
  رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان نسبت به بازارهای خالی از مشتری هشدار داد؛ 

سکون در بازار طال
3

 نصف جهان  غرق در جشن و سرور والدت امام رئوف 
 به همت مدیریت شهری صورت می گیرد؛ 
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برپایی نمایشگاه قطعات 
 خودروی اصفهان 
 با هدف بازگشت 

رونق به بازار

استفاده از نانو 
پوشش های 

ضدخوردگی در ۷ 
مجتمع ذوب آهن

اصفهان، باالترین آمار 
جذب تسهیالت کم بهره 

 ودیعه اسکان موقت
 را دارد

 افزایش دوباره
  تماس های مردمی
 با سامانه ۳۱۱۳ 

۹۱ درصد ابالغ های 
 دادگستری اصفهان 
به شکل الکترونیکی 

بررسی می شود
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با افزایش بی رویه چاپ پول توسط بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا و بانک مرکزی کشورهای مختلف دیگر، اقتصاددانان پیش بینی می کنند که جهان دچار یک تورم بی سابقه شود
 و در نتیجه این موضوع قیمت طال و دیگر فلزات گران بها را به شدت باال خواهد برد

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان از افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت بیمارستان ها برای 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا خبر داد و گفت: متاســفانه وضعیت خوبی در استان نداریم و هر 

لحظه احتمال می دهیم وارد وضعیت قرمز و جدی بیماری شویم.
آرش نجیمی  اظهار کرد: باتوجه به بستری نزدیک به ۶۰۰ بیمار مبتال به کووید۱۹ در بیمارستان ها 
و مثبت بودن بیش از ۲۵ درصد تست های کرونا، متاسفانه وضعیت خوبی در استان نداریم و هر 

لحظه احتمال می دهیم وارد وضعیت قرمز و جدی بیماری شویم.
وی از افزایش ظرفیت بیمارســتان های دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان برای پذیرش بیماران 
مبتال به کوویــد۱۹ خبر داد و افــزود: از هفته گذشــته ۲۰ درصد به ظرفیت پذیــرش کرونای کل 
بیمارســتان های اصفهان اضافه کردیم و همه بیمارســتان ها بیماران مبتال بــه کرونا را پذیرش 

می کنند، ولی هر بیمارستانی براساس ظرفیت اعالم شده پذیرش می کند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ظرفیت بیمارستان ها در مقطعی به خاطر 
سیر نزولی بیماری کاهش یافت، گفت: متاسفانه مجبور شدیم دوباره ظرفیت ها را افزایش دهیم، 
چراکه هم اکنون موارد جدید بســتری بیماران مبتال به کرونا بیش از ترخیصی هاست، یعنی به 
تعداد بســتری ها هر روز اضافه می شــود، در عین حال که تعداد بیماران سرپایی هم باتوجه به 

تست هایی که می گیریم افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: روند افزایشی شــیوع ویروس کرونا از ۱۰ روز پیش در استان شروع شده و 
نشــان می دهد ویروس در جامعه به راحتی منتقل می شــود، بنابراین بهترین راه پیشگیری و 

قطع زنجیره انتقال ویروس با اجرای پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است.

نجیمی با بیان اینکه اگر بتوانیم درصد انتقال ویــروس را در جامعه کاهش دهیم تعداد بیماران 
 ســرپایی و به تبع بســتری کاهش پیدا می کند، تصریح کرد: حتی در چند روز گذشــته بیماران 
آی سی یو و بیماران حاد افزایش پیدا کرده که نشان می دهد ارتباط مستقیم بین موارد بستری، 
ســرپایی و آی ســی یو وجود دارد، بنابراین بهترین راه برای کنترل این وضعیت، توجه مردم و 

حساس شدن آنها نسبت به موضوع پیشگیری و جلوگیری از انتقال کروناست.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: متاسفانه مدتی رهاسازی عجیبی در جامعه 
 اتفاق افتاد که همه شــاهد بودیم و این رهاســازی و بی توجهی االن دارد تبعات خود را نشــان

 می دهد.
وی با بیان اینکه بیشــترین تمرکز ما بر افزایش مشارکت مردم و حســاس شدن آنها به رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است، تصریح کرد: با حساس شدن مردم قطعا 

می توانیم وارد فاز کاهشی بیماری شویم.
نجیمی، مهم ترین توصیه به شهروندان برای پیشگیری از ابتال به کرونا را استفاده از ماسک دانست 
و گفت: اگر همه مردم رعایت کنند و ماسک بزنند مسلما چرخه انتقال ویروس شکسته می شود 

و با کاهش تعداد مبتالیان به کرونا مجبور نمی شویم تغییری در شرایط بدهیم.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان همچنین بر خودداری از تجمعات غیرضروری مثل 
مراسم عروســی و عزاداری تاکید کرد و گفت: درصد انتقال ویروس کرونا در این تجمعات بسیار 
باالســت و گزارش های مختلفی نیز در این زمینه داشــتیم، اما تصمیم گیری درخصوص اعمال 

محدودیت برای این تجمعات باید در ستاد مقابله با کرونا کشور و استان اصفهان انجام گیرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
هر لحظه احتمال می دهیم وارد وضعیت قرمز شویم
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استاندار اصفهان:
واحدهای متخلف 
 بهداشتی معرفی 

می شوند
استاندار  اصفهان گفت: برخورد با واحدهای 
متخلف در اســتان جــدی خواهــد بود و 
 باید ایــن واحدها بــا نصب پارچه نوشــته 

معرفی شوند.
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مدیرکل دامپزشکی استان:
 گزارشی از آنفلوانزای
 خوکی در اصفهان 

نداشتیم
 ویروس آنفلوانزای خوکی و کرونا بین انسان و 
دام و طیور مشترک اســت؛ اما تاکنون سازمان 
دامپزشکی هیچ گزارشــی از آلودگی انسانی به 
ویروس های مذکور گزارش و تایید نکرده است.
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 رییس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ایران مطرح کرد:

تعداد بیکاران استان 
اصفهان، بیش از 
متوسط کشور است

 تعداد بیکاران اســتان اصفهان با داشــتن 
 ۹ هــزار واحد صنعتــی بیش از متوســط

 کشور است.
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زندانیان جرائم غیرعمد نصف شده اند؛ اما اصفهان همچنان در رده سوم بیشترین زندانیان مهریه قرار دارد

مهریه؛ یک معضل الینحل!

از میان تیترها

کلینیک سینا اطهر پس از انفجار
کلینیک سینا در شمال تهران روز سه شنبه دچار آتش سوزی شد، در این حادثه تعدادی از پرسنل مرکز درمانی و بیماران مصدوم و فوت کردند.

عکس خبر

شبی به 
یاد صائب
7

 چقدر دوست داری زل 
بزنی به آسمان آرام حرم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

میالد هشتمین نور والیت، حضرت امام رضا )ع( را تبریک می گوییم

استان  فارس با میزبانی از ۱04 محبوس در صدر فهرست زندانیان مهریه قرار گرفته و در ادامه استان های 
تهران با ۹8 محکوم و اصفهان با ۹۷ بدهکار در شمار پرجمعیت ترین استان ها به شمار می آیند
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به دنبال زیبا 
و سبز ماندن 

اصفهان 
هستیم
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سخنگوی دولت روسیه:

 ترکیه بدون مجوز روسیه حق صادرات »اس-400 « را ندارد
روسیه اعالم کرده که ترکیه بدون مجوز مسکو حق صادرات مجدد سامانه »اس-400« را ندارد.در حالی 
که برخی مقامات آمریکایی در زمینه خرید ســامانه »اس-400« ساخت روسیه ابراز تمایل کردند؛ اما 
مسکو اعالم کرده که بدون مجوز کشور سازنده این کار غیرممکن است.سخنگوی دولت روسیه در این 
زمینه اظهار داشت که ترکیه نمی تواند سامانه دفاع موشکی اس-400 را بدون مجوز مسکو به کشور دیگری 
صادر کند.این در حالی است که سناتور آمریکایی  »جان تون« متممی را برای الیحه بودجه نظامی ۲0۲۱ 
آمریکا پیشنهاد کرده که ذیل آن، واشنگتن می تواند سامانه اس-400 را از ترکیه خریداری کند. این سناتور 
آمریکایی طرح مذکور را با هدف پایان دادن به بن بست سیاسی و دیپلماتیکی که واشنگتن و آنکارا به دلیل 
خرید سامانه اس-400 از روسیه به آن رسیده اند،  پیشنهاد کرده است.وزارت خارجه آمریکا تهدید کرده 
هر کشوری که از روسیه این سامانه ها را خریداری کند، تحریم می شود. کاخ سفید نیز طبق الیحه بودجه 
نظامی ۲0۲0، مکلف است ترکیه را تا پایان سال به صورت کامل از برنامه تولید مشترک »اف-۳۵« کنار 

بگذارد و حتی تحویل بقیه جنگنده های خریداری شده را نیز تعلیق کند.

ممنوعیت ورود هواپیماهای پاکستان به اتحادیه اروپا و انگلیس
 ،PIA در پی انتشــار اخبار مربوط به مجوزهای جعلی برخی خلبانان شرکت ملی هواپیمایی پاکستان
مقامات بخش هوانوردی اتحادیه اروپا و انگلیس از ممنوع شــدن ورود هواپیماهای پاکستانی به این 
کشورها خبر دادند.در پی انتشار اخبار مربوط به مجوزهای جعلی برخی خلبانان شرکت ملی هواپیمایی 
پاکســتان PIA، مقامات بخش هوانوردی اتحادیه اروپا و انگلیس از ممنوع شدن ورود هواپیماهای 
پاکستانی به این کشورها خبر دادند.طی هفته های اخیر وزیر امور هوانوردی پاکستان »غالم سرورخان« 
از مشکوک بودن مجوزهای پروازی ۳00 خلبان شرکت ملی هواپیمایی این کشور خبر داده بود.بر اساس 
اعالم مقامات اتحادیه اروپا، ورود هواپیماهای شرکت ملی هواپیمایی پاکستان تا 6 ماه به این منطقه 

به حالت تعلیق درآمده است.

40 درصد آمریکایی ها معتقدند که بایدن »زوال عقل« دارد
در حالی که حمالت لفظی رییس جمهور آمریکا به جو بایدن، رقیب دموکرات او در انتخابات ریاســت 
جمهوری از یک سو و نگرانی ها درباره گاف دادن  های بایدن تشدید شده، نتیجه یک نظرسنجی نشان 
می دهد که حدود 40 درصد از آمریکایی ها به زوال عقل بایدن باور دارند.به نوشــته اسپوتنیک، نتیجه 
نظرسنجی موسسه آمریکایی »راسموسن« نشان می دهد که »۳۸ درصد از رای دهندگان احتمالی )در 
انتخابات ریاســت جمهوری( ایاالت متحده فکر می کنند که بایدن به نوعی )بیماری( زوال عقل دچار 
است«.از جمله دیگر نکات مهم این نظرسنجی آن است که بیست درصد از رای دهندگان حزب دموکرات 
اعالم کردند که از نظر آنها بایدن دچار این نوع اختالل ذهنی است. در هفته های اخیر رییس جمهور آمریکا 

بارها توانایی ذهنی و جسمی رقیب دموکرات خودش را هدف قرار داده است.

سازمان ملل از توافق با کلیات آتش بس در لیبی خبر داد
دبیرکل سازمان ملل اعالم کرد این سازمان موفق شده نشستی را بین مسئوالن نظامی طرف های درگیر 
در لیبی برگزار کند و این مســئوالن به توافقی درباره کلیات آتش بس دست یافتند.آنتونیو گوترش، در 
مصاحبه با بی بی سی گفت: سازمان ملل توانست مســئوالن نظامی ارتش ملی  لیبی به رهبری خلیفه 
حفتر و نیروهای دولت توافق ملی لیبی را گردهم آورد. آن ها در این نشست با کلیاتی برای آتش بس توافق 
کردند.وی گفت: دلیل وخامت اوضاع در لیبی مداخله خارجی در بحران است. بسیاری از کشورها در لیبی 
مداخله کرده و در ایجاد جنگ نیابتی نقش دارند. ما خواهان حل بحران توسط خود لیبیایی ها هستیم، 

باید مداخله خارجی در لیبی متوقف شود.

پوتین می رود تا به یک رهبر مادام العمر در روسیه بدل شود؛

گام های بلند »پوتین« برای روسیه

همه پرسی در روسیه که از ۵ ژوئن آغاز شده  علیرضا کریمیان
بود، رسما در مســکو پایان یافت تا مردم 
روسیه با شرکت در آن به برخی از اصالحات مد نظر دولت و به خصوص 
به امکان نامزدی مجدد پوتین در انتخابات آینده رای دهند. هر چند این 
مسئله تنها یکی از ده ها مورد مطرح شــده در این همه پرسی بود؛ اما 
می توان آن را رکن اصلی انتخابات جاری در روســیه دانســت. اصالح 
برخی از قوانین در این کشور از اسفند سال گذشته به جریان افتاد و پس 
از طی مراحل قانونی به مرحله همه پرسی سراسری رسید؛ اما با توجه 
به شیوع کرونا زمان برگزاری آن به تعویق افتاد و به ۱۱ تیرماه موکول شد 

که به عنوان روز انتخابات، تعطیل رسمی است.
 در صورت موافقت اکثریت مردم روســیه با تغییــرات جدید در قانون 
اساسی، والدیمیر پوتین رییس جمهوری روســیه از نظر قانونی دیگر 
منعی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲0۲4 نخواهد 
داشت. نظر سنجی ها و آمار نشــان می دهد بیش از 76 درصد مردم 
روســیه در این نظر سنجی شــرکت کرده اند و انتظار می رود پوتین به 
اهداف خود در این انتخابات برســد. پوتین طــی دو دهه اخیر یکی از 
باثبات ترین و قدرتمند ترین رهبران در دنیا بوده است. رشد اقتصادی 

و قدرت گیری سیاسی روسیه در سال های اخیر زیر سایه سیاست ها و 
راهبردهای وی موجب شده تا در داخل روسیه نیز به چهره ای محبوب 
بدل شــود .هر چند که مخالفانی هم دارد؛ اما به نظر می رســد تعداد 
موافقان، اندک صدای اعتراضات را هم در  روسیه خاموش کرده است. 
در جریان انتخابات پیشین در روسیه اعتراضات خیابانی در این کشور 
شکل گرفت و حاال در جریان همه پرسی اخیر نیز برخی با شک و تردید 
به نتایــج آرای آن پرداخته اند به خصوص آنکه در برخی از شــهرهای 
بزرگ از جمله مسکو انتخابات به صورت آنالین برگزار شده که می تواند 
احتمال دستکاری در این پروسه را هم افزایش دهد. در کنار افرادی که 
به این ماجرا رای داده اند، مخالفان پوتین هم ســعی کردند با بایکوت 
کردن این رای گیری به تغییر در قانون اساسی که این امکان را به پوتین 
می دهد همچنان رییس جمهور روسیه باقی بماند، واکنش نشان بدهند.

همچنین منتقــدان پوتین او را به »کودتا علیه قانون اساســی« متهم 
کرده و گفته اند که با سرکوب مخالفان و محدودیت رسانه های مستقل 
در روسیه، نتیجه همه پرسی پیشــاپیش معلوم است و پوتین به بهانه 
کرونا اساسا اجازه ابراز وجود به مخالفان را نداده است. از سوی دیگر 
روسیه از طرف کشــورهای غربی به خصوص آمریکا به دلیل برگزاری 

این همه پرسی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است این مسئله از آن سو 
برای آمریکا حائز اهمیت است که در صورت تثبیت موقعیت پوتین در 
رأس هرم قدرت در روسیه بدون شــک این رقیب قدرتمند در آینده به 
دنبال سهم خواهی بیشتر در  خاورمیانه و کشورهای مورد منازعه باغرب 
به خصوص اکراین و ســوریه خواهد بود. به تازگی پوتین  در بیانیه ای 
به تبیین آینده و چشم انداز سیاست خارجی روسیه پرداخته است بر 
این اساس رییس جمهور روســیه کشورش را یکی از قطب های جهان 
می داند و این جایگاه را برای آن طلب می کند، حاال چه جهان دو قطبی 
باشد، چه چند قطبی، روسیه باید یکی از قطب های قدرتمند آن باشد.در 
همین راستا پوتین عمق های استراتژیک متفاوتی را برای روسیه تعریف 
کرد و از ونزوئال تا سوریه و لیبی در صحنه سیاسی و نظامی حاضر شد 
تا روســیه را به عنوان یکی از ناظمان جدید نظم بین الملل تثبیت کند. 
همین موضع گیری ها و برنامه های پوتین برای روســیه در سال های 
آینده است که کارشناسان را متقاعد ساخته که پیروزی وی در انتخابات 
اخیر او را به یکی از بزرگ ترین و قدرتمند ترین رهبران دنیا در ده های 
اخیر بدل خواهد ســاخت؛  اتفاقی که بی شک آینده سیاسی روسیه و 

معادالت جهانی را نیز دستخوش تغییر بزرگی می کند.

رییس جمهور گفت: آمریکا تاکنون به برجام ضربه 
اقتصادی زده اســت، اما اگر بخواهد به برجام ضربه 
سیاسی بزند، جمهوری اسالمی ایران تحمل نکرده 
و اقدام قاطع خود را نشــان می دهد.حسن روحانی 
ادامه داد: سازمان ملل محل نمایشی برای شکست 
مجدد سیاسی آمریکا در برابر ایران بود. در طول سه 
سال و نیم گذشته با اقدامات ضد قانونی و ضد حقوق 
بشری دولت آمریکا علیه ایران مواجه بودیم. شاید 
آن ها اعــالم کنند که در زمینه اقتصــادی موفق بوده 
و توانســته اند ملت ایران را تحت فشار مضاعف قرار 
دهند، اما به لحاظ سیاسی، حقوقی و اخالقی بارها و 
بارها هم شکست خورده اند.رییس جمهور خاطر نشان 

کرد: در روزهای گذشته آمریکا دو شکست سیاسی 
بزرگ خورد، اولی راجع به پیش نویس قطعنامه علیه 
ایران بود که با مخالفت افکار عمومی دنیا و شــورای 
امنیت مواجه شد و اخیرا هم ۱4 عضو شورای امنیت 
از برجام تعریف کرده و آن را تایید و پشتیبانی کردند. 
این ۱4 عضو از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ حمایت کردند.

روحانی تاکید کرد: هر ســاعتی که طرف ۱+4 حاضر 
شود به تمام تعهدات خود عمل کند، جمهوری اسالمی 
ایران هم به تعهدات برجامی خود عمل می کند و به 
این تعهد بازمی گردد. طرف مقابل نتوانست تعهدات 
خود را اجرا کند ولی ما یک سال تعهدات خود را اجرا 
کردیم و ســپس به صورت تدریجی تعهدات خود را 

کاهش دادیم. اگــر ۱+4 به تعهدات خــود بازگردد، 
همان روز ما تعهدات خود را اجرایی می کنیم. ایران 
به تعهدات سیاسی، اخالقی و حقوقی خود همیشه 
پایبند بوده است.رییس جمهور با بیان اینکه آمریکا 
تاکنون به برجام ضربه اقتصادی زده است، گفت: اگر 
آمریکا بخواهد به برجام ضربه سیاسی بزند جمهوری 
اسالمی ایران تحمل نکرده و اقدام قاطع خود را نشان 

می دهد.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

ایران ضربه سیاسی آمریکا به برجام را تحمل نمی کند

نیویورک تایمز: 

دعوت آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران خریدار نداشت
یک روزنامه آمریکایی نوشــته دعوت وزیر خارجه این کشــور بــرای تمدید تحریم های تســلیحاتی علیه ایران خریــداری نداشــت.روزنامه نیویورک تایمز 
می نویســد:»مایک پمپئو«، وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست خواســتار تمدید نامحدود تحریم های تسلیحاتی علیه ایران شــد، اما روسیه و چین این 
درخواست را به صورت مستقیم و متحدان نزدیک واشنگتن، با مواضعی دوپهلو رد کردند. تحریم های تسلیحاتی علیه ایران اکتبر سال جاری میالدی به پایان 
خواهد رسید. پایان این تحریم ها بخشی از تعهدات داده شده به ایران ذیل توافق هسته ای برجام است که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ اردیبهشت ماه 
سال ۱۳97 از آن خارج شد. آمریکا قطعنامه ای را میان اعضای شورای امنیت توزیع کرده که خواســتار جلوگیری از انقضای این تحریم هاست. نیویورک تایمز 
نوشته تقریبا مشخص است که این تالش آمریکا به شکست خواهد انجامید و حتی از 9 رای الزم برای مجبور کردن چین و روسیه جهت استفاده از حق وتوی خود 
هم برخوردار نخواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته نماینده های بریتانیا، فرانسه و آلمان به صراحت مخالفت خودشان را با تالش آمریکا برای بازگرداندن 

تحریم ها علیه ایران هم اعالم کردند. 

نقل قول روز

وز عکس ر

منطقه خودمختار 
»جنبش 

ضدنژادپرستی« 
در قلب محله 

منهتن
معترضان در شــهر نیویورک 
هماننــد معترضان در شــهر 
منطقــه  آمریــکا  ســیاتل 

خودمختار تشکیل دادند.

»ظریف« یکشنبه آینده به مجلس می رود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی گفت: محمد جواد 
ظریف، وزیر امور خارجه یکشنبه آینده در مجلس به نمایندگان گزارش می دهد.ابوالفضل عمویی 
اظهار داشت: نظر به اهمیت و ضرورت اطالع مجموعه نمایندگان مجلس از مباحث مرتبط با وزارت 
امور خارجه، محمد جواد ظریف روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس به کلیه نمایندگان گزارش ارائه 
خواهد کرد.وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه میزبان علی 
اکبر صالحی، رییس ســازمان انرژی اتمی خواهد بود. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: 
صالحی به دعوت کمیسیون، گزارشی از روند فعالیت های سازمان انرژی اتمی و مباحث مرتبط با 

همکاری های ما با آژانس ارائه می کند.

دخالت مجدد فرانسه در امور داخلی ایران
وزارت خارجه فرانســه با گزافه گویی مجدد درباره دســتگیری یک شــهروند دو تابعیتی محکوم 
شــده در ایران، علیه تهران اتهام زنی کرد.وزارت خارجه فرانســه مدعی شــده که ایــران »فریباه 
عادلخواه « یک شــهروند دوتابعیتی )محکوم به اقدامات امنیتی علیه ایران( را با اهداف سیاسی 
نگه داشته است. »آگنس واندر موهل« ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه مدعی شده که مدارک 
و مســتندات ایران در این زمینه واقعی نیســت.این در حالی است که »ســید عباس موسوی« 
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان مداخله جویانه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه 
در خصوص یکی از اتباع ایرانــی گفته بود : »تابعیــت مضاعف اتباع ایرانــی در قوانین جمهوری 
اســالمی ایران به رســمیت شــناخته نشــده بنابراین»خانم فریباه عادل خواه« یک تبعه ایرانی 
 محسوب شده و به عنوان یک ایرانی از تمامی حقوق شهروندی شــناخته شده برای اتباع ایرانی 

بهره مند است.«

 جزییاتی درباره تعقیب 3۶ عامل ترور شهید سلیمانی
 فرمانده پلیس بین الملل نیروی انتطامی گفت: به اســتناد دســتورالعمل ها و قوانین ســازمان 
اینترپل درخواست تعقیب ۳6 متهم ترور شهید ســلیمانی، در دستور کار پلیس بین الملل نیروی 
انتظامی قرار داد.سردار هادی شیرزاد با اشاره به جنایت تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن 
سپهبد ســلیمانی اظهار کرد: زمانی که جنایت تروریســتی رخ می دهد برای تعقیب افراد مرتبط 
با آن جنایت که در خارج از کشــور حضور دارند از پتانســیل و ظرفیت پلیس بین الملل اســتفاده 
می شود.وی ادامه داد: بر همین اساس دادستان تهران، دستور تحت تعقیب قرار دادن بین المللی 
 و صدور اعــالن قرمز عامالن و آمــران این جنایت تروریســتی را صــادر و به پلیــس بین الملل

 ابالغ کرد.

 عربستان علیه ایران به شورای امنیت نامه نوشت
عربستان سعودی در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل مدعی شد که ایران نه تنها ثبات منطقه 
بلکه ثبات جهان را تهدید می کند.ریاض در این نامه نوشــت که امیدوار هستیم ایران همانند یک 
کشور عادی رفتار کرده و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.ریاض در این نامه بدون اشاره به کشتار 
انسان های بی گناه در حمالت هوایی جنگنده های این کشور به یمن مدعی شد که جنبش انصارا... 
یمن به کمک موشک های ســاخت ایران، اهداف غیرنظامی در عربستان ســعودی را هدف قرار 
می دهد.سعودی ها در این نامه نوشتند که حوثی ها تا کنون ۱6۵9 حمله علیه اهداف غیرنظامی در 
عربستان انجام داده اند.در این نامه ادعا شده که ایران به تامین سالح به گروه های مسلح در سوریه، 
عراق و لبنان می پردازد این در حالی است که هرگونه اقدام ایران در عراق و سوریه به درخواست دولت 

مرکزی این کشورها صورت گرفته است.

کافه سیاست

نماینده زنجان:

برای رسیدن به منافع 
 خودمان نباید غرب را 

دو تکه ببینیم
  نماینــده زنجان در مجلس با اشــاره به 
تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شــورای 
حکام آژانــس بین المللــی انرژی اتمی 
گفت:همانطور که نمی توان به آمریکا در 
روابط بین الملل اعتماد کــرد به اروپایی 
ها هم نمی توان اطمینــان کرد، در قلمرو 
سیاست بین الملل غرب یک کل یکپارچه 
است.دو تکه کردن مجموعه  غرب ،به تکه  
آمریکای شمالی و ار وپا و سیاست گذاری 
سیاســت خارجی بر حســب ایــن نگاه 
دوتکــه ای، منفعت ملی ایــران  را تامین 
نخواهــد کرد.مصطفی طاهــری با بیان 
اینکه نگاه دولت کنونی نــگاه دو تکه ای 
به غرب اســت با این عنوان کــه دیگر به 
ایــاالت متحــده اعتماد نداریــم اما می 
توانیم نســبت به اروپا حســاب ویژه ای 
باز کنیم، ادامــه داد: تصویــب قطعنامه 
شــورای حکام علیه ایران تصدیق و تایید 
 این ســخن اســت که به اروپا نیــز نباید

 اعتماد کرد.
نماینده زنجان افزود:اکنون اروپا توســط 
قطعنامه شــورای حکام  چمــاق را علیه 
ایــران به دســت گرفته و از ســوی دیگر 
ایاالت متحده مجددا با به دســت گرفتن 
هویــج در صــدد تطمیع ایران اســت.به 
طوری که بریان هوک خواســتار مذاکره 
مستقیم با ایران با زمینه مبادله زندانیان 
می شود.طاهری با بیان اینکه بعد از مدتی 
چماق در دســت ایاالت متحده اســت و 
هویج در اختیار اروپا قرار می گیرد، عنوان 
کرد:سیاســت هویج و چماق، سیاستی 
اســت که قدرت های بزرگ بین الملل در 
قبال رقیبان در طول تاریخ به کار گرفته اند.

وی تصریح کرد:برای ناکام گذاشتن این 
سیاســت تنها راه ناکام گذاشتن آن نگاه 
یک پارچه به غرب است اینکه به این فهم 
درست برسیم که تروئیکای اروپا ماهیتی 

یکسان با ایاالت متحده دارد.

 در صورت موافقت اکثریت مردم روسیه با تغییرات 
جدید در قانون اساسی، والدیمیر پوتین رییس جمهوری 
روسیه از نظر قانونی دیگر منعی برای شرکت در انتخابات 

ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ نخواهد داشت

بین الملل
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 برپایی نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان
 با هدف بازگشت رونق به بازار

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان از برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابســته خودرو با حضور شرکت های برجسته کشور در 

اصفهان خبر داد.علی یارمحمدیان زمان 
برگزاری این نمایشــگاه را شــانزدهم 
تا بیســتم تیرمــاه اعالم کــرد و گفت: 
بیش از ۷۵ شــرکت معتبــر و فعال از 
اســتان های اصفهان، تهــران، گیالن، 
مازنــدران، البــرز، فارس، خراســان 
رضوی، مرکزی، آذربایجان شــرقی و 
کردســتان در شــانزدهمین نمایشگاه 
قطعــات خــودروی اصفهــان حضور 

خواهند داشت.
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان، افزایش تعداد اســتان های 
 شــرکت کننده و تخصصی تر شــدن حوزه فعالیتــی شــرکت کنندگان را از جملــه ویژگی های

  شــانزدهمین نمایشــگاه تخصصــی قطعــات خــودروی اصفهان دانســت و تصریــح کرد: 
اضافه شــدن یک روز به مدت زمــان برگزاری نمایشــگاه به منظــور بهره برداری بهینــه از این 
 رویداد و گســتردگی زمینه فعالیت مشــارکت کنندگان از جمله ویژگی های دیگر این نمایشگاه

 به شمار می رود.

روی خوش کشاورزان اصفهانی به محصوالت بیولوژیک
۷۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان اصفهان زیر کشــت گوجه فرنگی بیولوژیک رفت.مدیر 
حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اختصاص هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین های 
کشاورزی این اســتان به کشــت گوجه فرنگی گفت:در ۷۰ هکتار از این زمین ها گوجه فرنگی به 
روش بیولوژیک و بدون استفاده از سموم شیمیایی کشت شده است.محمدرضا افالکی افزود: 
در این روش با رهاســازی عوامل بیولوژیک و همچنین حمایت از عوامل موجود )بومی( موجب 
کاهش سموم شــیمیایی در عرصه تولید محصول می شود.وی گفت: اســتفاده نکردن از کود ها 
و آفت کش های شــیمیایی مضر ســبب بهبود کیفیت خاک، محصول و کاهــش آلودگی های 
زیست محیطی می شود.افالکی افزود: رهاســازی زنبور »تریکوگراما« و »براکون« برای مبارزه 
بیولوژیکی با آفات کرم میوه خوار و پروانه هلیوتیس از روش های طبیعی مبارزه با آفات درمزارع 

گوجه فرنگی است.

خرید تضمینی 202 تن کلزا از بهره برداران  استان اصفهان
خرید تضمینی کلزا از محصوالت راهبردی جهادکشاورزی استان اصفهان از مرز ۲۰۰ تن گذشت.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: از ابتدای خرداد تاکنون ، این میزان دانه 
روغنی از بهره برداران این اســتان خریداری شده اســت.محمود ابراهیمی، میانگین نرخ خرید 
تضمینی هر کیلوگرم کلزا را ۴۶ هزار و ۶۰۰ ریال بیان کرد و افزود: این میزان کلزا به ارزش ۹ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیارد ریال از کلزاکاران این استان در شهرستان هایی همچون شاهین شهر ومیمه، برخوار، 
اصفهان، گلپایگان، فریدن، شهرضا و تیران و کرون خرید تضمینی شده است.وی، خرید تضمینی 
این دانه روغنی را تا پایان تیر اعالم کرد و گفت: کلزای خریداری شده ، در قالب ۳۱ محموله از ۱۸ 

کشاورز تحویل شده است.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان نسبت به بازارهای خالی از مشتری هشدار داد؛

سکون در بازار طال

قیمت ها در بازار طالی ایران، رکوردهای  مرضیه محب رسول
عجیــب و غریبی را ثبت کرده اســت.به 
تازگی سکه مرزهای ۹ میلیون تومان را رد کرد تا به تاریخی ترین قیمت 
خود طی دهه های اخیر برسد. نکته قابل توجه اینکه بر خالف افزایش 
قیمت در سال های قبل که معموال با تقاضای کاذب و دستکاری دالالن 
همراه بود، فعاالن بازار می گویند این بــار افزایش قیمت ها واقعی و 
حباب اندکی در قیمت سکه و طال وجود دارد این مسئله می رود تا هم 
طال فروشان و کارگاه های طال سازی را در آســتانه ورشکستگی قرار 

دهد و هم بازارها را از خریداران واقعی خالی کند. 
رویه ادامه دار هفته های اخیر موجب شده تا کمتر خریدار مصرفی پا به 
این بازار بگذارد و بیشتر خرید و فروش ها حول محور سکه و طالهای 
آب شده و دست دوم در جریان باشد .وضعیت طال در بازارهای جهانی 
هم البته افزایشی بوده اســت. به دلیل شــیوع ادامه دار کووید۱۹ و 
جنجال سیاسی میان چین و آمریکا همچنان طال برای سرمایه گذاری 
در حال افزایش قیمت قرار دارد؛ اما بــا وجود خرید و فروش و رونق 
قیمت ها بازارها از مشتری خالی شده است. بر اساس اعالم رییس 
اتحادیه طال و جواهر اصفهــان ازدواج؛ تنها عامل انــدک تقاضا برای 

 خرید طالی ساخته شده اســت و در عمل طال فروشی ها مشتریان
 چندانی ندارند. هوشــنگ شیشــه بران با بیان اینکه طال طی روزها 
 و هفته های گذشــته، صعود بســیار زیادی کرده و همچنان در حال

 ادامه به رشد مثبت خود است و نوید قیمت های بسیار باال را می دهد، 
گفت: دلیــل اصلی گرانی طــالی جهانی، تورم و نگرانــی ایجاد تورم 
است که هنوز از راه نرســیده و طی روزها و هفته های آینده شاهد آن 

خواهیم بود.
رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهــان افزود: با افزایــش بی رویه 
چاپ پول توســط بانک مرکزی ایاالت متحده آمریکا و بانک مرکزی 
کشــورهای مختلف دیگــر، اقتصاددانــان پیش بینی مــی کنند که 
جهان دچار یک تورم بی سابقه شــود و در نتیجه این موضوع قیمت 
طال و دیگــر فلزات گران بها را به شــدت باال خواهد بــرد.وی تصریح 
کرد: در شــرایط فعلی به نظر نمی رســد که از قیمت طــال در روزها و 
 حتی ماه های آینده کاســته شود، اما قطعا با نوســان هایی روبه رو 

خواهیم بود.
 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه قیمت طال از ابتدای 
سه ماهه دوم ســال جاری تاکنون بیش از ۱۲ درصد رشد داشته و در 

مســیر ثبت بهترین عملکرد سه ماهه، از ســه ماهه منتهی به مارس 
۲۰۱۶ تاکنون قرار دارد، اظهار کرد: طال همچنین در مسیر ثبت سومین 
افزایش ماهانه متوالی قرار گرفته است.وی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر فضای روشنی در بازار طالی ساخته شده و جواهر وجود ندارد، 
اظهار کرد: با نوسانات شدید بازار طالی جهانی، اکنون تنها تقاضا برای 
بازار طالی آب شده، خام و سکه است و اندک تقاضا برای خرید طالی 

ساخته شده، تنها برای ازدواج است.
 این وضعیت در حالی ادامه دارد که طی هفته های اخیر هشدارهای 
زیادی در مــورد احتمــال تعطیلی و ورشکســتگی طال فروشــان و 
واحدهای فعال در این صنف از جمله کارگاه های طال سازی از سوی 
کارشناسان داده شده اســت به خصوص آنکه طال از کاالیی مصرفی 
به سمت و سوی کاالیی ســرمایه ای در حرکت است و همین مسئله 
خرید و فروش مصنوعات را به شدت کاهش خواهد داد. از سوی دیگر 
انباشت طالی خام عمال بازار را با کمبود مواد اولیه روبه رو می سازد و 
تعداد بیشتری از کارگاه های طال فروشی تعطیل خواهد شد رویه ای 
که عمال یکی از قابلیت های وســیع اقتصادی و کارآفرینی در ایران را 

از چرخه خارج می کند.

رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن همراه اصفهان با 
اشاره به اینکه کمبود و یا افزایش قیمت موبایل دست 
فروشندگان نیست، گفت: نوســانات قیمت موبایل 
وابسته به نرخ ارز است و در حال حاضر حداقل قیمت 
گوشی هوشــمند در بازار ۲ میلیون تومان و باالترین 
قیمت آن بیــش از ۳۰ میلیون تومان است.حســن 
میرشمشیری در خصوص آخرین وضعیت بازار موبایل 

در اصفهان، اظهار کرد: نوسانات قیمت موبایل همانند 
بازار لوازم خانگی، کامپیوتر و ... وابسته به نرخ ارز است 
تاجایی که با افزایش نرخ دالر قیمت آن تغییر و باال می 
رود.وی با بیان اینکه قیمت گوشی به نسبت افزایش 
نرخ ارز باال می رود، ادامــه داد: واردکنندگان در بحث 
تخصیص ارز وارداتی دچار مشــکل هستند، از سوی 
دیگر در این شــرایط تایید یا عدم تایید ثبت سفارش 
واردکنندگان به تاخیر می افتد که  با افزایش نرخ ارز، 
عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی نخواهد داشــت.

رییس اتحادیه فروشــندگان تلفن همــراه اصفهان 
همچنین به وقفه سه ماهه واردات موبایل به کشور به 
دلیل شــیوع کرونا و تاثیر آن در بازار اشاره کرد و گفت: 
تعطیلی امارات و چیــن در این مدت موجب وقفه در 

واردات تلفن همراه شــد، همچنیــن افزایش قیمت 
ارز گران تر شدن قیمت موبایل را به همراه داشت.وی 
تاکید کرد: در حال حاضر موبایلی که در بازار ترخیص 
می شود با نرخ دالر ۱۰ روز پیش است؛ اما نوسانات بازار 
ارز و برخی ناهماهنگی موجب گرانی در این بازار شده 
است.میرشمشیری با بیان اینکه فروشندگان موبایل، 
این کاال را با ســود مصــوب ۷ درصد بایــد به فروش 
برسانند، گفت: اما امروز به دلیل رکود بازار، واحدهای 
صنفی موبایل را پایین تر از سود مصوب و حتی کمتر 
از یک درصد می فروشند.وی با تاکید بر اینکه کمبود و 
یا افزایش قیمت موبایل دست فروشندگان نیست، 
افزود: اگر در واردات، تامین ارز و توزیع موبایل ایرادی 
وجود داشته باشد، مربوط به واحدهای صنفی نیست.

موبایل بخریم یا نخریم؟

خبر روز

در شرایط فعلی به نظر نمی رسد که از قیمت طال در 
روزها و حتی ماه های آینده کاسته شود، اما قطعا با 

نوسان هایی روبه رو  خواهیم بود

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

 دوام زاینده رود برای کشت تابستانه
 درگرو نرسیدن به خط قرمز شرب است

معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: در شرایط شیوع بیماری کرونا بنا به درخواست کشاورزان آب 
تابستانه از سد زاینده رود رهاسازی شد؛ اما تامین آب شرب برای ما در اولویت قرار دارد.حجت ا... 
غالمی با اشاره به بازگشایی سد زاینده رود برای کشت تابستانه کشاورزان از شامگاه دهم تیرماه اظهار 
داشت: بنا به درخواست کشاورزان برای تامین آب کشت تابستانه جلسات متعددی در اصفهان و 
تهران برگزار شد.وی افزود: رهاسازی آب برای کشت تابستانه با الزامات و پیش شرط هایی همراه 
است که یکی از پیش شرط ها اولویت تامین آب شرب است.معاون عمرانی استاندار اصفهان بیان 
داشت: با توجه به اولویت تامین آب شرب در استان اصفهان، چنانچه خط قرمز تامین آب شرب از 
سد زاینده رود اعالم شود، آب کشاورزی متوقف خواهد شد.وی تصریح کرد: رهاسازی آب از سد 
زاینده رود برای تامین نیاز آبی کشت تابستانه در ماه های تیر، مرداد و شهریور است و چنانچه مخزن 
سد زاینده رود با نزوالت جوی به ذخیره مطلوب نرسد، کشت پاییزه انجام نخواهد شد که این هم 

یکی از پیش شرط های رهاسازی آب در تابستان است.

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان:
کسی نباید با دید سرمایه گذاری وارد بازار مسکن شود

معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه 
مسکن فرآورده مصرفی خانواده هاست و عوامل زیادی در قیمت گذاری آن دخیل هستند؛ بنابراین 
صحبت کردن درباره آن بسیار پیچیده بوده و با سایر کاالهای مصرفی مردم متفاوت است زیرا هرگاه در 
سیستم عرضه و تقاضا مشکلی پیش آمد می توان با وارد کردن آن کاال مشکل عرضه و تقاضا و نرخ آن را 
حل کرد، اما این مسئله درباره مسکن مانند کاالهای دیگر نیست.ایمان طاهر افزود: تدابیر جدید دولت 
منجر به کوتاه شدن دست دالالن از بازار مسکن می شود و دیگر کسی نباید با دید سرمایه گذاری وارد 
بازار مسکن شود.وی با بیان اینکه ۳۰ تا ۵۰ درصد مبالغ تمام شده ساختمان ها خرج دستمزد کارگران 
می شود، بیان کرد: افزایش دستمزد کارگران بی شک موجب افزایش قیمت مسکن نیز می شود، پس 
باید دولت طرحی را برای کاهش قیمت ساخت مسکن برای مردم می آورد که تنها راه آن کاهش مبلغ 
تمام شده زمین بوده است، زیرا دستمزد کارگر و مبلغ مصالح یک عدد مشخص و ثابت است.به گفته 
کارشناسان، یکی از عوامل افزایش افسارگســیخته قیمت مسکن، کاهش تولید در سال های اخیر 

است، کمبودی که دولت قصد دارد با طرح ملی تولید مسکن بخشی از آن را جبران کند.

صاحبان مشاغل فاقد بیمه هم می توانند وام کرونا بگیرند
در حالی که تا پیش از این پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
که دارای کد بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی هستند آغاز شده بود، معاونت اشتغال وزارت کار از آغاز 
ثبت نام و پرداخت تسهیالت به متقاضیان و کسب و کارهای فاقد بیمه و آسیب دیده از جریان کرونا 
خبر می دهد. معاونت اشتغال وزارت کار به تازگی از ثبت نام مشاغل و کسب وکارهای فاقد بیمه از هفته 
جاری و پرداخت تسهیالت به آنها از هفته آینده خبر داده و اعالم کرده است که طی مذاکرت صورت 
گرفته با دستگاه های مختلف، اطالعات افراد شاغل و بنگاه های فاقد بیمه مورد بررسی و احصا قرار 
گرفته و مقرر شده لیست افرادی که هویت آنها احراز شده و در حال حاضر فعال هستند هرچه سریع تر 
ارائه شود.به گفته منصوری، داشتن اطالعات صرفا در حد کدملی و یک جواز فعالیت نمی تواند مالک 
پرداخت تسهیالت کرونا باشد و پرداخت تســهیالت به متقاضیانی صورت می گیرد که صرف نظر از 
داشتن جواز کسب و کار، فعال هم باشند یعنی اطالعات مربوط به فعال یا فعال نبودن صاحب کسب 

و کار در اختیار باشد تا موجب تضییع حقوق کسب و کارهای فعال نشود.

کافه اقتصاد
س: ایرنا

عک

اخبار

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن تشریح اقدامات این اداره کل در حوزه های تســهیالت بافت فرسوده شهری، ودیعه اسکان موقت، ساماندهی امالک و 
مستغالت شرکت بازآفرینی، تخصیص قیر رایانه ای و ... از جذب ۳۵ فقره تسهیالت کم بهره در خصوص ودیعه اسکان موقت استان خبر داد.علیرضا قاری قرآن با بیان 
اینکه تاثیرات مثبت اقدامات راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری در سال های بعد مشخص می شود، اظهار کرد: راه و شهرسازی وظیفه سیاست گذاری و نظارت 
در حوزه بازآفرینی را بر عهده دارد. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص تسهیالت بافت فرسوده شهری گفت: در بخش ثبت نام متقاضیان بیش از هزار و 
۱۰۰ واحد ثبت نام انجام شده که از این بین برای ۲۶۰ واحد قرارداد منعقد شده است، همچنین در مبحث پاسخ گویی به استعالم بافت فرسوده شهری سال گذشته بیش 
از هزار و ۸۰۰  استعالم را پاســخگو بودیم. قاری قرآن ابراز امیدواری کرد که با به روز رسانی الیه های بافت فرسوده شهری در کل شهرهای استان، بارگذاری آن در سامانه 
تسهیالت بافت فرسوده شهری و از طرفی با بهبود شرایط بازپرداخت تسهیالت بتوانیم در میزان ثبت نام ها آمار بیشتری را داشته باشیم.  قاری قرآن در خصوص تخصیص 
قیر یارانه ای برای بافت های ناکارآمد شهری اذعان داشت: با توجه به سیاست های جدید شرکت بازآفرینی شهری از محل اعتبارات سال ۹۸ به جای تخصیص قیر، یارانه 
نقدی معادل آن به حساب شهرداری های استان واریز شد که طی مرحله اول برای تعداد حدود ۸ شهرداری بیش از۳۰ میلیارد ریال واریز شد و پیش بینی می شود در سال 

۹۹ تخصیص یارانه نقدی قیر به بقیه شهرهای باقی مانده استان حداقل در یک مرحله با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال تخصیص یابد.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان:
اصفهان، باالترین آمار جذب تسهیالت کم بهره ودیعه اسکان موقت را دارد

 بهره برداری از 
 4 طرح صنعتی
 در اصفهان 

بهره برداری چهار طرح صنعتی 
با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد 
تومــان اعتبار روز چهاشــنبه 
با حضور معــاون وزیر صمت 
و رییــس هیئــت مدیــره و 
مدیرعامل سازمان شهرک ها و 
صنایع کوچک ایران در استان 

اصفهان انجام شد.

وز عکس ر

رییس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران مطرح کرد:

تعداد بیکاران استان 
اصفهان، بیش از متوسط 

کشور است
رییـس خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت 
اسـتان اصفهان اظهـار کرد: اصفهان و کشـور 
توانمنـدی باالیـی در حـوزه صنعـت دارنـد و 
حتی بسـیاری از قطعاتـی کـه صنایع پیش 
از این از خـارج کشـور تامین می کردنـد و در 
طرح های توسـعه ای خود به خارج وابسـته 
بودنـد، امـروز بـه مـرز خودکفایی رسـیده و 
بومی سـازی شـده اسـت.عبدالوهاب سهل 
آبـادی توضیـح داد: متاسـفانه بـه دلیـل 
مسـائل مختلـف اقتصـادی کـه صنعتگر در 
آن نقشـی نـدارد، افزایش نـرخ ارز و کاهش 
ارزش پـول ملـی، صنایـع کشـور قـادر بـه 
نوسـازی نیسـتند و ماشـین آالت مورد نیاز 
خـود را خریـداری نکـرده اند.سـهل آبـادی 
تاکید کـرد: نبـود برنامه ریـزی وزارت صمت 
برای صنایع، یکی از مشـکالت حوزه صنعت 
اسـت و حتی امروز در شـرایط کرونا و ایجاد 
اختـالل در ایـن حـوزه، برنامه ویـژه ای برای 
صنعـت ریختـه نشـده اسـت و بایـد دیـد 
وزارت صنعـت در شـرایط اقتصـادی کنونـی 
و گرانـی ارز چـه برنامـه ای دارد و در ایـن 
شـرایط صنعـت نگـران آینـده خـود اسـت.

وی با اشـاره به مسـئولیت بزرگ صنعتگران 
کشـور جهت ایجـاد اشـتغال، تصریـح کرد: 
متاسـفانه تعـداد بیـکاران کشـور بـا وجـود 
داشـتن ۱۰۰ هـزار واحـد صنعتـی روز بـه روز 
در حـال افزایـش اسـت، همچنیـن تعـداد 
بیـکاران اسـتان اصفهـان بـا داشـتن ۹ هزار 
واحد صنعتی بیش از متوسـط کشـور است.

سـهل آبادی با تاکیـد بر اینکـه امـروز تنها با 
برنامـه ریـزی صحیـح و درسـت مـی تـوان 
بـه داد بخش صنعـت رسـید، تصریـح کرد: 
متاسـفانه وزارت صمـت در طول سـال هیچ 
برنامه ای بـرای بخش صنعت نـدارد در این 
شـرایط بـرای صنعتگـر اشـتیاقی بـرای 

ادامـه کار باقـی نمـی مانـد.
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            مجموعه »آواهای رضوی« رونمایی شد؛

  ارادت ۷۰ هنرمند به امام هشتم
آثار هنری رضوی شامل آلبوم 
»آواهای رضــوی ایــران زمین«، 
»مجموعــه نمایشــنامه های رضوی« و 
کتاب »منتخب جشــنواره عکس رضوی« در 
تاالر رودکی رونمایی شــد.به گزارش فارس،»علی 
ثابت نیا« مدیرعامل »انجمن موســیقی ایــران« که از 
فرآیند خلق آثار تا انتشــار و رونمایی را پیگیری کرده در مورد 
رونمایی »آواهای رضوی« گفت: در این مراســم ســه اثر از ســه 
شاخه هنری رونمایی شد. شــاخه اصلی موسیقی است که حدود 
۱۰۰۰ دقیقه موســیقی نواحی ایران با موضوع »مدایح رضوی« شــامل 
»چاوشــی خوانی« »مدایح رضوی« »مرثیه خوانی« از ۲۱ استان کشور با 
حضور و همکاری بیش از ۷۰ هنرمند موسیقی نواحی ایران توسط »موسسه 
آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی« صورت گرفت.وی افزود: این آثار 
توسط بنیاد اما رضا)ع( سرمایه گذاری و آماده سازی شد و توسط »انجمن موسیقی 
ایران« با همکاری »دفتر موسیقی« معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هم منتشر شد که شاهد مراسم رونمایی آن هستیم.وی در مورد محتوای این آثار 
گفت: از مجموع آن ۱۰۰۰ دقیقه، در ۱۰ لوح فشــرده به همــراه یک دفترچه نفیس 
شــامل تصاویر هنرمندان، ۵۷۰ دقیقه موسیقی انتخاب شــده است. مدیرعامل 
انجمن موســیقی در مورد رونمایی اثری دیگر در حوزه نمایش توضیح داد: اثری 
دیگر که شاهد رونمایی آن هســتیم، »مجموعه نمایشنامه های رضوی« است که 
توسط ۸ نمایشنامه نویس برتر کشور به رشته تحریر درآمده و اثر سوم نیز مجموعه 
عکسی از آثار رســیده به »جشنواره عکس رضوی« و »جشــنواره عکس هشت« 
است که طی ۵ سال گذشــته این آثار گردآوری شده، حدود ۸۸ اثر در این مجموعه 
سوم در قالب کتاب درج و خلق شده که ان شاءا... به دست مخاطبان خواهد رسید.

سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این 
برنامه گفت: حرم مطهر رضوی مضجع عالم آل محمد است و منظر تمام نمایی از هنر 
ایران اسالمی و منظور تمامی هنرمندانی که در همیشه تاریخ هستی دستی بر قلم 
داشته اند، حرم گسترده ترین نگارخانه با هزار سال قدمت است سرشار از هور و نور و 
نوا. وجه ممتازش بر هر نگارخانه کهن دیگری بوی حیاط و زندگی است، گویی هرآنکه 
هستی خود را به آستان او نیاز کرده هنوز و همچنان زنده است، هست و حضور دارد. 
حکایت ها مانده از شوق هنرمندان به آســتان امام رضا)ع(؛ مثال وصفی از سلطان 
علی مشــهدی خطاط که قطعه ای نوشت و در آن نگریســت و چون آن را شایسته 
یافت نذر کرد تا اثرش در دارالسیاده به احترام و اردات بایستد. امروز نیز این سنت 
جاری است دست کار هنرمندان راوی استمرار تولی است. نگاهی به ضریح جدید و 
قلم قابل استاد فرشچیان تا کتیبه های استاد موحد و هزار هزار اثر دیگر قصه نامکرر 
عشق است.حسینی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بنیاد فرهنگی هنری 
امام رضا )ع( را بیش از دو دهه پیش تاسیس کرد تا در کنار مراکز فرهنگی آستان 
قدس بتواند محفل آفرینش های هنری و فعالیت های فرهنگی باشد که به نام ثامن 
االئمه به وجود می آیند.معاون امور هنری در ادامه افزود: بنیاد امام رضا )ع( در این 

سال ها بیشتر همتش معطوف به برگزاری جشنواره ها بود و در طول سال بیش از ۳۰ 
جشنواره برقرار می شد. در این سه سال رویدادها دسته بندی و ساماندهی شدند. 
جشنواره هایی که استعداد و استطاعت بیشتری داشتند حمایت شدند و مسیر مهمی 
در کنار آن گشوده شد. راه حمایت از آفرینش های ارزشــمند هنری که با ارادت به 
آستان مقدس امام رئوف پدید آمده اند؛ راهی که شاید تبلیغات آن از هر جشنواره ای 
کمتر و محدودتر باشد ولی ماندگاری آن بیشتر و بهتر است. مسیری که در صورت 
امتداد می تواند آثار شایســته ای را به گنج خانه هنری ایران بیفزاید.وی با بیان این 
نکته که رویکرد دیگر بنیاد امام رضا )ع( در این دوره، معاضدت و همیاری بوده افزود: 
بنیاد در کنار دســتگاه های مختلف درون و بیرون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
گام های تحسین  آمیزی برداشته است. از جمله امروز و به برکت دهه کرامت و میالد 
حضرت، آثار مختلفی در سه عرصه موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی خلق شده 
است. آواها و نواهای رضوی که خود موزه ای از نغمه هاست و در تهیه و تولید و نشرش 
مدیرعامل انجمن موسیقی ایران از سال ۹۴ تا به امروز برای مجموعه آواها و نواهای 
رضوی تالش کرده است. تا جایی که در خاطر دارم بیش از هزار دقیقه از نواهای مرتبط 
با حضرت امام رضا )ع( ضبط شده که در این مجموعه حدود ۵۸۰ دقیقه آن به تولید 
رسیده است.معاون امور هنری در پایان  گفت: هشت نمایشنامه  مختلف خواندنی و 
دیدنی به قلم نامدارانی چند نوشته شده است. این مستوره سخنی دارد و می گوید 
اگر سودای قدم های بلند در سرهاست، ظرفیت هم افزایی و دستیاری آسان ترین 
طریق تحقق هدف  اســت. از برداران و همکاران عزیز در بخش های مختلف وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی صمیمانه سپاسگزارم.پس از آن،  فیلمی از آواهای رضوی که 
شامل موسیقی نواحی با حضور هنرمندان نواحی بود از نمایشگر پخش شد. سپس 
محمودرضا برازش، مدیرعامل بنیاد امام رضا )ع( روی ســن حاضر شده و ضمن 
تبریک دهه کرامت گفت: امروز توفیق این را داریم که در جمع شــما حضور داشته 
باشیم، خیلی از ما روزها تالش می کنیم تا به خدمت این امام رئوف برسیم ما نیز این 
توفیق را کسب کردیم  که برای این امام رضا )ع( قدمی برداریم.وی ادامه داد:  هدف 
ما این است که بیانات مقدس را با زیبایی هنر مخلوط کرده و به جامعه برسانیم. هنر 
نقش زیادی در این میان برای انتقال پیام ها و مضامین ارزشمند برعهده می گیرد، 
این اتفاق در تمام دنیا مرسوم بوده و هنرمندان ایران هم سعی می کنند با نمایش 
هنرشان ارادات خود را به امام هشتم نشان دهند.برازش همچنین گفت: امروز شاهد 
رونمایی از مجموعه ۸ نمایشنامه رضوی با موضوعات مختلف حول محور شخصیت 
حضرت رضا علیه السالم و فرهنگ رضوی به سفارش بنیاد فرهنگی هنری امام رضا 
هستیم که به رشته تحریر درآمده است،  این آثار به قلم »نادر برهانی مرند« »رضا 
صابری« »حسین فدایی« »حسین ایوب آقاخانی« »سیدعلی موسویان« »علی 
حاتمی نژاد« »مرتضی هاشــم پور« و »محمدرضا آریان فر« نوشته شده است.وی  
تاکید کرد: همچنین در بخش موســیقی هم مجموعه آواها و نواهای ایران زمین 
مشتمل بر ۵۸۰ دقیقه موسیقی نواحی ایران است که از ۷۰ هنرمند برجسته و فعال 
در عرصه موسیقی بومی ایران بامحوریت شخصیت حضرت رضا علیه السالم ثبت و 
ضبط شده است. گردآوری این مجموعه در سال ۱۳۹۴ توسط موسسه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی طی قراردادی بــا جناب آقای »هوشــنگ جاوید« 

پژوهشگر عرصه موسیقی 
آیینی ایران صــورت پذیرفت 

و پــروژه با دعــوت از هنرمندان ۲۱ 
استان مرزی کشــور آغاز شد.مدیرعامل 

بنیاد امام رضا )ع( ادامه داد: ضبط استودیویی و 
با کیفیت آثار و تالش برای بر مدار ماندن آواها و نواهای 

ارائه شــده حول مقام های اصیل هر ناحیه از شاخصه های 
این مجموعه اســت . پس از ضبط حدود ۱۰۰۰ دقیقه از مدح ها، 

مرثیه ها و چاووشی ها حول محور موضوعاتی چون حرم مطهر امام 
رضا علیه السالم ، زیارت حضرت، میالد و شهادت حضرت و کرامات 

ایشان این پروژه در فاز اول متوقف شد . از آنجا که آستان قدس رضوی 
با تغییر رویکردهای فرهنگی قصد انتشار این مجموعه را نداشت با پیشنهاد 

بنیاد بین المللی امام رضا علیه السالم و سرمایه گذاری مناسب در این پروژه 
مراحل تبدیل مجموعه ضبط شده به آلبومی نفیس و قابل عرضه به عموم در سال 

۱۳۹۷ آغاز شد پس از طراحی گرافیک و بسته بندی امور مربوط به انتخاب و چیدمان 
آثار در ۱۰ لوح فشرده و اخذ مجوزهای الزم آلبوم به انجمن موسیقی ایران واگذار شد 
.این پروژه با توجه به ملی بودن آن مورد استقبال مسئولین دفتر موسیقی معاونت 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد قرار گرفت و با نگاهی ویژه و مشارکتی امور بررسی 
و صدور مجوز در اســرع وقت صورت پذیرفت.برازش در پایان گفت: بی شک بدون 
همکاری و هم افزایی این سه مجموعه انتشار چنین گنجینه ای در شرایط کنونی کشور 
غیر ممکن  بود. مجموعه حاضر گوشــه ای از فرهنگ موسیقی ایران اسالمی است 
که می توان با تداوم پژوهش، گردآوری و ثبت و ضبط و انتشار قطعاتی بیشتر از این 
موضوع ، این گنجینه شفاهی را به عنوان میراثی ماندگار در این حوزه برای نسل های 

آینده به یادگار گذارد. 
با توجه به طوالنی شــدن پروسه تولید و انتشــار این آلبوم متاســفانه تعدادی از 
هنرمندان ارزشــمندی که در این مجموعه هنرنمایی کرده بودند از دنیا رفتند. امید 
آنکه تا میراث داران ایــن هنر عالیقدر تا  تــوان و جان در بدن دارند آثارشــان ثبت 
و از ایشــان قدردانی به عمل آید.در ادامه کلیپی با نام »پابوس« از ســاخته های 
امیرحسین اسکندری با صدای علیرضا افتخاری از نمایشگر سالن پخش شد.در 
پایان از پوستر و مجموعه  »نمایشنامه ها«، آلبوم »آوای های رضوی ایران زمین« و 
کتاب »منتخب جشنواره عکس رضوی« رونمایی شد.مراسم  رونمایی از آثار هنری 
رضوی با حضور »سیدمحمدمجتبی حســینی« معاون امور هنری، »محمودرضا 
برازش« مدیرعامل بنیــاد امام رضا )ع(، »عبدالهادی فقهــی زاده« معاون قرآن و 
عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، »رشــیدیان« رییس سازمان حج و زیارت، 
»حمیدرضا ارباب سلیمانی« مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، »حمید قبادی« 
مشاور اجرایی معاونت امور هنری، »قادر آشنا« مدیرکل هنرهای نمایشی، »محمد 
الهیاری فومنی« مدیــرکل دفتر موســیقی، »علی ثابت نیــا«، مدیرعامل انجمن 
 موســیقی ایران، و »حسین مسافرآســتانه« نمایشــنامه نویس، در تاالر رودکی 

برگزار شد.

ویژه

ابالغ رای
 4/67 شماره پرونده : 98 / 806 ش 4 ح  شماره دادنامه 175  27/3/99- تاریخ رسیدگی :

 13 / 3 /99 درخصوص  خواهان عباس میوند شاهین شهر گلدیس فاز یک عالمه حلی 
فرعی 5 به طرفیت اسماعیل اسالم دوست بنشانی خورزوق خیابان مولوی بن بست بهار 
به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 87 ریال بابت خسارت وارده ناشی از تصادف ماشین 
خوانده با خواهان و هزینه کارشناسی و دادرسی با توجه آدرس اعالمی در استعالم از راهور 
که مورد شناســایی قرار نگرفته و ابالغ از طریق نشرآگهی و نظریه کارشناسی لذا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 328 
قانون مدنی حکم به پرداخت خوانده مبلغ 000 / 000 / 84 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
000 / 000 / 3 ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 000 / 130 / 2 ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد که این قرار ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
در محاکم حقوقی شاهین شهر خواهد بود .  م الف: 894216 قاضی شعبه 4 شورای 

حل اختالف  شاهین شهر 
حصر وراثت

4/68 آقا/خانم محمدرضا طالبیان طاهری  به شناسنامه شماره  1736 به شرح دادخواست 
به کالسه 532/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان    اسماعیل طالبیان طاهری  به شماره شناسنامه 20  در تاریخ 99/1/5  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- فاطمه 
چاوشی فرزند یحیی به ش ش 12 همســر متوفی 2- محمدرضا طالبیان طاهری فرزند 
اسماعیل به ش ش 1736 ، 3- علیرضا طالبیان طاهری فرزند اسماعیل به ش ش 91 ، 
4- مریم طالبیان طاهری فرزند اسماعیل به ش ش 1497 ، 5- اشرف طالبیان طاهری 
فرزند اسماعیل به ش ش 1353 فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادرخواهد شــد.م الف: 896354 قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان 

حصر وراثت
4/69 آقای حسین محمودی کوهی بشناســنامه شماره 55503057 به شرح دادخواست 
کالســه 9900325 ازاین دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین اشــعار 
 داشته است که شــادروان جمشید محمودی کوهی بشناسنامه شــماره 2075 در تاریخ: 
26 / 3 / 99 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از: 1 - خاتون جان محمودی 
کوهی  ش . ش: 555903057  نسبت بامتوفی مادر- 2 ( ماه نساء محمودی برام ش ش 
 2307 نسبت همسر - 3 ( حســین ش ش 5550161125 - 4 ( غربت ش ش 3134 -
  5 ( سلمان ش ش 5550208709 - 6 ( حســن ش ش 1160405098 - 7 ( معصومه
 ش ش 5550010161 - 8 ( تــوران ش ش 2963 - 9 ( طیبــه ش ش 915 همگــی 
محمودی کوهی وهمگی فرزندان متوفی پس از تشــریفات قانونی درخواســت مزبور 
را یکمرتبه اگهی مینماید تا هرکســی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او 
باشــد از تاریخ نشــر اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 
 حصر وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 896810 شــعبه پنجم حقوقی شورای حل

 اختالف فالورجان                                  
حصر وراثت

4/70 آقای مهرداد مختاری بشناسنامه شماره 110034838 به شرح دادخواست کالسه 
9900313 ازاین دادگاه درخواســت حصر وراثت نموده و چنین اشــعار داشته است که 
شادروان محمد مختاری بشناسنامه شماره 9 در تاریخ: 24 / 3 / 1399  در گذشته و ورثه 
وی در هنگام در گذشــت عبارتند از: 1 - صغری کاظم زاده زازرانی ش ش 32 نسبت با 
متوفی همسر - 2 ( مهرداد  ش . ش: 110034838 -  3 ( مهدی ش ش 119 - 4 ( بهمن 
 ش ش 69 - 5 ( پروین ش ش 39- 6 ( شــهین ش ش 51- 7 ( طاهره ش ش 108 -

 8 ( مهین ش ش 1110145004همگی مختاری وهمگی فرزندان متوفی پس از تشریفات 
قانونی درخواســت مزبور را یکمرتبه به اگهی مینماید تا هرکســی هر اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م الف: 898511 شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف فالورجان

حصر وراثت
4/71 آقای محسن رضایی بشناسنامه شماره 1011 به شرح دادخواست کالسه 9900056 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
عبد الحسین رضایی بشناســنامه شــماره 6840 در تاریخ: 27 / 1 / 1399 در گذشته و 
ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از: 1 - رقیه قاســمی  ش . ش: 9  نسبت بامتوفی 
 همسر- 2 ( محسن ش ش 1011 – 3( فاطمه ش ش 110042512 - 4 ( زهرا ش ش 3 -

 5 ( راضیه ش ش 1455 - 6 ( مرضیه ش ش 50 همگی رضایی وهمگی فرزندان متوفی  
پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه اگهی مینماید تا هرکسی هر اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شــد. م الف: 898783 شعبه 

چهارم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان 
 حصر وراثت

4/72  خانم ملیحه سنائی سامانی دارای شناسنامه شماره 37  به شرح دادخواست کالسه  
9900146  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهنام مختاری  کرچگانی به شناسنامه شــماره 1135 در تاریخ 1397/07/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- نوید مختاری کرچگانی فرزند بهنام، ش.ش 1160172341 ، ت.ت 1370 صادره از 
 لنجان )پسر متوفی( 2- سعید مختاری کرچگانی فرزند بهنام، ش.ش 6200011427 ، 
ت.ت 1371 صادره از لنجان )پسر متوفی( 3- مســعود مختاری کرچگانی فرزند بهنام، 
ش.ش 6200028771 ، ت.ت 1373 صادره از لنجان )پســر متوفی( 4- علی مختاری 
کرچگانی فرزند بهنــام، ش.ش 6200082499 ، ت.ت 1379 صادره از لنجان )پســر 
متوفی( 5- ملیحه سنائی سامانی فرزند هیبت اله، ش.ش 37، ت.ت 1346 صادره از لنجان 
)همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کســی 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: 896513  شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف لنجان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا تجارت آویسا 
درتاریخ 1399/03/01 به شماره ثبت 64679 

به شناسه ملی 14009159850 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت : عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کاال 
عملیات ســاخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب 
رســانی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله 
تاالر، خیابان تاالر ، کوچه شهیدان مهدی وحجت اله ملکوتی37 ، پالک 27 ، طبقه 
همکف کدپستی 8199955836 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
100000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا کریمی 
به شــماره ملی 1287315755 دارنده 51000000 ریال سهم الشرکه آقای علی 
رنجبرزاده به شــماره ملی 1621394034 دارنده 49000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا کریمی به شماره ملی 1287315755 و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 ســال آقای علی رنجبرزاده به شــماره ملی 1621394034 
و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاءمدیرعامل همراه با مهر 
 شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار 
زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )897457(

از نگاه کردن به عقربه های دقیقه شمار ساعت که خسته شوی، از لحظه های 
تنهایی و بی همراهی که خسته شــوی، از بغض های فرو مانده در گلویت که 
خسته شــوی، از لبخندهای تلخ مصنوعی ات که خسته شوی، از ترس های 
کودکانه همیشــگی ات که خسته شــوی، از دلگیری های مدامت که خسته 
شوی، از چشم های دل نگرانت که خسته شوی، از پاهای خسته در راه مانده 
ات که خسته شوی، از ناصبوری هایت که خسته شوی، از نارفیقانت که خسته 
شوی، از دنیای بی روحت که خسته شــوی، از هجوم نامهربانی های دنیا که 

خسته شوی، از آرزوهای کالت که خسته شوی، اصال از دنیا که »بریده« باشی، 
آن وقت دلت می خواهد بروی یک جایی مثل حرم، بنشینی یک جای دنج 
توی صحن؛ زل بزنی به تک تک آدم هایی که نمــی دانی چه روزگاری دارند، 
زل بزنی به کبوترهایی که گاهی دلت می خواهد جای آن ها باشی، زل بزنی 
 به آسمان آرام حرم و کلی عشــق، مهربانی و امید از آسمانش هدیه بگیری!
در صحن و سرای امام مهربانی ها که بنشینی انگار »قرار« می گیری و آرامش 

همه وجودت را احاطه می کند، اینجا قرارِ دل های بی قرار است.

 چقدر دوست داری زل بزنی به آسمان آرام حرم



پنجشنبه 12 تیر  1399 / 10 ذی القعده 1441/ 2 جوالی 2020/ شماره 3009
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان:

غیبت کنید، محروم می شوید
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان از محرومیت های اجتماعی برای مشموالن غایب خبر 
داد.سرهنگ مهرداد پناهپوریان گفت: هر فرد ذکور ایرانی از اول ماهی که به سن ۱۸سال تمام می رسد، 
مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی می شود و مشموالنی که در مهلت معرفی تعیین شده، وضعیت 
خدمتی خود را مشخص نکنند، غایب محسوب می شوند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه طبق ماده 
۵۸ قانون وظیفه عمومی برای مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان تا سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت 
و مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنها بیشتر از سه ماه باشد، ۶ ماه اضافه خدمت لحاظ خواهد شد، اظهار 
کرد: مشموالنی که مدت غیبت اولیه آن ها بیش از یک سال باشد، عالوه بر ۶ماه اضافه خدمت، فراری 
محسوب شده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.وی گفت: مشموالن غایبی که تاکنون برای تعیین 
تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند، برابر ماده ۱۰ این قانون با محرومیت اجتماعی از جمله عدم 
امکان ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، عدم برخورداری از معافیت کفالت، عدم دریافت تسهیالت 
بانکی، عدم صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال، ممنوعیت خروج از کشور و موارد دیگر مواجه می شوند.

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان:

 91 درصد ابالغ های دادگستری اصفهان 
به شکل الکترونیکی بررسی می شود

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگســتری استان اصفهان گفت: در اســتان اصفهان ۹۱ درصد ابالغ ها 
به صورت الکترونیکی انجام می شود.حجت اســدی ادامه داد: با شکل گیری خدمات الکترونیکی در 
عصر تکنولوژی خدمت جدید به مردم ارائه می کنیم؛ معتقد هستیم تمام مردم برای دریافت خدمات 
الکترونیکی دادگستری در سامانه ثنا هویت خود را ثبت نام کنند تا از شکایاتی که ممکن است برای آن ها 
رخ دهد، مطلع شوند.وی با بیان اینکه در استان اصفهان ۹۱ درصد ابالغ ها به صورت الکترونیکی صورت 
می گیرد و از ورود و خروج دادگستری نیز کاسته شده است، گفت: نباید آخرین راهکار مردم به نخستین 
راهکار تبدیل شود، با یک توهین ســاده کار به دادگاه کشیده می شــود. معاون آمار و فناوری اطالعات 
دادگستری اســتان اصفهان با بیان اینکه سرقت بیشــترین آمار پرونده ورودی به دادگستری استان 
اصفهان را شامل می شود، گفت: قوه قضاییه در خدمت به مردم متفاوت تر از گذشته عمل می کند به نوعی 
که بیش از ۸۰ درصد مردم استان اصفهان از خدمات دادگستری استان اصفهان اعالم رضایت مندی کردند.

استاندار اصفهان:
واحدهای متخلف بهداشتی معرفی می شوند

اســتاندار اصفهان گفت: برخورد با واحدهای متخلف در اســتان جدی خواهد بود و باید این واحدها با 
نصب پارچه نوشته معرفی شوند.عباس رضایی تاکید کرد: البته الزم است واحدهایی مقید به این امور 
نیز  تشویق و به مردم معرفی شوند.وی یادآور شد: نظارت مردمی نقش مهمی در جلوگیری از فعالیت 
واحدهای متخلف بهداشتی دارد بنابراین مردم، رعایت نکردن موازین بهداشتی را به شماره ۱۹۰ گزارش 
کنند.استاندار اصفهان اضافه کرد: مردم باید با ارائه کدهای بهداشتی واحدهای متخلف در این زمینه فعال 
باشند و سازمان ها نیز بر رعایت اصول بهداشتی در زیر مجموعه خود اهتمام بورزند.وی اضافه کرد: هر 
سازمان با معرفی یک رابط بهداشتی و توجیه آنها توسط دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان، 
باید مباحث بهداشتی را دنبال کند.رضایی ادامه داد: همانگونه که پیش از این از سوی مدیریت استان، 
اهتمام به نماز  یکی از مولفه های ارزشیابی مدیران دولتی عنوان شد، رعایت موازین بهداشت به ویژه در 
مدیریت بیماری کرونا نیز از مولفه های ارزشــیابی مدیران در جشنواره شهید رجایی قرار خواهد گرفت .

وی، عادی شدن مواجهه با بیماری کرونا را خطری موثر در شیوع بیماری کرونا عنوان کرد و افزود: گاهی 
مدیران دولتی نیز به این مسئله توجهی ندارند و کرونا برای آنها امری عادی شده بنابراین  اگرچه باید چرخ 

اقتصاد بچرخد ولی باید تمهیدات زندگی با کرونا را بیاموزیم و به آن عمل کنیم.

زندانیان جرائم غیرعمد نصف شده اند؛ اما اصفهان همچنان در رده سوم بیشترین زندانیان مهریه قرار دارد

مهریه؛ یک معضل الینحل!

با افزایش حساسیت ها نســبت به باال  پریسا سعادت
رفتن آمار زندانیان غیر عمد و به خصوص 
بدهکاران مهریه از یک سو و سیاست های کاهش زندانیان که با روی 
کار آمدن آیت ا... رییسی از سوی دستگاه قضا دنبال شد، در یک سال 
اخیر میزان و تعــداد زندانیان به خصوص در بخــش مهریه کاهش 
چشــمگیری یافت. در این میان احکام زندان هم برای پرونده های 
تازه رسیده به قضات از دستور کار خارج شد. نتیجه این رویه کاهش 
بیش از نصف تعداد زندانیان جرائم غیر عمد و به خصوص مهریه در 
کشور شد؛ اما همچنان در سرار کشور ۹۶2 بدهکار مهریه در زندان ها 
به ســر می برند البته این تعداد در مقایسه با دو سال گذشته کاهش 
داشته است. بر اساس آمار ستاد دیه در سال ۱3۹۸ دو هزار و ۸۵2 نفر 
و در بهمن ۱3۹7 این تعداد چهار هزار و۵۰۰ نفر بوده است که تقریبا هر 
سال نصف شده است. در فهرســت زندانیان مهریه، استان اصفهان و 
فارس طی چند سال گذشــته همواره صدر نشین بوده اند امسال نیز 
اســتان  فارس با میزبانی از ۱۰۴ محبوس در صدر فهرســت زندانیان 
مهریه قرار گرفته و در ادامه استان های تهران با ۹۸ محکوم و اصفهان 

با ۹7 بدهکار در شمار پرجمعیت ترین اســتان ها به شمار می آیند. با 
وجود کاهش آمار اما همچنان مســئوالن معتقدند برای همین تعداد 
هم باید احکام زندان تعدیل شود. در همین زمینه مدیرعامل ستاد دیه 
کشــور با انتقاد از احکام صادره در برخی از شعب دادگاه های خانواده 
گفت: به رغم پیگیری های رییس دســتگاه قضا و تالش های صورت 
گرفتــه؛ اما هم اکنــون ۹۶2 بدهــکار مهریه در کشــور تحمل حبس 

می کنند.
سید اسدا... جوالیی در این باره گفت: هم اکنون از جمع ۵۹73 نفری 
زندانیان مالی ناشــی از جرائم غیرعمد در کشــور، بدهکاران مهریه 
با تعداد ۹۶2 محکــوم نزدیک به ۱۶ درصد آمــار را به خود اختصاص 

داده اند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از اقدامات ارزنده برخی از استان ها 
در توجه به بخشنامه ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه گفت: در این 
اقدام که با هدف کاهش حداکثری زندانیان و پیشــگیری جدی در 
امر ورود بدهکاران صداق به زندان ها انجام گرفته، مسئولین قضایی 
استان هایی نظیر ایالم، مرکزی و قم که همواره توصیه های اعم مراجع 

عظام تقلید مبنی بر عدم توجیه حبس در قبال بدهکاران غیربزهکار را 
سرلوحه اقدامات خود قرار داده اند، قابل توجه است که امروز جمعیت 

زندانیان مهریه را به صفر رسانده اند.
 مهریه با توجه به افزایش سرسام آور قیمت سکه مطمئنا در ماه های 
آینده به یکی از چالش های اصلی دســتگاه قضا تبدیل خواهد شد و 
مسلما تعداد بسیار بیشتری از افراد فاقد توانایی پرداخت آن خواهند 
بود که باید قوه قضاییه فکری به حال آنها کند. در این شرایط آیت ا...

رییسی طی هفته های اخیر باز هم بر عدم حکم زندان برای متهمان 
نپرداختن مهریه تاکید داشت؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی به نظر 
می رسد پرداخت های حداقلی هم برای بسیاری از افراد وجود نداشته 
باشــد. یکی از راهکارهای اندیشیده شده توســط این نهاد افزایش 
پرداخت سکه از دو ماه به هشت ماه به دلیل باال رفتن تورم بوده که اگر 
چه می تواند در کاهش تعداد زندانیان مهریه موثر باشد؛ اما در آینده با 
باال رفتن قیمت سکه و افت درآمدها و افزایش بیکاران به دلیل کرونا 
به نظر می رسد معضل مهریه به عنوان یک زخم ناسور در بدنه قضایی 

کشور همچنان پابرجا باشد.

از این پــس صاحبان ایده و مخترعان معرفی شــده 
از طرف بنیاد نخبگان اســتان اصفهــان می توانند در 
راســتای تکمیل طرح و ایده خود از امکانات و مراکز 
کارگاهی ســازمان فنی و حرفه ای بهره مند شــوند.

به منظور اجرایی سازی ســند راهبردی کشور در امور 
نخبگان و با توجه به اهمیت و جایگاه نیروی انسانی 
به ویژه نخبگان در زنجیره تولید و مهارت افزایی، بنیاد 
نخبگان اســتان اصفهان و اداره کل آمــوزش فنی و 
حرفه ای استان اصفهان تفاهم نامه ای را با موضوعات 

»کارآفرین مهارت بنیــان« و »طرح آموزش دوگانه« 
امضا کردند.در آیین امضــای تفاهم نامه که با حضور 
دکتر منصور شریعتی، رییس بنیاد نخبگان اصفهان و 
آرش اخوان مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان 
در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان برگزار شد، 
دکتر منصور شریعتی با اشاره به تعریف و جایگاه نخبه 
گفت: »نخبگان« افرادی هســتند که عالوه بر اینکه 
دارای ویژگی های ذهنی و شخصیتی برجسته هستند، 
در رشــته خود به تخصص و خبرگی رســیده باشند و 
همچنین دارای اثرگذاری بارز در پیشرفت کشور باشند. 
بنابراین صاحبــان ایده، مخترعان و افــراد باهوش، 
بااستعداد و خالق را می توان »صاحب استعداد برتر« 

نامید.رییس بنیــاد نخبگان اســتان اصفهان افزود: 
در کشورهای پیشــرفته دنیا، عالوه بر داشتن علم به 
مهارت افراد نیز توجه خاصی می شود و در کشور ما نیز از 
نیازهای مهم و کاربردی است. همچنین در این جلسه 
آرش اخوان مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان گفت: در تفاهم نامه با بنیاد نخبگان اصفهان 
هدف سازمان فنی حرفه ای این است که افراد صاحب 
ایده و مســتعدی که به بنیاد ملی نخبــگان مراجعه 
می کنند و خواستار بهره مندی از امکانات مراکز کارگاهی 
هستند؛ از طرف بنیاد به این سازمان معرفی شوند؛ تا 
بتوانند جهت پیشبرد ایده و طرح خود از امکانات فنی 

و تجهیزاتی این سازمان بهره مند شوند.

 امضای تفاهم نامه همکاری بین بنیاد نخبگان 
و فنی و حرفه ای استان اصفهان

استان  فارس با میزبانی از ۱۰۴ محبوس در صدر فهرست 
زندانیان مهریه قرار گرفته و در ادامه استان های تهران با ۹۸ 
محکوم و اصفهان با ۹۷ بدهکار در شمار پرجمعیت ترین 

استان ها به شمار می آیند

آلودگی زیست 
محیطی در 

»گورت« شدت 
گرفته است

آلودگــی صوتــی و زیســت 
محیطی معدن در روســتای 
گورت شــهر اصفهــان باعث 
اذیت و آزار ساکنان این منطقه 

شده است.

کشف سوخت و ماینر قاچاق در اصفهان
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با هوشمندی 
و اشراف اطالعاتی از نگهداری سوخت 
گازوییل به صورت قاچاق در یک منزل 
مســکونی واقع در منطقه حاشیه شهر 
اصفهان مطلع و موضوع را در دستور کار 
خود قرار دادند.سرهنگ کامران ریاحی 
افزود: ماموران پس از دریافت اطالعات 
الزم طی هماهنگی بــا مقام قضایی از 
منزل مذکور بازدید بــه عمل آوردند که 
در نتیجه این عملیــات ۱۴ هزار و 2۵۰ 
لیتر گازوییل به صورت قاچاق و خارج 
از شبکه توزیع تهیه شده بودند کشــف شــد.این مقام انتظامی، همچنین از کشف 3۵ دستگاه 
اســتخراج ارز دیجیتال )ماینر( قاچاق در بازرســی از منزل مذکور خبر داد و گفت: کارشناسان 

مربوطه ارزش محموله قاچاق مکشوفه را 2 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

دستگیری سارقان مغازه ها دربرخوار
جانشــین انتظامی شهرســتان برخوار گفت: در پی دریافــت اطالعاتی مبنی بر ســرقت از یک 
مغازه در شهرســتان »برخوار« دســتگیری سارق یا ســارقان در دســتور کار پلیس قرار گرفت.

ســرهنگ فرهادی ادامــه داد: ماموران بــا انجام یک ســری اقدامات تخصصی موفق شــدند، 
یک نفــر را در ارتباط با این ســرقت ها شناســایی و دســتگیر کنند.ایــن مقــام انتظامی بیان 
داشــت: متهم دستگیر شــده هنگامی که با مســتندات پلیس روبه رو شــد به 33 فقره سرقت 
مغــازه در شهرســتان های »برخوار« و »اصفهان« با همدســتی فــرد دیگری اعتــراف کرد.وی 
با اشاره به دســتگیری همدســت متهم اظهار داشت: ســارقان اموال مســروقه را به یک مالخر 
 می فروختند که او نیز دســتگیر و هــر 3 متهم برای اقدامــات قانونی به مراجــع قضایی تحویل 

داده شدند.

 دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب 
در خمینی شهر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر  اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان خمینی شهری 
مبنی بر اینکه مبلغ ۱3۸ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکی وی سرقت شده، بررسی 
موضوع در دســتور کار پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: با بررسی های تخصصی 
انجام شده مشخص شد متهم با به دست آوردن اطالعات و رمز های عبور، مبلغ ۱3۸ میلیون ریال 
طی دو مرحله از حساب بانکی وی برداشت کرده است.سرهنگ براتی تصریح کرد: با انجام تحقیقات 
گســترده، متهم مذکور شناسایی و حسب دســتور مقام قضایی نسبت به دســتگیری وی اقدام 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر در پایان توصیه کرد:از در اختیار قرار دادن کارت اعتباری 
خود به افراد غیر جدا پرهیز  کنید. رمز هایی را انتخــاب کنید که غیرقابل حدس بوده و همچنین به 
هیچ عنوان روی آن یادداشــت نکنید. هنگام وارد کردن اطالعات حســاب خود در پرداخت های 
 اینترنتی حتما از کیبورد های مجازی استفاده کنید و در صورت پرداخت اینترنتی هزینه تلفن ثابت 
و همراه، از محل های مطمئن و دارای مجوز اســتفاده کرده و تمامی عملیات پرداخت را شــخصا 

انجام دهید.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

چهره روزناجا

مدیرکل دامپزشکی استان:

گزارشی از آنفلوانزای خوکی 
در اصفهان نداشتیم

مدیرکل دامپزشــکی اصفهــان گفت: اگرچه 
شــیوع ویروس آنفلوانــزای H۱N۱ یا خوکی 
دور از ذهن نیست؛ اما فعال هیچ گزارشی دال 
بر انتقال این ویــروس از محصوالت دامی به 
انســان در اســتان اصفهان نداشتیم.شهرام 
موحدی با اشاره به طیف گسترده ویروس های 
آنفلوانزا اظهار داشت: امروزه می توان با فراغ 
خاطر بیشتر از خطرناک بودن ویروس های 
مشــترک بین دام و طیور با انسان ها صحبت 
کرد.وی افزود: ویــروس آنفلوانزای خوکی و 
کرونا بین انسان و دام و طیور مشترک است؛ 
اما تاکنون سازمان دامپزشکی کشور هیچ گونه 
گزارشی از آلودگی انســانی به ویروس های 
مذکور از طریق فراورده های دام و طیور گزارش 
و تایید نکرده است.مدیرکل دامپزشکی استان 
اصفهان بیان داشــت: واحدهای بسته بندی 
گوشــت، مــرغ، تخم مــرغ و ماهــی طبق 
دســتورالعمل های ابالغی و بــا مراقبت های 
شدید بهداشتی در حال فعالیت هستند و علت 
اینکه در ایام اپیدمی کرونا هیچ گونه گزارشی از 
انتقال این ویروس از طریق فرآورده های خام 
دامی و طیور ارائه نشده به خاطر دقت و نظارت 
اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بر عرضه 
این فرآورده ها به بازار مصرف است.وی تاکید 
کرد: الزم است شهروندان نسبت به استفاده 
از فرآورده های لبنی، طیور و دام تحت نظارت 
اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان مطمئن 
باشــند و از خرید هر فــرآورده ای که خارج از 
پروسه نظارت دامپزشکی اســت، به شدت 

خودداری کنند.

مسئول مرکز اطالع رسانی و مشاوره تلفنی کرونا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از هفته گذشته تماس های مردم با سامانه 3۱۱3 دوباره روند افزایشی گرفته و 
درحال نزدیک شدن به روزی 2 هزار تماس در روز هستیم.دکتر آرش زاهد  اظهار کرد: مرکز اطالع رسانی و مشاوره تلفنی کرونا )سامانه 3۱۱3( دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان از همان روزهای ابتدای اسفند و شیوع ویروس کرونا با تصمیم کمیته واکنش سریع دانشگاه فعالیت خود را در شیفت های ۴ ساعته و به صورت 2۴ ساعته 
آغاز کرد.وی گفت: در هر شیفت بین ۱۵ تا 2۰ نفر از پزشکان با تخصص های مختلف و همکاران هیئت علمی دانشکده های پزشکی و پرستاری پاسخگوی تماس 
های شهروندان بودند و این خدمت رسانی همچنان ادامه دارد.وی با اشاره به اینکه بعد از فروردین روند تماس های مردم با سامانه 3۱۱3 رو به کاهش بود و به روزی 
7۰۰ تا ۸۰۰ رسید، گفت: ولی از هفته گذشته دوباره تماس ها افزایش یافته، به طوری که به تازگی یک هزار و ۸۰۰ تماس با این مرکز برقرار شد و درحال نزدیک شدن 
به روزی 2 هزار تماس در روز هستیم.زاهد بیشترین سوال مردم را در مورد نشانه های بیماری کووید ۱۹، نشانه های جدید بیماری، نحوه دریافت خدمات بهداشتی 
و درمانی مربوط به کرونا و برخی سواالت درباره نحوه ضدعفونی کردن محیط و مواد غذایی برشمرد و افزود: تیم های بهداشت روان هم به عنوان یک تیم پشتیبان 

فعال هستند و پزشکانی که در مرکز هستند برحسب نیاز بین تماس گیرنده و کارشناسان بهداشت روان ارتباط برقرار می کنند.

افزایش دوباره تماس های مردمی با سامانه 3113 



استقالل و پرسپولیس دو  باشگاه دولتی هستند که از سال های گذشته تاکنون در خصوص واگذاری آنها به بخش خصوصی صحبت ها و وعده های زیادی داده شده؛ اما 
هیچگاه این اتفاق رخ نداده است و هر سال این دو باشگاه در انتظار بودجه دولتی بوده اند، اما به نظر می رسد این بار دولت به طور جد پیگیر خصوصی سازی استقالل و 
پرسپولیس است.مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد که تا پایان دولت دوازدهم دو باشگاه استقالل و پرسپولیس قطعا خصوصی خواهند شد.سازمان 
خصوصی سازی قصد دارد سهام این دو باشگاه را در بورس عرضه کند و به همین خاطر وزارت ورزش برای اینکه سرمایه سرخابی ها بیشتر شود چندین ورزشگاه را به این 
دو باشگاه واگذار کرد. از طرف دیگر اتفاق مهمی که در این خصوص رخ داد حل مشکل بدهی مالیاتی آن هاست.رییس جمهور در نامه ای به وزیر اقتصاد خبر داد که ورود 
سازمان امور مالیاتی به پرونده های سال های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض 
حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد.این مصوبه می تواند شامل دو باشگاه استقالل و پرسپولیس هم شود، چرا که مالیات این دو باشگاه بیشتر از ۲۰۰ میلیارد 

تومان است و بخشش این مبلغ گام بسیار مهمی در روند خصوصی سازی این دو باشگاه خواهد بود. 

استقالل و پرسپولیس در آستانه بخشش بزرگ مالیاتی
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بسکتبالیست تیم ملی:

فکر نمی کردم بهترین دانک جهان برای من باشد
بسکتبالیست کشورمان گفت: فکر نمی کردم بهترین دانک جهان برای من باشد و از این بابت خیلی 
خوشحالم.ارسالن کاظمی در مورد انتخاب دانک او به عنوان برترین دانک جهان در یک دهه اخیر اظهار 
داشت: احساس خیلی خوبی دارم و خوشحالم. به خاطر اینکه هم کار تازه ای بود و هم افتخار بزرگی 
برای ایران محسوب می شود.وی در پاسخ به این ســوال که فکر می کردی تا این مرحله باال بیایی، 
گفت: راستش را بخواهید خیر. در ابتدا که این چالش شروع شد، به دلیل اینکه مردم اطالعات کافی 
از رای دادن نداشتند، سخت بود اما رفته رفته با پیگیری هایی که دوستان داشتند، این قضیه پر رنگ 
تر شد. حامد حدادی هم در فضای مجازی خیلی کمک کرد.بسکتبالیست کشورمان ادامه داد: وقتی 
حرکت من در آسیا اول شد گفتم تا همین جا هم خوب است؛ اما لطف خدا با کمک همه مردم اول 
شدم. در این بین دوستان فوتبالی مانند شجاع خلیل زاده، سروش رفیعی و علیرضا فغانی هم در 

فضای مجازی تبلیغ کردند.

قهرمان پرتاب دیسک آسیا: 

حضورم در مسابقه جایزه بزرگ مشخص نیست
مســابقه جایزه بزرگ دوومیدانی در حالی روزهای ۲6 و ۲7 تیرماه برگزار می شود که فدراسیون از 
احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا هم دعوت به عمل آورده است، اما هنوز مشخص نیست 
که او شرکت کند یا خیر.حدادی در این خصوص اظهار داشت: فعال در این مورد تصمیم نگرفته ام و 
باید با فدراسیون صحبت کنم.وی در مورد اینکه جوایز این رقابت ها ناچیز است، اظهار داشت: بحث 
جایزه نیست و مهم خود مسابقه است که باید دید آیا در این شرایط به دردم می خورد یا خیر. چون من 
که ورزشکار آماتور نیستم و شاید به درد ورزشکاران دیگر بخورد.قهرمان پرتاب دیسک آسیا در پاسخ 

به این سوال که نظر مک ویلکینز، مربی اش چیست، گفت: با وی صحبتی در این مورد نداشته ام.

لژیونر هندبال ایران به لیگ رومانی پیوست
 امین یوسف نژاد با عقد قراردادی به تیم کاالراشــی رومانی پیوست. یوسف نژاد که سابقه پوشیدن 
پیراهن تیم ملی هندبال ایران را دارد با عقد قراردادی به تیم هندبال کاالراشی رومانی رفت. باشگاه 
کاالراشی در صفحه رسمی خود از جذب این هندبالیســت ایرانی خبر داده است. تیم کاالراشی در 
فصل قبل در رده هفتم لیگ رومانی قرار گرفت. یوسف نژاد فصل قبل در سیه نا ایتالیا بازی می کرد.

شاهو نصرتی دیگر لژیونر ایرانی نیز  سابقه حضور در تیم کاالراشی رومانی را دارد.محسن باباصفری، 
 ا... کرم استکی،  ســید علیرضا موسوی، سعید حیدری راد دیگر ملی پوشــان ایران در لیگ رومانی

 هستند.

رکابی: 

صد درصد المپیکی می شوم
الناز رکابی، چهره ای سرشناس در عالم صخره نوردی دنیاست. او در تمام مدتی که کرونا شیوع پیدا کرده 
بود تمرینات خود را در سالن صخره نوردی پیگیری می کرد؛ چراکه  هدفی بزرگ دارد و می خواهد حتما 
سهمیه المپیک را بگیرد. خودش در این باره می گوید: »قرار است در آخرین مسابقات انتخابی سهمیه 
المپیک در کشور چین شرکت کنم و مطمئنم که صد در صد المپیکی می شوم.«وی که برای المپیکی 
شدن هر روز تمرین می کند، ابراز داشته: »گرفتن سهمیه المپیک آسان نیست و من برای رسیدن به 
آن و شرایط آمادگی هر روز در سالن تمرین می کنم. خوشبختانه مدیران ورزشگاه لطف دارند و به طور 
رایگان امکانات در اختیارم می گذارند و البته من هم مربیگری می کنم و از این طریق امور زندگی ام را 

می گذرانم، اما حیف که سالن اختصاصی نداریم.«

چشمک آبی ها به قلعه نویی؛

 ژنرال به نیمکت استقالل باز می گردد؟

هرچند امیرخــان قلعه نویی در پاســخ به   سمیه مصور
حواشــی حضورش در جمع آبی پوشــان 
پایتخت از تمرکزش بر بازی های باقی مانده سپاهان صحبت به میان آورده 
و برای فرهاد مجیدی آرزوی موفقیت کرده است؛ اما شرایط این روزهای 
استقاللی ها و عدم تمایل مسئوالن باشــگاه سپاهان به ادامه همکاری با 
ژنرال موجب شده تا احتمال بازگشت او به نیمکت آبی ها بسیار زیاد باشد 
و  نام امیرخان به عنوان سکان دار جدید استقالل در شبکه های اجتماعی 
مطرح شود.اســتقالل تهران پس از بازی با نفت مسجد سلیمان در هفته 
هجدهم لیگ برتر تا دوشنبه که دیدارش با سایپا در هفته بیست و دوم لیگ 
برتر انجام شد، دیگر رنگ برد را ندیده است. آبی های پایتخت پس از بازی 
با نفت مسجد سلیمان به دیدار پرسپولیس رفتند و بازی برده را در دقایق 
پایانی با تســاوی عوض کردند. پس از آن هم بازی با االهلی عربستان در 
هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا را برگزار کرده و به این تیم باختند و در ادامه 
هم با یک گل مغلوب گل گهر سیرجان شدند. پس از تعطیلی چند ماهه لیگ، 
استقالل با برگزاری دیدار معوقه اش با فوالد برگشت که البته این بازی را هم 
به شاگردان جواد نکونام واگذار کرد و در ادامه هم مقابل سایپا به میدان رفت 
و با تساوی یک-یک متوقف شد تا تیم فرهاد  یک آمار فاجعه بار ثبت کند. 
کســب فقط ۲ امتیاز از 5 بازی و از دســت دادن ۱۳ امتیاز در لیگ و لیگ 
قهرمانان آسیا قطعا خوشــایند مدیران و هواداران اســتقالل نیست، به 
خصوص آن کــه بــا نتایجی کــه در هفته بیســت و دوم به دســت آمد، 

فوالد خوزستان باالتر از استقالل قرار گرفت و حاال آبی ها حتی شانس اندکی 
برای کسب سهمیه آسیا دارند. همه این اتفاقات باعث شد شایعاتی درباره 
آینده کادرفنی استقالل مطرح شــود از جمله اولتیماتوم باشگاه به فرهاد 
مجیدی و استعفای سرمربی آبی ها، البته این شایعات بی دلیل هم نبود. 
سرمربی تیم فوتبال اســتقالل در اقدامی عجیب پس از تساوی تیمش 
مقابل سایپا تمامی دنبال کننده های خود را در صفحه اینستاگرام حذف کرد. 
بعد از شکست استقالل مقابل فوالد در اهواز بود که فرهاد مجیدی در پستی 
جنجالی در اینستاگرام از ویالی امیردشت و فوتبال پاک صحبت کرد. وی 
به نوعی مدعی شد در آن مسابقه در حق تیم وی اجحاف شده؛ اما این بار و 
بعد از توقف تیمش، در اینستاگرام اقدام عجیب دیگری انجام داد. البته 
مدیرعامل باشگاه استقالل جور فرهاد را در فضای مجازی کشید و این بار او 
از این طریق به هواداران پیام داد! احمد ســعادتمند، مدیر عامل باشــگاه 
استقالل در صفحه شخصی اش از تماشاگران تیم به خاطر نتیجه ای که در 
بازی با ســایپا رقم خورد، عذرخواهی کرد. او خطاب به هواداران استقالل 
نوشت: »فقط می تونم بگم از شما پوزش می خوام که دل تون شاد نشد اما 
تالشم دو برابر خواهد شد.« با همه این ها نمی توان از کنار شایعات گذشت، 
به خصوص آن که با وجود ممنوعیت حضور تماشــاگران در ورزشــگاه ها  
به خاطر کرونا آن ها در فضــای مجازی حضور فعالی دارنــد و به اتفاقات 
واکنش نشان می دهند. در چند روز اخیر فضای مجازی به شدت علیه فرهاد 
مجیدی اســت و آن ها خواســتار کناره گیری او شــده اند. بنابراین بحث 

اولتیماتوم حتی اگر شایعه باشد هواداران از آن استقبال می کنند. بر اساس 
شنیده ها نتایج اخیر استقالل اصال برای مدیران این باشگاه خوشایند نبوده 
و شنیده می شود مدیران استقالل فقط تا بازی با تراکتور به مجیدی فرصت 
داده اند و در صورت عدم کسب نتایج دلخواه در دو بازی آینده مقابل پارس 
جم و تراکتور، مجیدی رفتنی می شــود و نامجومطلــق به صورت موقت 
جانشین او خواهد شــد. برای فصل بعد هم امیر قلعه نویی و گزینه های 
خارجی از جمله آندره آ استراماچونی سرمربی سابق آبی ها مدنظر مسئوالن 
باشگاه هستند و حتی در فضای مجازی کمپینی برای بازگشت قلعه نویی 
تشکیل شده است! اتفاقا برخی از رسانه ها نظر سرمربی سپاهان در مورد 
این که هواداران استقالل در فضای مجازی کمپین در خواست بازگشت او را 
به این تیم راه انداختند جویا شده اند. قلعه نویی در این باره گفته است: »من 
فضای مجازی را زیاد دنبال نمی  کنم ولی اگر چنین چیزی وجود دارد، از 
کســانی که لطف دارند ممنون هســتم. در حال حاضر تمام تمرکزم روی 
سپاهان و بازی های باقی مانده است و می خواهیم با بهترین شرایط ممکن 
در ۳ جبهه ای که می جنگیم کار را به پایان برسانیم. من پیشنهاد تیم ملی را 
رد کردم، چرا که می خواستم کارم را در سپاهان به پایان برسانم.« حال باید 
دید این اظهارنظر به خاطر رعایت قواعد حرفه ای گری بوده یا به دلخوری 
قلعه نویی از استقاللی ها برمی گردد. او بابت رفتارهای گذشته مسئوالن و 
هواداران استقالل ناراحت است؛ اما گذاشتن ناراحتی ها و دلخوری ها به 

کنار و بازگشت به جمع آبی پوشان هم چندان دور از ذهن نیست.

سرپرســت هیئت بدمینتــون اســتان اصفهان در 
خصوص سالن های ورزشی و اختصاصی بدمینتون 
با بیان اینکه رشته بدمینتون سالن های اختصاصی 
در شهر اصفهان دارد، اظهار کرد: این سالن ها قدمتی 
بیش از ۲۰ ســال دارد و دیگر پاســخگوی نیاز شهر 
اصفهان نیست.حســن بزرگزاد ادامــه داد: هیئت 
بدمینتون به تازگی دفاتر اداری و سالن های ورزشی 
ساخته است. پروتکل های بهداشتی را متناسب با 
بیماری کووید -۱۹ رعایت کردیم و در ورزش بدمینتون 
به طور کامل فاصله بین بازیکنان رعایت می شــود 
که این موضوع مورد توجه عموم قرار گرفته اســت.

سرپرست هیئت بدمینتون اســتان اصفهان با بیان 
اینکه پس از شیوع بیماری کووید -۱۹ از طرف اداره 
کل تربیت بدنی اســتان اصفهان بخشنامه ای برای 
ادامه کار بدمینتون ارسال شده بود، اضافه کرد: بعد 

از مشاهده بخشنامه از طرف اداره کل تمام توان خود 
را به کار گرفتیم تا با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
فعالیت خود را ادامه دهیم، ضمن اینکه خود مردم 
نســبت به رعایت پروتکل های بهداشــتی با عوامل 
بدمینتون در حــال همکاری بودند.بزرگــزاد درباره 
مسئله کمبود مالی یاد آور شد: بازسازی در قسمت 
اداری هیئت انجام شد که با کسری بودجه رو به رو 
شدیم و شــیوع ویروس کرونا یکی از عوامل اضافه 
شدن هزینه های هیئت بود.وی افزود: پس از شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از هیئت ها و مراکز درآمدی 
نداشــتند، در حال حاضر نیز از نظــر کمبود بودجه 
مشکالتی داریم، اما بهانه ای نداریم و فعالیت خود 
را ادامه می دهیم که بتوانیــم کمبود در بخش مالی 
را برطرف کنیم.سرپرســت هیئت بدمینتون استان 
اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان در زمینه بدمینتون 

صاحب عنوان بوده، اضافه کرد: در سال های گذشته 
بازیکنان ملی پوش و تیم های صاحب عنوان در سطح 
کشور زیاد داشــتیم؛ مدت کمی است که بدمینتون 
اصفهان نتوانسته جایگاه خودش را به دست بیاورد 
و تمــام تالش مان این اســت که بتوانیــم روزهای 
روشنی را که در گذشته داشتیم به بدمینتون اصفهان 
برگردانیم.بزرگزاد درباره اینکه اداره کل ورزش و جوان 
استان اصفهان رشته ما را مثل بسیاری از ورزش ها 
حمایت کرده است، افزود: انتظار ما از اداره کل ورزش 

و جوانان توجه است.

سرپرست هیئت بدمینتون استان اصفهان:

می خواهیم روزهای روشن گذشته را به بدمینتون برگردانیم

سوال  روز

هافبک سابق آرسنال در  رم ماندنی شد
به نقل از پایگاه خبری فوتبال ایتالیا، جالوروسی به تازگی اعالم کرد که قرارداد هافبک ارمنی این تیم 
یعنی هنریک میختاریان تمدید شده و در واقع سران باشگاه رم موفق به توافق با آرسنالی ها شدند تا 
این بازیکن فصل آینده نیز در ایتالیا بماند.میختاریان که به صورت قرضی از آرسنال به رم پیوسته در 
فصل جاری شش گل به ثمر رسانده و سه پاس گل نیز برای هم تیمی های خود ارسال کرده است.وی 
در مصاحبه با سایت رسمی باشگاه رم گفته: بسیار خوشحالم که می توانم اینجا بمانم، به خاطر اینکه 
هنوز اهدافی هستند که به آن نرسیده ام و امیدوارم با حضورم در رم بتوانم آن ها را محقق کنم.هنریک 
میختاریان پس از ترک منچستریونایتد و پیوستن به آرسنال نتوانست عملکرد مثبتی از خود نشان 

دهد و به همین دلیل به صورت قرضی راهی رم شد.

شیاطین سرخ بیخ گوش چلسی
منچستریونایتد با یک برد قاطعانه در زمین برایتون با یک بازی بیشتر به دو امتیازی چلسی رسید.

منچستریونایتد که در حال حاضر در رتبه پنجم لیگ انگلیس قرار دارد، اگر در نهایت منچسترسیتی از 
حضور در اروپا محروم شود حتی با رتبه فعلی هم می تواند به چمپیونزلیگ برسد؛ اما آنها می خواهند 
در میان چهار تیم باالی جدول باشند تا کارشان به اما و اگر نکشد. منچستریونایتد با دبل برونو فرناندز 
و گلی دیگر از گرینوود با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رســید و برد قاطعانه ای را در مقابل برایتون به 
دست آورد.برایتون فعال شش امتیاز تا منطقه سقوط فاصله دارد. آنها در فاصله شش بازی به پایان 
لیگ انگلیس همه تالش خود را خواهند داشت تا پروژه بقا را نهایی کنند و فصل بعد هم در لیگ برتر 
بمانند که البته بعد از این شکست خانگی باید روی بقیه بازی های خود دقت و تمرکز بیشتری داشته 
باشند.منچستریونایتد پس از آن که صعودش به نیمه نهایی جام حذفی انگلیس را نهایی کند باید در 
این مسابقات نیز رو در روی چلسی قرار بگیرد و به نظر می رسد که امسال جدال سولشر و لمپارد دو 
مربی جوان لیگ انگلیس یکی از جذاب ترین دوئل ها خواهد بود و باید دید که در نهایت چه کسی 

رتبه چهارم را به دست می آورد.

یوونتوس در پی جذب هافبک والنسیا
باشگاه یوونتوس که موفق شد معاوضه میرالم پیانیچ با آرتور ملو را به سرانجام برساند، همچنان به 
دنبال تقویت خط میانی تیم تحت هدایت مائوریتزیو ساری است و برای این منظور چشم به جذب 
هافبک اسپانیایی والنســیا دوخته است.بر اساس گزارش شــبکه تلویزیونی »ESPN«، باشگاه 
یوونتوس قصد دارد در پنجره نقل وانتقاالت تابستانی پیش رو هافبکی دیگر به خدمت بگیرد و برای 
این کار بودجه قابل توجهی کنار گذاشته است. طبق این گزارش، مدیران این باشگاه ایتالیایی، فران 
تورس از والنسیا را به این منظور زیرنظر دارند.تورس ۲۰ ساله همچنین مورد توجه باشگاه هایی همچون 
لیورپول و منچستریونایتد قرار دارد. این هافبک اسپانیایی که این فصل در والنسیا درخشان ظاهر 
شــده، در ۴۰ بازی آمار 6 گل زده و 7 پاس گل را از خود برجای گذاشته است.فران تورس که فوتبال 

حرفه ای اش را از سال ۲۰۱7 با والنسیا آغاز کرده، در حال حاضر عضو تیم زیر ۲۱ سال اسپانیاست.

جدیدترین گزینه برای تقویت تیم مورینیو
حدود پنج سال از حضور هافبک صربستانی یعنی سرگی میلینکوویچ ساویچ در سری آ و باشگاه 
التزیو می گذرد. این هافبک ۲5 ساله طی فصول گذشته یکی از بهترین بازیکنان التزیو بوده و همواره 
نمایش های درخشانی ارائه داده است.میلینکوویچ ساویچ در فصل جاری نیز یکی از کلیدی ترین 
مهره های تیم سیمونه اینزاگی بوده و در ۲7 بازی برای التزیو آمار 5 گل و 5 حاال و در همین ارتباط 
مرکاتو مدعی شده که ژوزه مورینیو برای تقویت خط هافبک تیمش به جذب هافبک صربستانی 

التزیو عالقه نشان داده است. 

فوتبال جهان

تیم ملی بدون هوادار 
مقابل عراق و بحرین؟

پس از ماه ها بالتکلیفی، برنامه بازی های معوقه 
از مرحله دوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا 
اعالم شد و تیم ملی طبق پیش بینی ها، در مهر و 
آبان سال جاری چهار دیدار سرنوشت ساز خود 
را برگزار می کند.با این حال هنوز محل برگزاری 
مسابقات از ســوی نهادهای بین المللی اعالم 
نشده و مشخص نیســت بازی ها طبق روال 
به صورت میزبان و میهمان برگزار می شــود و 
تماشــاگران می توانند از تیم خود در ورزشگاه 
حمایت کنند یا بــه علت ادامه شــیوع کرونا، 
بازی ها در کشور ثالث یا در پشت درهای بسته 
برگزار خواهد شد.این اقدام فیفا و AFC به علت 
ادامه شیوع کرونا در کشورهای مختلف جهان 
است. در حال حاضر کرونا در برخی از کشورها 
اوج گرفته و کارشناسان پیش بینی  می کنند در 
پاییز وضعیت انتقال این بیماری بدتر خواهد 
شــد و پروتکل های بهداشــتی باید با شدت 
بیشتری اجرا شــود.در همین زمینه، رییس 
کمیته پزشکی یوفا اعالم کرده تمام بازی های 
ملی در فصــل پاییز بدون حضور تماشــاگران 
برگزار می شــود و فعال بازگشــت هواداران به 
ورزشگاه ها ضرورتی ندارد. در نتیجه فعال نباید 
در انتظار بازگشت هواداران به ورزشگاه ها بود.

اگرچه فیفا تصمیماتش را پس از مشــورت با 
کنفدراســیون های محلی اجرایی می کند؛ اما 
مشخص است که برخی از کشورهای آسیایی 
از حیث رعایت پروتکل های بهداشــتی نسبت 
به اروپا و کشــورهای توســعه  یافته ضعیف تر 
هستند.در نتیجه با توجه به برگزاری بازی های 
لیگ برتر ایران بدون حضور تماشــاگر، شاید 
AFC هم در پاییــز مجوز برگــزاری با حضور 
تماشــاگران را به ایران ندهد و تیم ملی مجبور 
شود بدون حمایت هواداران به مصاف رقیبانش 
برود.این اتفاق در حالی است که مسئوالن تیم 
ملی تا پیش از این حساب ویژه ای روی حمایت 
یار دوازدهم از ایــران مقابل تیم های بحرین و 
عراق باز کرده بودند تا ملی پوشــان به پشتوانه 
حمایت تماشــاگران، به راحتی این دو تیم را 
شکســت دهند و به عنوان تیم صدرنشین 

راهی مرحله بعد شوند.

نتایج اخیر استقالل اصال برای مدیران این باشگاه 
خوشایند نبوده و شنیده می شود مدیران استقالل فقط تا 
بازی با تراکتور به مجیدی فرصت داده اند و در صورت عدم 
کسب نتایج دلخواه در دو بازی آینده مقابل پارس جم و 

تراکتور، مجیدی رفتنی می شود

منهای فوتبال

وز عکس ر

پژمان جمشیدی 
تغییر چهره داد

پژمان جمشیدی ظاهرا به دلیل کار 
جدید خود در ســینما مجبور شــده 
تغییر چهــره دهد.تازه ترین تصویر 
او بــه نوعــی بــرای طرفدارانــش 
باورنکردنی است. جمشیدی عالوه 
بر اینکه موهای خــود را رنگ کرده، 
ریش های خود را هم بلند کرده تا کال 

چهره اش را تغییر دهد.

عکس: خبر ورزشی
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رییس شورای اسالمی شهر:

خدمات شهری رتبه دوم تخصیص بودجه اصفهان را دارد
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تبریک روز شــهرداری ها و دهیاری ها و دهه کرامت اظهار 
کرد: مسئولیت سختی به عهده معاونت خدمات شهری است و فعالیت حدود هفت هزار و ۶۰۰ نیرو در 

این بخش نشــان از سنگینی این وظایف 
اســت.علیرضا نصر اصفهانی با بیان اینکه 
معاونت خدمات شــهری به لحاظ تعداد 
ســازمان هایی که در آن مشغول فعالیت 
هســتند بزرگ ترین معاونت شــهرداری 
محسوب می شــود، افزود: موفقیت این 
معاونت برعهده تمام کارکنانی اســت که 
همواره به گوش هســتند و در زمان نیاز در 
مناطق حاضر می شــوند.رییس شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان 

به نظافت و فضای ســبز موجود در آن شناخته می شود، تصریح کرد: ســه هزار و ۷۰۰ هکتار از مجموع 
هفت هزار هکتار فضای سبز اصفهان متعلق به شهرداری است و بر اساس آماری که اعالم شده باید در 
حدود ۴۰ میلیون متر مربع روزانه نظافت در شهر انجام شود که ۵۰ درصد این نظافت مکانیزه و ۵۰ درصد 
آن دستی انجام می شود.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه قدردانی از زحمات تمامی 
کارکنان در کنار تشویق باید موردنظر باشــد، افزود: در نیمه دوم سال گذشته شورای شهر هر هفته را به 
بازدید از یک منطقه اختصاص داد که در این راستا مشکالت پیش روی مناطق از نزدیک دیده شد. وی 
اضافه کرد: بازدید شورای شهر از مناطق بهانه ای شد تا در زمان بررسی و تعیین بودجه میزان اختصاص 
بودجه به بخش های مختلف با دقت بیشتری انجام شود.نصر اصفهانی ادامه داد: بعد از بازدید از مناطق 
همچنین تعیین شد در بودجه سال ۹۹ توجه ویژه ای به خدمات رفاهی کارکنان شهرداری شود که تحقق 
آن می تواند اتفاقات خوبی را در آینده رقم بزند، در این راستا در جلسات مختلف بحث خدمات رفاهی 
کارکنان را با شهردار در میان گذاشتیم که در آینده این اقدامات محقق خواهد شد.وی با اشاره به اهمیت 
معاونت خدمات شهرداری تصریح کرد: بعد از بخش حمل و نقل بیشترین بودجه ساالنه شهرداری به 

خدمات شهری تعلق می گیرد که بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد است.

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر:

به دنبال زیبا و سبز ماندن اصفهان هستیم
رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه کمیسیون 
بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر که با موضوع بررسی عملکرد حوزه خدمات 
شهری شــهرداری اصفهان در سال ۹۸ برگزار شد، ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیت های حوزه خدمات 
شهری و مسئوالن این بخش اظهار کرد: مقایسه کردن بخش های مختلف یک معاونت و سازمان شاید 
سخت باشد ولی این مقایسه الزم است تا با برآورد کردن اقدامات شده بتوان برای آینده برنامه ریزی 
کرد.عباسعلی جوادی با بیان اینکه وظیفه ما خدمت به مردم در راستای تامین رفاه و بهداشت و ارائه 
خدمات است، افزود: با وجود اینکه ســاماندهی امور بهداشتی شــهر بر عهده دانشگاه علوم پزشکی 
اســت ولی برنامه ریزی اقدامات زیربنایی و اصلی بهداشتی شــهر بر عهده شهرداری هاست.رییس 
کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت اقدامات 
شهرداری ها در راستای ارتقای بهداشت شهر اضافه کرد: اگر یک روز شهرداری نسبت به جمع آوری زباله 
یا آبیاری فضای سبز شهر اقدام نکند، وضعیت بهداشتی شهر از کنترل خارج می شود.وی با بیان اینکه 
شهرداری عالوه بر بهداشت شهری، وظیفه تامین بهداشت روانی شهر را نیز بر عهده دارد، ادامه داد: باید 

در سال جاری به گونه ای عمل شود که بتوانیم همچنان شهری زیبا و سبز داشته باشیم.

به همت مدیریت شهری صورت می گیرد؛

نصف جهان؛  غرق در جشن و سرور والدت امام رئوف

یکی از اولویت ها و دغدغه های اصلی مدیران شهری اصفهان افزایش نشاط 
و شادی در بین شهروندان این شهر است و اعیاد مذهبی یکی از بهانه هایی 
است که در بستر آن برنامه های متنوع و شاد برای شهروندان برگزار می شود.

همزمان با فرا رسیدن شب یازدهم ذی القعده و میالد هشتمین پیشوای 
شیعیان امام رضا )ع( اصفهان غرق در جشن و ســرور شده و ویژه برنامه 
جشــن دهه کرامت با رویکرد محله محوری و رعایــت کامل پروتکل های 
بهداشــتی در تعدادی از محالت مناطق ۱۵ گانه شــهرداری برگزار خواهد 
شد.در مناطق مختلف شــهرداری برنامه های زیادی همچون نورافشانی، 
کارناوال های شادی، کاروان کرامت، نغمه های رضوی به مناسبت خجسته 
میالد امام رئوف برگزار می شود که شــهروندان می توانند با رعایت فاصله 

اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از این برنامه ها استفاده کنند.

بزرگ ترین نورافشانی آسمان اصفهان در شب والدت امام رضا )ع(
محمد کیهانی در این باره اظهار کرد: بزرگ ترین نورافشــانی شهر اصفهان 
در شب میالد امام هشتم، حضرت علی ابن موســی الرضا )ع( در منطقه 
هشت برگزار می شود.وی با اشاره به اجرای بزرگ ترین نورافشانی آسمان 
اصفهان در هشت نقطه از شهر به نیت والدت هشتمین امام شیعیان، گفت: 
این مراسم شامگاه پنجشنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۲۱ در شب میالد هشتمین 
امام شیعیان در خیابان کاوه بعد از ترمینال کاوه پارکینگ عمومی، بزرگراه 
شهید خرازی بعد از خیابان پنج آذر جنب کوی شماره ۱۷، محله شمس آباد 
فرهنگســرای باران، محله فردوان جنب ورزشــگاه، محلــه کوجان جنب 

فرهنگسرای سالم، خانه اصفهان محوطه باغ نوش، محله مارچین جنب برج 
کبوتر و محله بهرام آباد جنب فرهنگسرای صدرا برگزار می شود.مدیر منطقه 
هشت شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: میعادگاه آسمان، منطقه هشت 

است که از شهروندان دعوت می شود در این مراسم باشکوه شرکت کنند.

برگزاری ویژه برنامه نغمه های رضوی در منطقه 11
»حمید اشرفی« مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان نیز با اشاره به برنامه های 
این منطقه در آستانه میالد هشتمین امام آسمان والیت، گفت: ویژه برنامه 
نغمه های رضوی به همت معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه روز پنجشنبه 
۱۲ تیرماه)امروز( همزمان با شــب والدت حضرت امام رضا )ع( از ساعت 
۱۹ لغایت ۲۲ در سطح منطقه ۱۱ برگزار می شود.وی افزود: این ویژه برنامه 
با حضور خادمان حضرت امام رضا )ع( در بوســتان های شــهدای مدافع 
حرم و امام رضا )ع(، میدان شاهد و گلزار شهدای رهنان برگزار خواهد شد 
که از شهروندان منطقه دعوت می شــود در این مراسم شرکت کنند.مدیر 
منطقه ۱۱ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: در این ایام حال و هوای شهر با 
آذین بندی های مختلف همچون گل کاری، ریسه، پرچم های رنگی و … برای 

دوستداران امام رضا )ع( متحول شده است.

اجرای 12 برنامه همزمان با میالد امام رئوف
»علی باقری« مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان از اجرای ۱۲ برنامه در سطح 
این منطقه به مناسبت میالد امام رضا )ع( خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۲۱ 

شب چهارشنبه ۱۱ تیرماه  جشن »آستان قدسیان« در شهرک قدس برگزار  
شد.وی با بیان اینکه ویژه برنامه »باز بازی مربی محور« امروز  در پارک ملت 
برگزار خواهد شــد، تصریح کرد: کارناوال والیت عشق از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در 
پارک مهدیه و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در پارک عاشق آباد برنامه اجرا می کند.مدیر 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه»کاروان کرامت« در ملک شهر به 
اجرای برنامه می پردازد، گفت: کارناوال والیت عشق نیز در روز والدت حضرت 
امام رضا )ع( در محله های امین آباد و محمودآبــاد اجرای برنامه خواهد 
داشت.وی گفت: »باز بازی استیج کوچک« عنوان یکی دیگر از برنامه های 
در نظر گرفته شده منطقه ۱۲ به مناسبت میالد هشتمین امام شیعیان است 
که روز جمعه ۱۳ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در پارک ملت و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در 
پارک صدف اجرا خواهد شد.باقری خاطرنشان کرد: کارناوال »والیت عشق« 
در چهاردهمین روز از تیرماه ســال جاری از ســاعت ۱۹ تا ۲۱ جنب مدرسه 
گلشیرازی و از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در پارک شهرک کوثر به اجرای برنامه خواهد 

پرداخت که حضور برای عموم شهروندان در این برنامه ها آزاد خواهد بود.

»یاری گر هم باشیم«
»احمد رضایی« مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: برنامه فرهنگی 
و اجتماعی با شــعار »یاری گر هم باشیم« به مناســبت میالد با سعادت 
امام هشتم )ع( ساعت ۲۱  امشب برگزار و به صورت هفتگی ادامه خواهد 
داشت.وی با بیان اینکه ویژه برنامه »یاری گر هم باشیم« در هشت مجتمع 
آپارتمانی به صورت همزمان برگزار می شود، افزود: در این برنامه از ساکنان 
مجتمع های آپارتمانی دعوت می شود تا با حضور در مکانی معین و با رعایت 
نکات ایمنی و فاصله گذاری اجتماعی حضور یابند.مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان افزود: در ادامه تیم مشاوره روان شناسی اعزامی از دانشگاه اصفهان 
در جمع ساکنان مجتمع های مسکونی حاضر شــده و مباحثی را با هدف 
کاهش مشــکالت روحی و روانی خانواده ها از جمله تــرس، اضطراب و 
تنش های ناشی از طوالنی شدن دوران شیوع کرونا و پرخاشگری و مشاجره 
در خانه ها و راهکارهای کارشناسی شده به شهروندان ارائه می کنند.رضایی 
از شهروندان درخواســت کرد: با رعایت نکات بهداشتی استفاده از ماسک 
و رعایت فاصله اجتماعی در این برنامه ها شــرکت کنند.آیین نورافشــانی 
آسمان منطقه ۱۰ شهرداری ساعت ۲۱ روز جمعه ۱۳ تیرماه در بوستان الله 
انجام و بنرهایی از صحن و ســرای مقدس حضرت ثامن الحجج علی بن 
موسی الرضا )ع( با شعار »به تو از دور سالم« نصب خواهد شد.در منطقه ۱۴ 
شهرداری اصفهان نیز جشن های ویژه والدت حضرت علی بن موسی الرضا 
)ع( در فرهنگسراهای حافظ و انتظار، کانون فرهنگی یاقوت آسمانی و کانون 

فرهنگی افالکیان ویژه عموم شهروندان برگزار می شود.

گروه موســیقی دف زد، خواننده به غزل جان داد 
و تصویر ایســتاد روی یک تابلوی سفید: »افتتاح 
آرامگاه صائب، مهرماه ۱۳۴۷.«برنامه بزرگداشت 
صائب که شــامگاه دهم تیرماه برگزار شــد، برای 
همه آن هــا که در جــوار آرامگاه یا از فرهنگســرای 
مجازی اصفهان شــاهد پخش آن بودند به واسطه 
نمایشــنامهمحمدرضا رهبری و اجــرای یک گروه 
تئاتر ساعتی زمان را به عقب برگرداند. ابتدا تا دهه 
چهل که چگونگی پیدا شدن قبر صائب از زیر گل و 
گیاه های یک زمین موقوفه و ساخت بنای آرامگاه را 
شرح دهند و بعد به عقب تر، تا روزگاری که صائب، 
این فدایی کلمه، زنده بود و داشت درباره عالقه اش 
به اصفهان ســخن می گفت.دقایقی بعد ســعید 
بیابانکی، شــاعر نامور اصفهان یادمــان آورد که در 
سال ۱۳۹۹ هستیم و درگیر ویروسی به نام کرونا. 
بیابانکی گفت: ما احتماال آخرین نســلی هستیم 
که از زندگی لذت بردیم چــون خیلی از لذت های 
پیش پاافتاده از کف ما رفتــه و امیدوارم صائب که 

عالوه بر شــاعری، عارف هم بود دعا کند که شر این 
ویروس از سر مردم جهان کم شود و ما به شرایطی 
برگردیم که می توانستیم مثل انسان زندگی کنیم و 
همدیگر را ببینیم. پس از ایراد این سخنان، هشت 
شاعر شــعرخوانی کردند و ســپس محمد عیدی، 
رییس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهان این گونه به شرح منقبت های 
صائب پرداخت: میــرزا محمدعلی صائب تبریزی، 
نام آور سبک هندی یا اصفهانی است که  همه شعر او 
را سرشار از لطافت و تلمیح و نازک خیالی می دانند 
و بسیاری از شــاعران پس از مرگش شیوه او را پی 
گرفتند.وی ابــراز امیدواری کرد کــه وجود صائب 
مایه پیوند قوی کانون های میان فرهنگی شــود تا 
بتوانیم به واسطه این شــاعر، گفت وگوهای ادبی را 
زنده کنیم.علیرضا نصر اصفهانی، رییس شــورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه این مراسم گفت: 
ما ناگزیریــم الگوهایی را به نســل جدید معرفی 
کنیم و چه کســانی بهتر از امثال صائــب که بعد از 

گذشــت ۴۰۰ ســال هنوز بلندآوازه و افتخارآفرین 
هستند؟وی ادامه داد: این الگوها از نسلی به نسل 
دیگر منتقل می شــوند و وظیفه این انتقال را ما بر 
عهده داریم و  به همین خاطر روز بزرگداشت صائب، 
در آرامگاه او دور هم جمع شــدیم.نصر اصفهانی بر 
لزوم بزرگ داشــتن مفاخر در قید حیات نیز تاکید 
و خاطرنشان کرد: شورای اسالمی شهر اصفهان در 
بودجه معاونت این موارد را لحاظ کرده تا تمایل به 
برگزاری این برنامه ها در شهر ترویج داده شود؛ اما 
با شیوع ویروس کرونا این دست برنامه ها محدود 
شده است.علیرضا روحانی، معاون فرهنگی سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان نیز 
راه اندازی فرهنگسرای مجازی اصفهان را اقدامی در 
جهت بردن فعالیت های ســازمان در بستر مجازی 
با توجه به شــیوع ویروس کرونا دانســت  و گفت: 
تالش کردیم برنامه بزرگداشت صائب را با ترکیبی از 
موسیقی، تئاتر و ادبیات برگزار کنیم چراکه اصفهان 
در هر سه این رشته ها دارای مکتب است و ما باید 
این مکاتب را به انحای مختلف به مردم بشناسانیم.
روحانی، سخن اصفهان را سخنی فراملی دانست 
که قادر اســت مرزهــا را درنوردد و وجــود آرامگاه 
بزرگانی چون صائــب را در اصفهان یک ســرمایه 
دانست.معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان، نوید داد که در طول 
سال برنامه های بیشتری برای بزرگداشت مفاخر 
اصفهان برگزار شــود و گفت: وظیفه ما فراهم کردن 
بسترها برای بهینه کردن این سوژه هاست تا در بین 

مردم به شکل یک الگو دیده شود.

شبی به یاد صائب

 پخش برنامه تلویزیونی »پایتخت دل ها«
ویژه والدت امام رضا)ع(

برنامه »پایتخت دل ها« ویژه میالد امام رضا)ع( از ســوی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ تیر از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در قالب یک برنامه تلویزیونی اجرا می شود.

معاون اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: برنامه »پایتخت 
دل ها« ویژه میالد امام رضا )ع( توسط ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و 
با همکاری شبکه اصفهان، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و اســتودیوی شبکه امام رضا)ع( 
برنامه ریزی شده است.مرتضی رشیدی اظهار کرد: این برنامه ۱۱، ۱۲ و ۱۳ تیرماه  به مدت سه شب 

از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در قالب یک برنامه تلویزیونی اجرا خواهد شد.

دومین جایزه جمالزاده در ایستگاه پایانی 
همزمان با روز قلم، مراســم اختتامیه دومین دوره جایزه جمالزاده ۱۴ تیرماه ساعت ۲۱ به صورت 
مجازی برگزار می شــود.دبیراجرایی دومین دوره جایزه جمالزاده با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و اوج گیری دوباره آن در این روزها، مراســم اختتامیه دومین دوره جایزه 
جمالزاده همزمــان با روز قلم به صورت مجــازی برگزار و به صورت زنده پخش می شــود.محمد 
معماریان افزود: در این مراسم قدرت ا... نوروزی شــهرداراصفهان، محمد عیدی معاون فرهنگی 
شهردار اصفهان و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و مجید قیصری دبیر 
ادبی جایزه جمالزاده به ایراد سخن می پردازند.وی ادامه داد: اعالم اسامی برندگان نهایی این دوره 
جایزه طبق روال مورد انتظار از بخش های اصلی برنامه است که با توجه به عدم حضور برگزیدگان در 
مراسم، پس از پایان جشنواره جوایز نقدی به همراه تندیس و لوح افتخار از سوی دبیرخانه جشنواره 
برای آنها ارسال می شود.دبیر اجرایی دومین دوره جایزه جمالزاده به انتشار نشریه و مجموعه آثار 
برگزیده این دوره از جشنواره پس از پایان برگزاری، اشاره کرد و نوید اعالم فراخوان دوره سوم جایزه 
در سال جاری را داد.  وی خاطرنشان کرد: عموم عالقه مندان می توانند، مراسم اختتامیه دومین 
 isfahanfarhnag ، vcci.ir ، jamalzadehaward دوره جایزه جمالزاده را در صفحات مجازی

و صفحه آپارات https://www.aparat.com/jamalzadehaward دنبال کنند.

ساعت فعالیت مراکز تفریحی اصفهان اعالم شد
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان )وابسته به شهرداری 
اصفهان( ساعت کار زیرمجموعه های گردشگری این شرکت در فصل تابستان سال جاری را اعالم 
کرد.علی معینی اظهار کرد: ســاعت فعالیت تله کابین صفه در تابستان امسال همه روزه از ساعت 
۱۶:۳۰ تا ۲۲:۰۰، ســاعت شــروع به کار در روزهای تعطیل از ســاعت ۱۰ صبح در نظر گرفته شده و 
روزهای شنبه تعطیل است.وی افزود: بولینگ صفه تمامی روزهای هفته به جز شنبه ها از ساعت 
۱۶:۳۰ تا ۲۴ و بیلیارد صفه نیز تمامی روزهای هفته به جز شنبه ها از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۴ در اختیار 
 شهروندان است و ساعت شروع به کار بولینگ و بیلیارد صفه در روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ صبح

 است.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان با بیان اینکه زیپ الین 
و پل معلق صفه روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ســاعت ۱۶:۳۰ تا ۲۲ و در روزهای تعطیل از ساعت 
۱۰ صبح پذیرای شهروندان است، تصریح کرد: شهربازی و ســینما هفت بعدی صفه همه روزه از 
ساعت ۱۷ تا ۲۴ آماده پذیرش شهروندان و گردشگران است.وی ادامه داد: ساعت فعالیت تله سیژ 
ناژوان روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ و در روزهای تعطیل صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و 
بعدازظهرها از ساعت ۱۷ تا ۲۱ خواهد بود.معینی اظهار کرد: مجموعه تفریحی شهر رویاها در تابستان 
سال جاری تمام روزهای هفته به جز شنبه ها از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۴ پذیرای شهروندان خواهد بود.

شورا

خبر روزاخبار

تفاهم نامه مشترک برای 
توسعه و حمایت از شهر 

یادگیرنده
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان از تفاهم نامه مشــترک 
سازمان فاوا شــهرداری با اداره کل ارتباطات 
و فناوری اطالعات اســتان اصفهان خبر داد.

ســیدحمیدرضا ابطحی اظهار کرد: بر اساس 
هماهنگی  بــا اداره کل ارتباطــات و فناوری 
اطالعات اســتان، در تفاهم نامه مشترک در 
خصوص توسعه و حمایت از شهر یادگیرنده 
و ارائه خدمات به شهروندان در شهر و استان 
اصفهان اقدامات موثرتری صورت می گیرد.

وی افزود: کمک به ثبت پروژه شهر یادگیرنده 
در اتحادیــه مخابرات آســیا و اقیانوســیه، 
همــکاری در پــروژه ســامانه تعاملی دولت 
الکترونیک بر بستر شهر یادگیرنده و همکاری 
مشترک در زمینه توســعه اقتصاد دیجیتال 
شهروندی و حمایت از کسب و کارهای نوپا از 
دیگر موضوعات مورد توافق مشــترک است.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به همکاری در 
اشتراک گذاری زیرســاخت های ارتباطی با 
اپراتورهای ارتباطی، افزود: در این تفاهم نامه 
مشــترک ضمن همکاری در ایجــاد تجمیع 
کننده اینترنت اشــیا جهت ایجاد خدمات و 
زیرساخت های شهر هوشــمند، محتواهای 
آموزشــی مرتبط نیز در این حــوزه تخصصی 
تهیه و در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.وی 
در خصوص شــهر یادگیرنده، اظهار کرد: شهر 
یادگیرنده مفهومی بین المللی است که سازمان 
جهانی یونسکو با هدف ایجاد ارزش افزایی از 
مشارکت گروهی شهرها شبکه ای ایجاد کرده 
است و در جهت تحقق اهدافی مانند دستیابی 
به شــهر خالق و هوشــمند پایدار و افزایش 
کارآفرینی نقش آفرینی کند.ابطحی افزود: در 
این راستا قرار است در سامانه شهر یادگیرنده 
اصفهان به نشانی LCITY.IR، بیست و شش 
حوزه عمومی و تخصصی مورد نیاز شهروندان 
آموزش داده شده و ســواد کاربردی فناوری 

اطالعات شهر ارتقا یابد.

نشاط کودکانه در 
موج دوم کرونا

میــدان امــام)ره( یکــی از 
مهم ترین اماکن تفریحی شهر 
اصفهان است که با گرم شدن 
هوا بسیاری از خانواده ها برای 
گذران اوقــات فراغت به این 

میدان تاریخی می آیند.

وز عکس ر
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فرشته کریمی زاده، روان شناس در خصوص راه های کنترل 
عصبانیت بیان کرد: خشم یک احســاس طبیعی است و در 
ســامت و بقای افراد نقش مهمی دارد، اما این احســاس 
هنگامی می تواند مفید باشــد که مدیریت شود چرا که عدم 
کنترل خشم ســبب آســیب به فرد و اطرافیانش می شود.

وی با اشاره به اینکه بروز خشــم از عوامل بیرونی نظیر مورد 
تمسخرقرار گرفتن، تحقیر شــدن، پایمال شدن حق، دشنام 
شنیدن و مسائلی از این قبیل ناشی می شود، ادامه داد: عوامل 
درونی مثل افکار، عقاید، احساســات و خاطرات نیز در بروز 
عصبانیت نقش دارند.این روان شــناس ضمن بیان اینکه با 
انجام چند راهکار ساده می توان با خشــم مقابله کرد، افزود: 
اولین راه برای کنترل این احســاس فکر کردن به موضوعی 
است که موجب عصبانیت خود  شده است، چرا که بسیاری از 
افراد به دلیل برداشت غلط و اغراق درمورد یک موضوع از کوره 
در می روند، از این رو با فکر کردن می توان فهمید یک موضوع 
تا چه حد از اهمیت برخوردار است و آیا ارزش خشمگین شدن 
را دارد یا نه.کریمی زاده ضمن اشاره به اینکه تغییر نگرش در 
مورد یک مسئله سبب کاهش میزان خشم در افراد می شود، 
گفت: راهکار دیگر برای مدیریت این احساس تخلیه انرژی 
است که از طریق انجام حرکات ورزشی و پیاده روی امکان پذیر 

است.وی، تغییردادن محیط هنگام بروز عصبانیت را در کنترل 
این احساس بسیار موثر دانست و توصیه کرد: بهتر است افراد 
زمانی که دچار خشم می شوند، محیط را ترک کنند، برای مثال 
اگر فردی در اتاق است از آنجا بیرون و به مکانی دیگر برود، چرا 
که این کار کمک بزرگی در کنتــرل عصبانیت به فرد می کند.

این روان شــناس عنوان کرد: خوردن یک لیوان آب و یا یک 
نوشــیدنی خنک هنگام ناراحتی از بروز عصانیت جلوگیری 
می کند و سبب می شود، فرد احساس آرامش بیشتری پیدا 
کند.کریمی زاده اظهار کرد: باال بردن توانایی حل مســئله در 
مدیریت احساسات و از جمله عصبانیت نقش بسیار مهمی 
را ایفا می کند و از این رو بهتراســت افــراد هنگامی عصبانی 

می شوند، قبل ا زاینکه عکس العملی نشان دهند به راهکار برای 
حل مشکل بیندیشند، چرا که اگر فرد به این نکته پی ببرد که 
می تواند مسئله پیش آمده را به راحتی حل کند، در مواجهه با 
مشکات کمتر احساس خشم می کند.وی اضافه کرد: پرهیزاز 
کینه توزی و بخشودن دیگران بیش از هرعامل دیگری فرد را 
از احساس خشم دور می کند و باعث می شود افراد احساس 
بهتری نسبت به اطرافیان خود داشته باشند و همین احساس 
سبب آرامش روحی و روانی بیشتر می شود.این روان شناس 
متذکر شد: هنگامی که از دست کسی عصبانی می شویم، بهتر 
است خود را به جای او بگذاریم تا بفهمیم که قصد او از انجام 
کاری ما را ناراحت کرده چه بوده اســت، در این صورت بیشتر 
شرایط دیگران درک می کنیم و کمتر از آن ها می رنجیم و به این 
ترتیب کمتر احساس خشم می کنیم.وی ضمن تاکید به نقش 
سبک زندگی سالم و داشتن خواب کافی در مقابله با خشم، 
گفت: استفاده از دمنوش های آرام بخش نظیر گل گاو زبان در 
کنترل عصبانیت موثر است.کریمی زاده بیان کرد: اگر فردی 
بیش از اندازه عصبانی شود و با انجام را هکار های فوق موفق به 
کنترل این احساس نشود، باید به روان شناس مراجعه کند 
تا علت این موضوع شناسایی شود و اقداماتی برای رفع این 

مشکل صورت گیرد.

آشپزی

لوکوم شیر 
مواد الزم: شیر دو و یک دوم پیمانه،نشاسته گل دو قاشق 

غذاخوری سرپر،کره 20 گرم،شکر  یک دوم پیمانه،وانیل یک چهارم 
قاشق چای خوری،مغز پسته مقداری )اختیاری(،پودر نارگیل برای تزیین

طرز تهیه: ابتدا نشاسته گل را داخل شیر سرد حل کرده و از صافی رد کنید. سپس شکر را 
به این ترکیب اضافه کرده و مخلوط را روی گاز با حرارت مایم قرار داده و مرتب هم بزنید.

ترکیب شیر، نشاسته و شکر را آنقدر حرارت دهید تا به غلظت مناسب رسیده و بوی خامی 
نشاسته از بین برود. در این مرحله عجله نکنید و شعله را باال نکشید. زیرا در این صورت این 

ترکیب خیلی زود غلیظ می شود، در حالی که نشاسته همچنان مزه خامی می دهد.
وقتی مخلوط لوکوم شیر به غلظتی شبیه به فرنی رسید کره را نیز به آن اضافه کنید. بعد از آنکه کره 

آب شد شعله را خاموش کرده و وانیل را نیز به مواد بیفزایید.  اجازه دهید مایع کمی از حرارت 
بیفتد، سپس مغز پسته یا هر نوع مغز دیگری که دوست دارید داخل آن بریزید.  داخل 

قالب مورد نظر را آب بزنید به طوری که نمناک باشد. سپس مایع لوکوم را داخل 
آن ریخته و به مدت 4 تا 5 ساعت داخل یخچال قرار دهید تا کاما ببندد.
بعد از گذشت این زمان، لوکوم شیر را از قالب خارج کرده، برش بزنید و 

داخل پودر نارگیل بغلطانید. همچنین می توانید از ترافل، 
شکات بن ماری شده یا شربت غلیظ برای 

تزیین آن استفاده کنید.

ترفندهای طالیی برای کنترل خشم

 معرفی کتاب

خبر

ماجرای عجیب یک جشن تولد

ساخت شهر عاری از خودرو در دل کالن شهر شنزن چین

میثم رشیدی مهرآبادی، درباره تازه ترین کتاب انتشارات 27 بعثت که روایت زندگی شهید مهدی ثامنی راد است در فضای مجازی 
نوشت:صبحی که با کتاب »آقا مهدی« به قلم »آقا جواد« شروع شود، باید صبح متفاوتی باشد؛ اما... رسیده ام به فصل 

آخر. هر پاراگراف که می خوانم، سری می زنم به عکس هوایی هوبر در آخر کتاب. مدام می روم و می آیم. خط ها مثل 
برق جلوی چشمم می آیند اما هضم شان برایم مشکل است.خودم را می کشم پشت ساختمان Tشکل تا تک تیرانداز 
داعشی مغزم را متاشی نکند اما آنچه بر مهدی می گذرد، کار خودش را می کند. روح مهدی بلند می شود و راه می افتد. 

چهاربار پاراگرافش را می خوانم. پا به پای روح مهدی می روم تا گنبدی ها و تل هوبر. می پیچم پشت مسجد 
جامع. تا جاده خاکی می روم. همه وجودم تردید است. حرص می خورم. دلم برای سیداحسان کباب است 

و برای دخترش زینب. یک پای فکرم در ورامین، پیش فاطمه سلماست و پای دیگرش وسِط وسط هوبر. 
جلو می روم و حاج رضا فرزانه را می بینم. پر از تعجبم. چرا با موتور آمده؟ چه کسی او را فرستاده؟! ذهنم 

پر می شود از اصغر فاح پیشه. خدایا! تکفیری ها چه بایی سرش می آورند؟ این وسط دلم باید برای 
مصطفی تالش موسی هم بسوزد. این بار که بروم رامسر، می روم سر مزارش. دیوانه شده ام! مزار 

کجا بود؟ یادم رفته خانواده اش قبول نکردند به تکفیری ها پول بدهند تا پیکر مصطفی را بگیرند.

غول تکنولوژی چینی تنسنت )Tencent( از تصمیم خود برای ساخت یک »شهر آینده«  تقریبا عاری از خودرو، در اندازه کشور موناکو، در دل کان شهر شنزن چین 
خبر داده است.در این شهر که »نت سیتی« نام گرفته و 2 میلیون متر مربع مساحت دارد، به گفته  طراحان پروژه، اولویت با عابران پیاده، فضاهای سبز و ماشین های 
خودران است.این پروژه  بلندپروازانه  قرار است در تکه زمین اصاح شده ای در محل مدخل رودخانه مروارید چین بنا شود. این شهر که برای جا دادن جمعیتی در 
حدود 80 هزار نفر طراحی شده، عمده کارکرد آن به شرکت تنسنت اختصاص دارد، شرکت خوشه ای که در پشت پیامرسان های پرطرفدار وی چت و کیوکیو حضور دارد.

نت سیتی اما فقط منطقه ای اداری برای شرکت ها و ادارات نیست، بلکه قرار است در آن فروشگاه، مدرسه و دیگر امکانات عمومی هم وجود داشته باشد و از طریق 
پل ها، کشتی ها و متروی شهر به دیگر قسمت های شنزن متصل شود. NBBJ، شرکت آمریکایی ای که در پشت طرح کلی حضور دارد، امیدوار است تا مکان های 
تفریحی، پارک های و تفریحگاه های ساحلی نت سیتی بازدیدکنندگان را از سایر نقاط شــهر به آنجا جذب کنند.به عاوه، به گفته طراحان نت سیتی، این پروژه با 

مکان های محصوری که ساخت آن ها توسط شرکت های بزرگ تکنولوژی در سال های اخیر آغاز شده، متفاوت است.

وز عکس ر

جشن برنج کاری 
در نپال

مراســم جشــن روز ملی 
برنــج همزمــان بــا آغاز 
 فصل برنــج کاری در نپال

 برگزار شد.

عکس: فرارو

»عصر جدید« رکورد دریافت کارت اهدای 
عضو در جهان را شکست

 سریال »پس از آزادی« 
به صداگذاری رسید

 ایرانیان با دریافت ۹0 هزار و 640 کارت اهدای عضو در مدت زمان 24 
ساعت توانستند رکورد جدیدی در جهان ثبت کنند.پس از پخش آیتم 
»اهدای عضو« در برنامه »عصرجدید« و توضیح احسان علیخانی، 
مجری برنامه درباره نحوه دریافت کارت اهدای عضو و تاثیر آن بر ارتقای 
این فرهنگ مقدس، طی 24 ساعت، ۹0 هزار و 640 ایرانی از طریق »سامانه 
انجمن اهدای عضو ایرانیان« برای کارت اهدای عضو ثبت نام کردند.

مراحل پس از  تولید مجموعه تلویزیونی »پس از آزادی« به کارگردانی 
محمدعلی باشــه آهنگر به صداگذاری رسید.»سعید سعدی« تهیه 
کننده این مجموعه، در این باره گفت: این روزها تدوین سریال به طور 
کامل انجام شده و صداگذاری در حال انجام اســت.وی درباره زمان 
پخش این سریال نیز بیان داشــت: هنوز زمان پخش دقیقی از سمت 
شبکه به ما اعام نشده است.

دو حدنصاب فصلی در مجتمع فوالد سبا اصفهان به ثبت رسید.مدیر مجتمع 
فوالد سبا گفت: در سه ماهه اول ســال جهش تولید، بلندهمتان واحد آهن 
اسفنجی توانستند با رشد 1۹ و ســه دهم درصدی در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته، به حدنصاب 386 هزار و 700 تن دست یابند.
مصطفی عطایــی پور افزود: تولیــد محصول نهایی کاف گــرم مجتمع هم 
در بهار امســال با ۹ درصد رشــد در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته 

به 370 هــزار و 728 تن رســید.مجتمع فوالد ســبا زیر مجموعه شــرکت 
 فوالد مبارکه، نخســتین واحــد تولید کننــده ورق های فــوالدی ضد زنگ

 کشور است.
تولید فوالد در مجتمع فوالد ســبای اصفهان بــه روش ذوب در کوره  قوس 
الکتریکی و ریخته گــری مداوم با ظرفیت، 700 هزار تن در ســال با قابلیت 

توسعه تا هشت میلیون و 200 هزارتن است.

محققان یکی از شرکت های فناور، پوشش های ضدخوردگی نانویی خود را در 
7 مجتمع ذوب آهن کاربردی کرده اند. محمدرضا محمودیان، رییس هیئت 
مدیره این شرکت فناور و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه 
از ابتدای سال جاری به دلیل بیماری کرونا بسیاری از شرکت ها با مشکل 
فروش روبه رو بوده اند، افزود: ولی ما فروش خوبی را در این بازه زمانی تجربه 
کردیم؛ چراکه در این مدت 4 تن پوشش ضدخوردگی به یکی از ذوب آهن های 
بخش خصوصی فروخته ایم و در حال حاضر این محصول در کوره های این 

مجتمع استفاده می شود.
محمودیان با تاکید بر اینکه موادی که پیش از این در این مجتمع استفاده 
می شد به دلیل داشتن حال نیاز به 72 ساعت زمان برای خشک شدن 
داشت که با این کار خط تولید 72 ساعت خارج از سرویس بود، اظهار کرد: اما 
استفاده از این محصول جدید، به دلیل فقدان حال، در مدت زمان 7 ساعت 
خشک می شود که این کار فرآیند تولید را تسریع می کند.عضو هیئت علمی 
دانشگاه فرهنگیان یادآور شد: در هر کوره این مجتمع ذوب آهن سه کویل 
وجود دارد و هر کویل نیاز به 40 کیلو رنگ دارد که تقریبا هر 40 روز یک بار باید 

رنگ ها تجدید شوند از این رو سرعت باالی خشک شدن و ایجاد مقاومت 
بیشتر در کاهش هزینه های صنعت ذوب آهن بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

محمودیان اضافه کرد: در حال حاضر با 7 مجتمع ذوب آهن دیگر در کشور 
در حال مذاکره هستیم تا این فناوری ضدخوردگی را به آنها معرفی کنیم.

ایمیدرو و شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران تفاهم نامه »احداث خط 
دوم راه آهن سنگان-تربت حیدریه-جندق-بافق« و »حمل ریلی مواد اولیه 

معدنی و محصوالت صنایع معدنی سنگان«، را امضا کردند. 
در این تفاهم نامه، سرمایه گذاری از سوی شرکت های فعال در ناحیه معدنی 
سنگان انجام می شود و راهبری پروژه بر عهده فوالد مبارکه قرار دارد.  این 
مراسم با حضور وزیر راه و شهرسازی و سرپرست وزارت صنعت معدن و 
تجارت برگزار شد. پروژه خط دوم ریلی سنگان - بافق به طول 800 کیلومتر و از 
َاَبر پروژه های کشور محسوب می شود. طرفین این تفاهم نامه مقرر کردند طی 
ماه های آتی شرایط تبدیل آن سند به قرارداد را فراهم آورند.به گفته غریب پور 

،رییس هیئت عامل ایمیدرو، مجتمع سنگان برنامه تولید 20 میلیون تن 
محصول معدنی را درحال اجرا دارد که بخشی از آن روانه کارخانه های فوالد 
مرکز و جنوب کشور )شرکت های مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد کاوه جنوب 
و...( خواهد شد. در حال حاضر 80 درصد حمل و نقل ریلی کشور در اختیار 
معدن و صنایع معدنی است این در حالی است که در آینده، 40 درصد حمل و 
نقل ریلی کشور در منطقه سنگان انجام خواهد شد.پیش از این، طرح احداث 
جاده تربت - سنگان به طول 151 کیلومتر و همچنین جاده المرد به پارسیان 
به طول 40 کیلومتر بین بخش معدن و صنایع معدنی و وزارت راه و شهرسازی 

اجرایی شده بود.

افزایش تولید آهن اسفنجی و کالف گرم در مجتمع فوالد سبا

استفاده از نانو پوشش های ضدخوردگی در ۷ مجتمع ذوب آهن

با همکاری  شرکت فوالد مبارکه صورت می گیرد؛

امضای تفاهم نامه یک اَبَر پروژه حوزه ریلی در معدن 

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