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان مراکز استان ها در ارزیابی 
سازمان صداوسیما خبر داد.ســیدعلی معرک نژاد با اعالم این خبر اظهار 
داشت: ویژه برنامه بهشت اجابت حاصل همکاری مشترک مجموعه تخت 
فوالد، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و صداوسیمای مرکز 
اصفهان بود که در سحرهای ماه مبارک رمضان به صورت زنده از مجموعه 
تخت فوالد به روی آنتن رفت.وی با اشاره به معرفی مشاهیر و ظرفیت های 
مجموعه تخت فوالد در این برنامه افزود: برنامه بهشت اجابت سال گذشته 
به عنوان دومین برنامه برتر ماه رمضان در کشور انتخاب شد بنابراین برای 
حفظ سطح کیفی برنامه و ارتقای آن از چند ماه قبل کارگروه هایی تشکیل 
دادیم و با دریافت نظرات و پیشــنهادات افراد صاحب نظر این حوزه که در 
شــورای فرهنگی و کمیته عالی مجموعه تخت فوالد بررسی شد، تصمیم 
گرفتیم جذابیت های جدیدی به برنامه بهشت اجابت سال 99 اضافه کنیم 

و ارتباط مخاطبان با برنامه را افزایش دهیم.
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد درباره بخش های 
گوناگون برنامه بهشت اجابت ادامه داد: بخش داستان کوتاه با عنوان»تا 
آسمان« در همین راستا به برنامه اضافه شد.وی، معرفی عظمت تخت فوالد 
از کالم بزرگان و معرفی مشاهیر مدفون در تخت فوالد را از دیگر قسمت های 
برنامه عنوان کرد و گفت: به این منظور، از چهار کارشناس و پژوهشگر برتر 
اصفهان دعوت کردیم که زندگینامه، سیره و اخالق ۳۰ تن از مشاهیر مدفون 
در تخت فوالد را در آیتم های تصویری تشریح کنند.وی با بیان اینکه تالش 
کردیم از قالب های گوناگون هنری اســتفاده کنیم، افزود: تمام آیتم های 
مربوط به سحوری خوانی و مناجات خوانی در هر سحر ماه مبارک رمضان 
با صدای هنرمندان حوزه آواز شهر اصفهان، تواشــیح گروه های برتر شهر 
اصفهان و اذان، تولیدی و بومی بود که به صــورت اختصاصی برای برنامه 

بهشت اجابت ضبط شده بود.
معرک نژاد، جدید و بومی بودن قسمت های گوناگون برنامه بهشت اجابت 
را در رضایت مخاطبان از این برنامه موثر دانســت و تصریح کرد: در بخش 
کارشناسی، از حضور پنج نفر از اســاتید بزرگ حوزه و دانشگاه بهره بردیم 
که درباره موضوعات مرتبط با مسائل اخالقی روز مانند نیکی به پدر و مادر، 
احسان و کمک به دیگران با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا صحبت 
کردند.به گفته وی، پخش صدای بزرگان و مشاهیر آرمیده در تخت  فوالد 
و نکات اخالقی از زبان آنها همچون بانو مجتهده امین، آیت ا... زند کرمانی، 
آیت ا... دهکردی و آیت ا... شمس آبادی از دیگر بخش های برنامه بهشت 
اجابت بود که چند دقیقه مانده به اذان صبح پخش می شد که مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفت.مدیــر مجموعه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت 
فوالد بیان کرد: برنامه بهشت اجابت در هر ســحر به نام یک یا چند تن از 
۳۴ شهید مدافع حرم شهر اصفهان و شهدای تیپ فاطمیون و دیگر شهدا 
مزین و برنامه به این عزیزان هدیه می شــد.معرک نژاد گفت: هر سحر به 

وصیت نامه یک شهید دفاع مقدس می پرداختیم که مورد توجه مردم قرار 
گرفته بود. با توجه به مناسبت سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر، 
برخی فیلم های دفاع مقدس نیز برای نخســتین بار از تلویزیون به روی 
آنتن رفت که باعث شــد آیتم قبل از اذان جذاب ترین بخش برنامه باشد.

وی تصریح کرد: هر سحر در بخش»تا آســمان«، داستان کوتاهی درباره 
سیره و شخصیت یکی از مشاهیر تخت فوالد خوانده می شد که از محتوای 
آن سوالی طرح شده و بینندگان می توانســتند از طریق سامانه پیامکی و 
یا صفحه اینستاگرام مجموعه به آن پاســخ دهند. روزانه به طور متوسط 
۱۰ هزار نفر در این مسابقه شرکت می کردند که به دو نفر جایزه نقدی تعلق 
گرفت که این میزان استقبال، نشان از دیده شدن برنامه و ارتباط موثر آن 
با مخاطبان داشت.وی ادامه داد: هر سال برنامه های ماه مبارک رمضان 
از سوی ســازمان صداوســیما مورد ارزیابی قرار می گیرد که خوشبختانه 
برنامه »بهشت اجابت« به عنوان بهترین برنامه مناسبتی ویژه سحرهای 
ماه مبارک رمضان در کشــور و در میان تمام مراکز استان ها شناخته شد و 
محمدامین صادقی مجری برنامه به عنوان سومین مجری برتر برنامه های 

سحرگاهی ماه مبارک رمضان در کشور انتخاب شد.
به گفته وی، برنامه بهشــت اجابــت رمضــان 99 در زمینه های پژوهش، 
نویسندگی، عنوان بندی، ساختار بصری، اجرای مجری، تعامل با مخاطب، 
طراحی صحنــه، کارگردانی و تصویربــرداری به عنوان برنامه برتر کشــور 
انتخاب شد.مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان 
با تقدیر از تالش های کارشناســان برنامه، دست اندرکاران مجموعه تخت 
فوالد و عوامل صداوسیمای مرکز اصفهان گفت: با اجرای این برنامه عالوه 
بر اینکه مردم را با تخت فوالد بیشــتر آشنا کردیم، رتبه های برتر کشوری را 

نیز به دست آوردیم.
گفتنی است؛ برنامه بهشت اجابت به همت مجموعه تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی تخت فوالد وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان و همکاری صداوســیمای مرکز اصفهان در ۲9 ســحر ماه مبارک 

رمضان از سیمای مرکز استان پخش شد.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان از جمع آوری و مستندسازی عکس های 
استاد عبدا... هاشمی نسب، عکاس پیشکسوت اصفهانی به دستور شهردار 
اصفهان خبر داد و گفت: از این مجموعه عکس های ارزشمند عالوه بر آرشیو 
در بخش های پژوهشــی استفاده خواهد شــد.به گزارش اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهان، محمد عیدی با اشــاره به لزوم و اهمیت 
مستندسازی آثار عکاسی هنرمندان شهر اصفهان اظهار کرد: عکس و فیلم 
مســتند، مطمئن ترین و صادق ترین روایت هنرمندانه از واقعیت هاست 
که در هر برهه می تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به برنامه ریزان 
شهری کمک کند. بر همین اساس مدیریت شهری به این اصل، توجه ویژه 
ای دارد تا بتواند خاطرات و تاریخ شهر از زاویه عکاسان پیشکسوت و هنرمند 
را جمع آوری، حفظ و نگهداری کند.  معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: 
متاسفانه بسیاری از این مستندات درگذشته به واسطه غفلت از بین رفته 
اند؛ اما اگر ما دغدغه شــهری داریم که قرار است با حفظ ریشه های خود 
توســعه یافته و برنامه ریزی های آینده خود را بر مبنای هویت گذشــته، 

طراحی کند باید به این مستندات تاریخی توجه ویژه داشته باشیم. 

دستور ویژه شهردار اصفهان برای خریداری، 
حفظ و نگهداری آرشیو استاد هاشمی

وی بیان کرد: در شهر اصفهان عکاســی یک سنت بوده است. در این شهر 
عکاسان شهره و نامدار بسیاری داریم. استاد امان ا... طریقی یکی از این 
ستارگان است. همچنین عکاس پیشکسوت، اصغر شیرازی نیز که در قید 
حیات است، جزو همین ستارگان محسوب می شــود. از نگاه هنرمندان 
عکاس، مستندات خوبی از اصفهان ثبت شده است. عکاسی در این شهر 
به عنوان یک رفتار همگانی، پذیرفته شده و به همین دلیل شهروندان نیز 
عکس های بســیار خوبی دارند که بعدها می تواند به مستندات تاریخی 

تبدیل شود.وی ادامه داد: به دستور دکتر نوروزی، شهردار اصفهان، قرار شد 
عکس هایی که در آرشیو عبدا...هاشمی نسب، عکاس پیشکسوت اصفهان 
موجود است، جمع آوری شود. این عکس ها موضوعات مختلفی را در برمی 
گیرد. همچنین مقرر شــد با توجه به امکاناتی که شهرداری در اختیار دارد 
این آثار را خریداری کرده یا فضایی فراهم کنیم تا این آثار به اصفهان، هدیه 
شــود. در این خصوص مدیر منطقه 6 متولی اجرای این کار شد و شهردار 
اصفهان دستور ویژه ای برای طبقه بندی، شــماره گذاری، اولویت بندی و 
موضوع بندی این عکس ها صادر کرد. قرار اســت این عکس ها و آرشیو 
استاد هاشمی در عکاس خانه مجموعه فرهنگی تخت فوالد نگهداری و در 
آنجا تمهیداتی برای استفاده عالقه مندان به ویژه در حوزه های پژوهشی 
فراهم شود.عیدی اظهار کرد: امیدوارم این روش به یک رویه معمول تبدیل 
شود و ما دیگر شاهد نباشیم کوچک ترین قطعه سندی که می تواند شهر 

ما را روایت کند به خاطر غفلت از میان برود. 
همچنین محمدرضا برکت، مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان در این رابطه 
گفت: سید عبدا... هاشمی نســب نمین، از عکاسان خبری شهر اصفهان 
است که بیش از 6۰ سال سابقه عکاسی در عرصه رسانه و مطبوعات دارد. 
عکس های این هنرمند آرشــیوی جامع از تاریخ معاصر شهر به شمار می 
رود. وی ادامه داد: با دســتور ویژه و تاکید دکتر نوروزی، شهردار اصفهان 
قرار شد منطقه 6 با همکاری معاونت فرهنگی، آثار این هنرمند پیشکسوت 
را به عنوان یکی از گنجینه های شــهر، با نظارت ویژه به بخشی از مجموعه 
فرهنگی مذهبی تخت فوالد تحت عنوان عکاســخانه منتقل کرده و از این 
آثار در آنجا نگهداری شود.وی ادامه داد: شــهردار اصفهان تاکنون شخصا 
دو بار از منزل و آثار این هنرمند پیشکســوت دیدن کرده و تاکید ویژه ای 
 برای تحقق خواســته این هنرمند و نگهداری از آثار او در فضایی مناســب 

داشته اند.  
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چه تعریفــی از بهره وری داریــد؟ بهره وری بــه معنای انجام 
دادن کار با سرعت بیشــتر و در زمان کمتر است. شاید یکی از 
نیازهای دنیای امروز، داشتن بهره وری باال در محیط کار است. 
در این مقاله، چند نکتــه را برای افزایش نظــم و بهره وری در 
انجام فعالیت های روزمره معرفی می کنیم. انجام چند کار به 
صورت هم زمان سخت اســت و اغلب باعث کاهش بهره وری 
می شــود. امروزه مدیریت زمان اهمیت زیادی دارد. خواندن 
ایمیل ها یا پاسخ دادن به تعداد انبوهی پیام تلگرام و کارهای 
غیرمنتظره ای که پیش می آید، زمان زیادی از شــما می گیرد. 
دنیل لویتان، نویسنده کتاب »ذهن منظم« این حالت را »میل 
اخبار« نام گذاری می کند.میل اخبار بیشتر از آن چه تصور کنید 
وقت تان را می گیرد. گلوریا مارک، استاد دانشگاه کالیفرنیا در 
پژوهش های خود متوجه شد بعد از انجام یک کار غیرمنتظره، 
26 دقیقه زمان الزم اســت تا ذهن به حالت اول برگردد. برای 
این که بهره وری خود را کاهش ندهید و روزتان را به انجام کارهای 

بی فایده نگذرانید، توصیه هایی برای شما داریم:
روز خود را با اختصاص دادن زمانی به خود شــروع کنید: در 
رسانه های اجتماعی به پیام ها و ایمیل هایی پاسخ دهید که الزم 
است. با پاسخ های مختصر و سریع، وظایف دیگران را مشخص 
و مســئولیت های بزرگ تر را برنامه ریزی کنیــد. گروه هایی 

که جنبه  خبری دارند را حذف کنید. از شــبکه های اجتماعی 
برای مواقع لزوم اســتفاده کنید و از زمان رفت و آمدتان برای 
هماهنگی کارها استفاده کنید. دیوید الوندا، معاون استراتژی 
محصول در Harmon می گوید :از مدت زمانی که در وســیله 
نقلیه هستم برای هماهنگ کردن کارها و مرور کردن پروژه در 
دست کار، اســتفاده می کنم. از این رو وقتی به اداره می رسم 

تصویر روشنی از وضعیت پروژه ام دارم.
زمان مالقات هایتان را تا 25 درصد کاهش دهید:زمان زیادی 
صرف تنظیم مکالمات تلفنی و گفت وگوهای بی فایده می شود. 
اگر 15 دقیقه از زمان قرار مالقات هایی که در روز با 5 نفر دارید 
را کم کنید، 2250 ساعت در ماه به وقت شما اضافه خواهد شد. 

همین یک ربع، در سال به حدود دو ماه کاری می رسد.
وقت استراحت مشــخصی داشته باشــید:کمی به خودتان 
اســتراحت دهید و قرارهای مالقات را پشت سر هم نگذارید، 
زیرا خســتگی مانع تمرکزتان می شــود. اگر زمان استراحت 
مشخصی داشته باشــید، بهره وری و خالقیت تان به طور قابل 
توجهی افزایش می یابد. اگر می توانید 10 الی 20 دقیقه بعد از 

ناهار چرت کوتاهی بزنید.
تا جای ممکن در منزل کار کنید: قطعا برای نوشتن مقاله، سند 
یا تحقیق نیاز به تمرکز دارید اما ممکن است در محل کار به خاطر 

حواس پرتی های فراوان نتوانید این کار را به خوبی انجام دهید. 
خیلی از کارفرماها ادعا می کنند کارمندانی که در منزل از راه دور 

کار می کنند، بهره وری بیشتری دارند.
اعالن موبایل و کامپیوترتان را قطع کنید: نباید به شــبکه های 
اجتماعی اجازه دهید حواس تان را پرت کنند. زمان مشخصی 

را به چک کردن ایمیل ها و پیام ها اختصاص دهید.
به جای ایمیل زدن، صحبت کنید: بــا همکارتان تلفنی حرف 
بزنید. اگر همکارهای شما خارج از کشور هســتند با آن ها از 
طریق رسانه های اجتماعی صحبت کنید. با این کار، بهتر متوجه 
منظور یکدیگر می شوید و هیچ سوء تفاهمی هم پیش نمی آید.

مسائل چالش زا را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید: با این 
کار ســختی کمتری می کشــید و کارهایتان را مدام به تعویق 
نمی اندازید. یک راهکار موثر برای این کار، استفاده از توسعه  نرم 
افزاری چابک است. این نرم افزار به گونه ای است که کارهایتان 
را به بخش های کوچک تر تقسیم می کند تا بهتر از عهده شان 

بربیایید و استرس  تان نیز کاهش یابد.
از لیست وظیفه اســتفاده کنید: برای کاهش خطای کاری، از 
لیست وظیفه اســتفاده کنید. وقتی حجم کاری زیادی روی 
دوش تان است یا زمان محدودی دارید، لیست وظیفه به تمرکز 

هر چه بیشتر شما کمک می کند.

آشپزی

پیده اسفناج
 مواد الزم: برگ اسفناج خرد کرده500 گرم ، تخم مرغ 

همزده4 عدد، فلفل سیاه به میزان الزم، پنیر فتا300 گرم، پنیر 
موزارال رنده کرده به میزان الزم، کره یا روغن زیتون به میزان الزم

مواد الزم برای تهیه خمیر :آرد سفید375 گرم، مخمر فوری یک قاشق چای خوری، نمک 
یک قاشق چای خوری،آب250 -300 میلی لیتر، روغن زیتون یک قاشق سوپ خوری

طرز تهیه: اسفناج ها را در تابه مناسبی بریزید و روی حرارت تفت دهید تا آب اضافی آن گرفته شود. 
سپس از روی حرارت بردارید و اجازه دهید خنک شوند. حاال در ظرف مناسبی تخم مرغ ها، فلفل، 
پنیر و اسفناج را با هم مخلوط کنید. اینک خمیر را به شش قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت را 

به صورت بیضی با وردنه باز کنید. مقداری از مواد میانی را روی سطح خمیر بریزید، طوری که از لبه ها 
فاصله داشته باشند. لبه ها را برگردانید و دو طرف ابتدا و انتهای خمیر را به هم نزدیک کنید. حاال 

روی خمیر ها را بپوشانید و حدود نیم ساعت استراحت دهید. سپس روی مواد پنیر موزارال 
بریزید و داخل فر گرم کرده با دمای200 درجه سانتیگراد به مدت 15 -20 دقیقه قرار دهید. 

روش تهیه خمیر: آرد، مخمر و نمک را با هم مخلوط کرده و آب و روغن را اضافه 
و مواد را مخلوط کنید. حاال خمیر را روی سطح آرد پاشیده و ورز دهید. 

سپس آن را در یک ظرف چرب کرده قرار دهید، رویش را با 
سلفون بپوشانید و اجازه دهید استراحت کند.

برای افزایش بهره  وری روزانه از این نکات استفاده کنید

محمدحسین لطیفی بازیگر شد بازیگران »جیران« حسن فتحی قرارداد بسته اند
فیلم کوتاه »ودا« به نویسندگی و کارگردانی داریوش جعفری و با بازی 
محمد حسین لطیفی، نازنین کیوانی، حمیدرضا نعیمی، مریم بوبانی، 
آویشن بیکایی، علیرضا درویش نژاد، امین زارع، نیلوفر بیرامی و کارن 
علیپور بعد از 5 روز فیلمبرداری به پایان رسید.در خالصه فیلم کوتاه 
»ودا« که داستان آن در یک فضای سوررئال اتفاق می افتد، آمده است: 
گاهی چیزهایی که تو واقعیت می بینم وحشتناک تر از اون کابوس هایی 
هستند که تو خواب می بینم.  

اسماعیل عفیفه، تهیه کننده سریال »جیران« به کارگردانی حسن فتحی 
درباره دلیل تاخیر در تولید این پروژه بیان کرد: ما ســال گذشته مجوز 
ساخت ســریال را دریافت کردیم و حتی با بازیگران قرارداد بسته ایم 
با این حــال به دلیل اینکه ســاخت دکور برای کارهــای تاریخی طول 
می کشد، تولید این سریال به تاخیر افتاد. سریال »جیران« با نویسندگی 
احسان جوانمرد که پیش از این فیلمنامه »بانوی عمارت« را نوشته بود، به 
کارگردانی حسن فتحی به تولید می رسد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهــان از مصــرف بالغ بــر 4 میلیارد و 
755میلیون متر مکعب گازطبیعی در ســطح استان اصفهان طی سه ماهه 
نخســت ســال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، ســید مصطفی علوی، بیان داشــت: میزان مصرف گاز در سه ماه 
نخست امسال نســبت به مدت مشــابه ســال قبل که برابر با 5میلیارد و 
165میلیون متر مکعب بود، 8 درصد کاهش داشــته اســت.وی افزود: در 
صنایع استان، طی ســه ماهه نخست ســال جاری معادل 4میلیارد و 40 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف شــده که این میزان در مدت مشــابه 
ســال قبل 4 میلیارد و 256میلیون متر  مکعب بوده است.مهندس علوی، 
با اشاره به میزان مصرف گاز خانگی و عمومی درسطح استان افزود: حجم 
گازمصرفی طی سه ماه نخست امســال در این بخش بیش از 715میلیون 
متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 23 درصد کاهش 
داشته ایم. مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین با اشاره به میزان 
مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی گفــت: امیدواریم با مصرف بهینه گاز 
طبیعی و رعایت این رویه طی ســال جاری به خصوص در فصل ســرما با 

مشکل تامین گاز مواجه نشویم.مهندس علوی، استفاده از گاز در صنعت به 
ویژه صنایع عمده را در پیشگیری از آلودگی محیط زیست بسیارموثر دانست 
و افزود: در صورتی که تمامی مصارف گاز طبیعی توسط مشترکین گرامی در 
چهارچوب های الگوی مصرف و به صورت بهینه صورت پذیرد عالوه بر بهبود 
کیفیت هوا و محیط زیست، می تواند در کاهش هزینه گازبهای مشترکین 

نیز موثر باشد.

فروش محصوالت شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی سه ماه گذشته 32 درصد 
افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: در سه ماهه 
نخست امسال با دستیابی به این میزان رشد در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
بیش از 126 هزار میلیارد ریال درآمد از فروش محصوالت فوالدی حاصل شده 
اســت.حمیدرضا عظیمیان همچنین با تاکید بر افزایش 31 درصدی فروش 
محصوالت فوالد مبارکه در خرداد ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 
افزود: میزان فروش در این ماه به بیش از 4۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی گفت: در سه ماهه نخست امسال یک میلیون و 248 هزار تن محصوالت 
گرم، 364 هزار تن محصوالت سرد، 74 هزار تن انواع محصوالت پوشش دار و 
236 هزار تن از دیگر محصوالت و در مجموع 2 میلیون و 22 هزار تن محصوالت 
شرکت به فروش رسیده است.مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد: باهمت بلند 
مدیران و کارکنان گروه در سال جهش تولید همه اهداف ترسیم شده در تولید، 

اجرای توسعه ها و روند روبه رشد فناوری گروه فوالد مبارکه محقق خواهد شد 
و تمامی سهامداران بیش از پیش از دارا بودن سهام شرکت بهره می برند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در دیدار با معاون نیروی انسانی 
و سازماندهی، مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران مجموعه معاونت نیروی 
انسانی از فوالد مبارکه به عنوان شرکتی سرآمد در تولید، اشتغال و رضایت مندی 
نیروی انسانی شاغل یاد کرد.کامران کالنی، اجرای فرآیند ها و سیستم های 
کارآمد در فوالد مبارکه را از نقاط قوت این شرکت دانست و گفت: این فرآیند ها و 
سیستم ها از ابتدا در این شرکت اجرا و به کار گرفته شده اند و این امر قابل تقدیر 
است.وی تصریح کرد: نوآوری و استقرار این سیستم ها عالوه بر موفقیت روزافزون 
شرکت، به ارتقای روابط کار و همچنین بهبود ارتباط میان فوالد مبارکه و این اداره 
کل کمک می کند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان در ادامه افزود: در 
حوزه کارآفرینی، با تشکیل اتاق فکر می توان به دستاورد های جدیدی نائل شد؛ 
همان گونه که فوالد مبارکه تاکنون در بسیاری از حوزه ها پیش قدم بوده است. ضمن 
این که این شرکت می تواند با ظرفیت علمی و تجربی قابل توجهی که در اختیار دارد، 
در این زمینه نیز بیش از پیش یاریگر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان باشد.وی در ادامه گفت: ریل گذاری اشتغال باید صورت گیرد و فوالد مبارکه 

همان گونه که به موضوع اشتغال توجه ویژه ای دارد، می تواند در این خصوص نیز 
راهگشا باشد.کالنی تصریح کرد: در همه زمینه های یادشده شرکت فوالد مبارکه 
می تواند الگوی بسیار خوبی برای سایر سازمان ها باشد.در این دیدار که در دفتر 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان صورت گرفت، اکبری محمدی 
معاون نیروی انسانی، ایرج ترابی مدیر روابط عمومی و جمعی از مدیران نیروی 
انسانی شرکت فوالد مبارکه نیز ضمن استقبال از توسعه همکاری با اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، زمینه های همکاری هرچه بیشتر در این حوزه را تشریح کردند 
.اکبری محمدی به روابط و همکاری های نزدیک بر محور قانون میان شرکت فوالد 
مبارکه و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اشاره کرد و اقدامات فوالد مبارکه 
در محور های توسعه و اجرای پروژه های جدید به خصوص احداث خط نورد گرم 2، 
بومی سازی قطعات، تجهیزات و فرآیند ها و سرمایه گذاری و همچنین تحقیقات 
و اقدامات ریسک پذیر صنعت فوالد را رویکرد های این شرکت در زمینه توسعه 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور دانست و خواستار همکاری های 

بیشتر در این زمینه شد.

در ادامه بازدید های مســتمر از پروژه های توسعه شرکت،  منصور یزدی زاده 
مدیر عامل ذوب آهن به همراه جمعی از  مســئولین معاونت برنامه ریزی و 
توسعه و مدیریت اجرایی  پروژه ها از روند پیشرفت ساخت واحد جدید تولید 
اکسیژن شــرکت بازدید به عمل آورد و بر تســریع در روند اجرا و راه  اندازی 
آن تاکید کرد. مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت ذوب آهن 
با اعالم خبر پیشــرفت 70 درصدی پروژه اکسیژن گفت: با توجه به فرسوده 
بودن واحدهای قدیمی تولید اکسیژن ذوب آهن و  مصرف زیاد انرژی و 
تعمیرات دوره ای در آن ها و همچنین  نیاز کارخانه به اکســیژن جهــت 
افزایش ظرفیــت تولید،  ضرورت و اهمیت راه اندازی هر چه ســریع تر واحد 
جدید و  مدرن اکسیژن با ظرفیت  25000 متــر مکعب در  ساعت دو چندان 
شد.وی افزود: در این راســتا پــروژه اکســیژن جدید ذوب آهن بیست و 
پنجم شــهریور ماه ســال ۹2 طی قــراردادی به صورت EPC توسط شرکت 
صفا فوالد آغــاز و بخش اول  آن تا بهمن مــاه ١٣٩٥ ادامه داشــت که به 
علت  مشــکالت مالی متوقف و مجــددا بــا پیگیری و  پشتیبانی مدیر عامل 
شرکت از یکم مهرماه سال ۹8 توسط پیمانکار قبلی شروع به فعالیت کرد. 
معاون برنامه ریزی و توسعه شــرکت تصریح کرد: پیشرفت واقعی پروژه تا 
31 خردادماه ســال جــاری 6۹.31 درصد  و برنامه 6۹.54 درصد اســت و 
همچنین بر اســاس برنامه زمان بندی جدید ســقف پایان پــروژه ١٤٠٠/٢/٣١ 
در نظر  گرفته شده و پیش پرداخت جدید پروژه نیز با وجود مشکالت مالی به 
طور کامل به پیمانکار پرداخت شده است.در ادامــه رســول بخشــنده، مدیــر 

اجرایی پــروژه ها نیز مشخصات این پروژه را چنین برشــمرد: پروژه اکسیژن 
از هشت قســمت اصلی تشکیل شده اســت که عبارتند از: پســت برق ٦٣ به 
١٠ کیلووات و خطوط انتقال نیز از پست  موجود ٢٣٠ کیلووات به پست جدید، 
ســاختمان کنترل، سالن کمپرســورخانه شــامل ٣ مجموعه کمپرسور، واحد 
پیش خنک کننده شامل تجهیزات مولکوالرسیو، هیترهای  برقی و بخار، برج 
های خنک کننــده آب و هوا و پمپ ها و متعلقات آن، واحد جدا ســازی هوا یا 
Box Cold، خطوط  لوله خروجی از پلنت و تامین یوتیلیتــی های پروژه، واحد  
up Back شــامل مخازن ذخیره محصول به صورت مایع شامل اکسیژن، ازت 
و آرگون، پمپ خانه مربوط به آب صنعتی،  نرم، اطفای حریق و برج خنک کننده. 
مدیر اجرایی پروژه ها اضافه کرد: خوشــبختانه کلیه بخش  های پروژه در حال 
حاضر فعال بــوده و قراردادهای مربوط  به تامین و ســاخت تجهیزات از جمله 
ساخت کمپرسور ها  که در مســیر بحرانی پروژه نیز قراردارد با پیمانکاران داخلی 
و  خارجی بسته شده و در حال انجام است. مجید عبدالنبی جوزدانی، مدیر 
پــروژه مذکور احجام انجام  شــده در این پروژه راتا ســی و یکم خردادماه 
سال به شــرح ذیل عنوان کرد: خاک برداری حدود ٢٥ هزار متر  مکعب، بتن 
ریزی حــدود 17500 هزار متــر مکعب، لوله  کشــی آلومینیوم و کربن اســتیل 
حدود 5600 اینچ قطر،  نصب تجهیزات مکانیکی، برقی حدود 600 تن.  وی ادامه 
داد: راه اندازی سریع این پروژه افزایش تولید کارخانه  را در پی دارد و امید 
اســت که این مهم بــا توکل به خداوند متعال و حمایت های مدیریت و اتکا به 

نیروهای متخصص و متعهد داخلی هرچه سریع تر تحقق یابد.

درسه ماهه نخست سال جهش تولید اتفاق افتاد؛

توزیع بیش از 4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دراستان اصفهان
افزایش 32 درصدی فروش محصوالت فوالد مبارکه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان: 

فوالد مبارکه، یک شرکت سرآمد است
معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت ذوب آهن خبر داد:

پیشرفت 70 درصدی واحد جدید تولید اکسیژن ذوب آهن اصفهان

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