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فوالد مبارکه ؛ تمام قد علیه تحریم ها 

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه از تولید عریض ترین تختال در فوالدمبارکه خبرداد و افزود: در روزهای ابتدایی 
سال ۱4۰۰ و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری 
شده، توانستیم یکی از موانع ســد راه برخی صنایع را برداشته و به تولید اســلب با عرض 2۰۰۰ میلیمتر و ضخامت 

2۵۰میلیمتر دست پیدا کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، حمیدرضا عظیمیان ضمن تبریک حلول ماه رمضان از تولید عریض 
ترین تختال توسط این شرکت فوالدی خبر داد و اظهار کرد: همه ما در شرکت فوالد مبارکه با یکدیگر هم قسم شدیم 
تا در افزایش تولید، رکوردزنی هــا و مهم تر از همه تولید محصوالت جدید قدم برداشــته و اخبار خوبی برای مردم، 

صنعتگران و سهامداران خود داشته باشیم. 
وی با بیــان این مطلب در ادامه افزود: شــرکت فوالدمبارکه در پایان ســال ۱399 موفق شــد بــرای اولین بار 
از طریق ماشــین شــماره ۵ ریخته گری، اســلب با ضخامــت 3۰۰میلیمتر را تولیــد کند؛ امروز نیــز در روزهای 
ابتدایی ســال ۱4۰۰ و در راســتای اجرای منویات مقام معظم رهبری که بــا عنوان تولید، پشــتیبانی ها و مانع 
 زدایی ها نام گذاری شده، توانســتیم یکی از موانع ســد راه برخی صنایع را برداشــته و به روند تولید این صنایع 

کمک کنیم. 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: این اقدام با تولید اســلب از عرض 2۰۰۰ تا 2۰2۵ میلیمتر و ضخامت 
2۵۰میلیمتر صورت پذیرفته است، چراکه این اسلب برای نخســتین بار در شرکت فوالد مبارکه تولید شده که برای 
صنایع نفت و گاز، کشــتی سازی کاربرد داشــته، همچنین یک محصول صادراتی است. در واقع این محصول می 
تواند برای کشورمان ارزآوری داشته باشد و از خروج ارز برای این صنایع که مجبور به تامین این نوع از اسلب از دیگر 

کشورها بودند، جلوگیری کند. 
به گفته وی، تولید این اسلب نشــان می دهد که صنعتگران، مدیران، مهندسان و کارشناسان شرکت فوالد مبارکه 
در تالشند که همواره سرآمد صنعت کشور باشــند و هم اینکه در جهت تامین نیازهای صنعتگران گام بردارند و برای 

سهامداران این شرکت فوالدی نیز سودآوری بیشتری ایجاد کنند. 
عظیمیان ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه در تالش اســت تا بتواند در جامعه امید پمپاژ  کند؛ در واقع این شرکت 
فوالدی با تولید محصوالت جدید و کاربردی، این پیام را برای صنعت کشور ارسال می کند که فوالد مبارکه همواره 
به فکر صنعتگران بوده و در تالش اســت تا نیازهای آنها را به بهترین شــکل ممکن و کمترین قیمت تمام شــده 
 در داخل کشــور به تولید و تامین رســانده تا دیگر نیازی به دیگر کشورها نداشته باشــند و منابع ارزی به مصارف 

بهتری برسد.
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مکرون: 

الزم است مذاکرات مستقیم با روسیه داشته باشیم
رییس جمهور فرانســه اعالم کرد تنها با تحریم کردن روســیه، نمی توان با تحرکات این کشور در 

اوکراین مقابله کرد و باید وارد مذاکره با مسکو مستقیم شویم.
به نقل از اسکای نیوز، امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در مصاحبه با شبکه »سی بی اس« 

آمریکا درباره تنش در اوکراین و اقدامات روسیه اظهار نظر کرد.
وی گفت: اگر روســیه به تحرکات خود در خصوص اوکراین ادامه دهد، مجبور می شویم مسکو را 
مجازات کنیم و به تحریم کردن این کشــور ادامه می دهیم.مکرون تاکید کرد: تنها تحریم کردن 
برای مجازات روسیه کافی نیست و باید به صورت مستقیم و واضح با مسکو وارد مذاکره شویم.

اعزام کشتی های انگلیسی برای حمایت از کی یف
به نقل از  رویترز، کشتی های جنگی نیروی دریایی انگلیس در همبستگی با کی یف در ماه میالدی 

مه به سمت دریای سیاه حرکت می کنند.
منابع ارشــد نیروی دریایی انگلیس اعالم کردند: یک ناوشــکن نوع ۴۵ مسلح به موشک های 
ضدهوایی و یک ناوچه ضد زیردریایی نوع ۲۳ از گروه وظیفه ناوگان نیروی دریایی سلطنتی، ماه 
میالدی آینده به دریای سیاه اعزام می شود. گفته شده استقرار این کشتی ها در سواحل اوکراین 

برای نشان دادن همبستگی با کی یف و متحدان ناتو در منطقه است.
سخنگوی وزارت دفاع انگلیس با متهم کردن روسیه به تشدید تنش در اوکراین، گفت: انگلیس و 

متحدانش در حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از هیچ کمکی دریغ نمی کنند.

 اعالم آمادگی اتریش برای میزبانی دیدار احتمالی 
»پوتین« و »بایدن«

صدر اعظم اتریش وین را مکان احتمالی دیدار بین رییس جمهور آمریکا و همتای روســی وی 
دانسته و درباره میزبانی این دیدار اعالم آمادگی کرد.

به نقل از روزنامه اتریشــی »کرونن سایتونگ«، »سباســتین کورتس«، صدر اعظم اتریش در 
سخنانی خواستار نقش قدرتمندانه تر اتحادیه اروپا در مسائل مشترک سیاست دفاعی، حفاظت 

از مرزهای خارجی و مبارزه با تروریسم و اقتصاد شد.
کورتس به خصوص اروپا را از نظر رقابت به شدت عقب افتاده دانسته و گفت: اروپا باید از رویکرد 
از خود راضی بودن دور شود.وی درباره خطاهای اروپا از جمله به اهمال کاری های اروپا در زمینه 
اقتصادی به خصوص در مقایســه با چین و آمریکا اشــاره کرده و گفت: از هر 10 شــرکت در دنیا 
حدود 9 شرکت در حوزه فناوری کار می کنند و همه این شرکت ها یک وجه مشترک دارند که در 

اتحادیه اروپا نیستند.

 دستور آمریکا به دیپلمات هایش در چاد 
برای ترک این کشور

وزارت خارجه آمریکا به دیپلمات های غیرضروری در سفارت ایاالت متحده در چاد دستور داد این 
کشور را ترک کنند.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه آمریکا به کارمندان غیر ضروری 
سفارت ایاالت متحده در چاد و همچنین خانواده های کارمندان آمریکایی که در این کشور مستقر 
هستند، دستور داد به منظور رصد و نظارت اقدامات شورشــیان در انجامنا، چاد را ترک کنند. این 
وزارتخانه همچنین هشدار داد، شورشــیان غیردولتی در شمال به ســمت جنوب چاد دست به 

تحرکاتی زده اند و به نظر می رسد آنها به سمت پایتخت نیز بروند.

نگرانی از خودسری ها باالگرفته است ؛

اصالحطلبان»رونالدینیو«میشوند؟
نزدیک ۲ ماه مانده تا انتخابات، هنوز نامزدهای نهایی جناح های سیاسی 
مشخص نشده اند؛  اما در رسانه ها همه ثبت نام می کنند و سودای ریاست 
جمهوری دارند. البته اقدامات برخی رسانه ها هم شاید در جهت جنگ روانی 
و تاثیرگذاری بر رقبای سیاسی شان باشد.در فقدان احزاب سیاسی کشور، 
سیاست ورزی در گعده های ریش ســفیدان شکل می گیرد؛ اما به هر حال 
از اردوگاه دو قبیله مطرح سیاســی -اصول گرایان و اصالح طلبان- هنوز 
دود سفیدی مبنی بر اجماع بر یک گزینه بلند نشده است. ریش سفیدان 
اصالح طلب هنوز درحال چانه زنی سیاسی هســتند تا گزینه نهایی شان را 
معرفی کنند. ولی برخی جریانات تندروی محافظه کار معتقدند که آنها گزینه 
نهایی را انتخاب کرده اند و تنها مشــغول بازی با افکار عمومی هستند تا از 
انظار و افکار دور بماند و به نوعی جریان مقابل را غافلگیر کنند.حداقل آنچه 
برای مردم در رسانه های عمومی و نه رسانه های خاص مشخص شده این 
است که اصالح طلبان هنوز به گزینه اصلی نرسیده اند. اسامی اما زیاد است؛ 
»جواد ظریف، محمدرضا عارف، اســحاق جهانگیری، محســن هاشمی، 
عباس آخوندی، مسعود پزشــکیان و ...«! البته سیدحسن خمینی هم از 
گزینه های مطرح بود که اخیرا با توصیه مقــام معظم رهبری اعالم کرد که 

ثبت نام نخواهد کرد.

عملیات روانی علیه کاندیداتوری »ظریف«
از بین جمع باال اما خیلی ها ســعی دارند تا جواد ظریــف را راضی کنند؛ آن 
هم کسی که چندین بار با قســم و آیه خواســته تندروها را متقاعد کند که 
برای انتخابات ثبت نام نخواهد کرد. محافظه کاران از نوع تندروهایشــان و 
رسانه هایشان با سیاست »راه بنداز-جا بنداز« در حال این عملیات روانی 
هستند که مذاکرات هسته ای ایران با اعضای باقی مانده در توافق هسته ای 
برای رفع تحریم های ناشــی از خروج ترامپ از برجام، مربوط به انتخابات 
می شود.البته این عملیات روانی آنها شاید جواب عکس بدهد؛ ظریف چندی 
پیش در متنی اینستاگرامی تهدید کرد که اگر همین فرمان را ادامه بدهند 
شاید هم نامزد بشود: »بر عزمم برای نامزد نشدن استوارم ولی تداوم فشارها، 
آزارها، افتراها و تهدیدها در اقبــال عمومی و در این تصمیم، تاثیر معکوس 
دارد«.این نهایت آن چیزی اســت که اصالح طلبــان می خواهند؛ ظریف 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. پیش از سال نو هم که لیست های 
رنگارنگی از هئــت دولت نامزدهای احتمالی بیرون می آمد، لیســتی هم 
منســوب به ظریف بیرون آمد که البته واکنشی هم از ســوی او نداشت. 
ظریف را می توان نامزد و آرزوی غایی اصالح طلبان فرض کرد. اما در این بین 
بیشترین حمایت ها از سوی حزب صادق خرازی یا همان »ندای ایرانیان« 
است. اواخر سال گذشته، یکی از اعضای شورای مرکزی ندا به »ایرنا« گفته 

بود که »تقاضا کردیم محمدجواد ظریف نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
شوند و اگر این اتفاق بیفتد نه تنها حزب ما بلکه افراد و گروه های دیگر نیز از 

او حمایت می کنند.« 

جهانگیری و هاشمی؟ احتماال نه! 
ولی کارگزاران که از احزاب تاثیرگذار اصالح طلبان اســت و در عین حال 
متمایل به راست، نظرش بیشتر روی محســن هاشمی و جهانگیری 
است؛ باالخره هر چه که باشد آنها از اعضای حزب هستند و برای شان 
اولویت هستند اما الاقل هاشمی نسبت به این موضوع تمایلی چندانی 
نشان نداده است. یک علت این موضوع می تواند مربوط به میزان اقبال 
عمومی نسبت به او باشد از سوی دیگر غالمحسین کرباسچی، دبیرکل 
حزب کارگزاران اخیرا از ۲ شرط محسن هاشمی نیز رونمایی کرد؛ یک 
اینکه خود را به عنوان کاندیدای منفرد و مستقل مطرح نمی کند و دوم 
اینکه مشکلی در بحث صالحیت نداشته باشــد. اما جهانگیری اخیرا 
روزه ســکوت دولتی ها را افطار کرده است. جهانگیری اخیرا در سفری 
استانی سخنانی گفته که بیشتر یادآور دوران انتخابات 9۶ است. هرچند 
بنا به گفته کرباسچی این عضو شاخص کارگزاران تاکنون اعالم موضعی 
درباره کاندیداتوری اش نکرده است و بعید به نظر می رسد خود را وارد 

میدان رقابت 1۴00 کند.

نگرانی از خودسری
حاال نگرانی از تک روی بازیکنان نه چنــدان تکنیکی جریان اصالحات این 
اردوگاه را فراگرفته؛ نگرانی که می تواند منجر به تعدد نامزدهای اصالح طلب 
و به نوعی شکاف عمیق در سبد رای آنها شــود و خاطره تلخ انتخابات ۸۴ 
را تکرار کند؛ اتفاقی که دوپینــگ حمایت همه گروه هــای اصالح طلب از 
هاشمی رفسنجانی در دور دوم افاقه نکرد و او بازی را به رقیب سرسختش 
احمدی نژاد واگذار کرد. در آن انتخابات وجود نامزدهای متعدد از ســوی 
اصالحات باعث شکســتن و پخش آرا شــد که بند زدن چینی شکســته  

اصالحات در دور دوم هم کمکی به آنها نکرد. 

اصالح طلبان »رونالدینیو« می شوند؟
اما شاید اصالح طلبان یک شــگفتی برای انتخابات داشــته باشند؛ علی 
الریجانی سیاستمداری که سال هاست تبدیل به یک سیاستمدار میانه رو 
شده است.ماه های گذشته برخی از اصالح طلبان به خصوص حزب کارگزاران 
حرف حمایت از الریجانی را بیان می کردند و به نوعی آن را محک می زدند. 
اما این روزها با نزدیک شدن به زمان ثبت نام های ریاست جمهوری کمتر از 
این سخنان می گویند؛  برخی تندروها اما همچنان معتقدند اصالح طلبان با 
استفاده از تاکتیک »رونالدینیو« یعنی نگاه به چپ، ضربه به راست خواهند 

زد؛ اما حمایت از الریجانی بین اصالح طلبان منتقدانی نیز دارد.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در جنگ با عراق 
تنها بود، اظهار کرد: تقریبا هیچ کشوری در دنیا هیچ 
نوع کمکی اعم از تجهیزات و مالی نکرد.امیر دریادار 
سیاری، با اشاره به عملیات اچ ۳ که در جهان زبانزد 
شد، گفت: تصور دشمن بر این بود که با وقوع انقالب 
اســالمی و عدم انجام تمریــن تاکتیکی در ارتش 
جمهوری اسالمی اسالمی، نیروی نظامی کشورمان 
آمادگی الزم را برای عملیات نظامی ندارد و در واقع 
یکی از دالیلی که صدام فریب خورد و به ایران حمله 

کرد، همین موضوع بود.
وی با اشاره به تصور اشتباه عراق مبنی بر اینکه گمان 
می کردند نیــروی هوایی ایــران آمادگی الزم برای 

انجام عملیات نظامی را نداشــته است، اظهار کرد: 
همان روزی که نیروی هوایــی عراق به ایران حمله 
کرد و فرودگاه مهرآباد را مورد هدف قرار داد، همان 
روز نیروی هوایــی یک اقدام متقابــل انجام داد. 
همچنین ۴۸ ساعت بعد عملیات کمان 99 صورت 
گرفت که طــی آن 1۴0 فرونــد هواپیمای ارتش به 

پایگاه های عراق حمله کرد.
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســالمی 
اقدامات نیروی هوایی در آغازین روزهای جنگ را 
ناشی از دالورمردی، قدرت ایمان، آمادگی و شجاعت 
خلبانان دانســت که انجام شــد.وی با بیان اینکه 
عملیات حمله به اچ ۳ یک اتفاق بی نظیر در تاریخ 
هوانوردی جهان اســت، عنوان کــرد: اگر به منطقه 

عملیاتی اچ ۳ نگاه بیندازیم، متوجه می شویم این 
عملیات در انتهای غرب عراق و در مرز با اردن انجام 
شد.معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی 
 با بیــان اینکه جمهوری اســالمی ایــران در جنگ

 تنها بود، اظهار کــرد: تقریبا هیچ کشــوری در دنیا 
هیچ نوع کمکی اعــم از تجهیــزات و مالی نکرد و 
همان طور که فرمانده کل قوا فرمودند، سیم خاردار 
می خواستیم، هیچ کشــوری حاضر نمی شد به ما 

بدهد.

امیر دریادار سیاری:

هیچ کشوری، هیچ نوع کمکی به ایران در جنگ با عراق نکرد

رییس مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی گفت: غنی سازی ۶0 درصدی همچنین پاسخی قاطع به 
طراحی دشمن برای تضعیف دست برتر کشور در فرآیند مذاکرات بود. با اجرایی شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها قفل های صنعت هسته ای شکسته 
شد و قدرتی برای تیم مذاکره کننده هسته ای تولید کرد تا بتواند از این ظرفیت برای تحقق هدف رفع کامل همه تحریم ها استفاده کند، در میانه این مسیر دشمن 
با خرابکاری در نطنز تالش کرد موضع مذاکراتی ایران را تضعیف و دست مردم ایران را خالی کند.محمدباقر قالیباف  اظهار داشت: دشمنان مردم ایران بار ها مسیر 
تهدید و ارعاب ملت ایران را در چهار دهه گذشته تجربه کردند و هر بار ناکام تر از قبل از آن میدان بیرون آمده اند و در عمل تجربه کرده اند که هر توطئه ای ملت ایران 
را قوی تر می کند. با این وجود، آن ها همچنان به طراحی و اجرای این قبیل اقدامات ادامه می دهند و مطمئن باشند که هر بار مردم ایران قوی تر و سربلندتر خواهند 
شد.قالیباف ضمن تاکید بر لزوم باال بردن سطح حفاظتی مراکز هسته ای گفت: پاسخ به حمله تروریستی به نطنز یک ضرورت حتمی است که در زمان مناسب 
انجام خواهد شد.وی ادامه داد: دشمن در کنار اقدامات تروریستی، راهبرد فرسایشی کردن مذاکرات را نیز طراحی کرده تا بتواند تمام ساختار سیاسی و اقتصادی 
کشور را به طور کامل معطل مذاکرات آن هم بدون هیچ نتیجه عملی کند. آن ها می خواهند با فرسایشی کردن مذاکرات خواسته های خود را با ترکیبی هماهنگ 

شده از فریب و فشار به ایران تحمیل کنند و مانع دستیابی ملت ایران به اقتصاد بدون تحریم شوند.

تحلیل روزقالیباف: پاسخ به حمله تروریستی نطنز ضروری است

وز عکس ر

دیدار  وزیر امور 
خارجه صربستان با 
محمدجواد ظریف 

نیــکال ســاکوویچ، وزیــر امور 
خارجه صربستان با محمدجواد 
ظریف وزیر امــور خارجه، دیدار 
و گفت وگــو کرد. در ایــن دیدار، 
یادداشــت تفاهم همکاری بین 
وزارت امــور خارجــه جمهوری 
اســالمی ایــران و وزارت امــور 
خارجه صربستان به امضا رسید.

فایننشال تایمز مطرح کرد:

ادعای مذاکره ایران و عربستان در عراق
روزنامه »فایننشال تایمز« گزارش داد، مقامات ارشد ایران و عربستان سعودی برای بهبود روابط 
دو کشور در بغداد پایتخت عراق، مذاکرات مستقیم برگزار کردند.یک رسانه انگلیسی از ایفای نقش 
نخست وزیر عراق برای آغاز مذاکرات مســتقیم بین مقام های ارشد ایران و عربستان سعودی در 
بغداد خبر داد.به گزارش فارس، روزنامه »فایننشال تایمز« در گزارشی به نقل از »سه مقام« مدعی 
شد، مقام های ارشد عربستان سعودی و ایران در تالش برای بهبود روابط بین این دو کشور رقیب 
در منطقه، در حال انجام مذاکرات مستقیم بوده اند.طبق این گزارش، مذاکرات مستقیم مقام های 
سعودی و ایرانی در بغداد صورت گرفته و بعد از گذشت پنج سال از قطع روابط دیپلماتیک ریاض و 
تهران انجام شده است.منابع استنادی فایننشال تایمز مدعی شدند، اولین دور مذاکرات مستقیم 
عربستان سعودی و ایران در تاریخ نهم آوریل )۲0 فروردین( انجام شد و به گفته یکی از مقام ها، این 
گفت و گوها، »مثبت« بودند.بنا بر این گزارش ادعایی، ریاست هیئت سعودی در مذاکرات بیستم 
فروردین ماه را »خالد بن علی الحمیدان« مدیرکل اداره اطالعات عمومی برعهده داشت و دور بعدی 

مذاکرات مستقیم بین ریاض و تهران هم برای هفته آینده برنامه ریزی شده است.

 سطح غنی سازی ایران به ۵۵.3 درصد رسید
 UF۶ سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین گفت: سطح غنی سازی
تولیدی ایران ۵۵.۳ درصد بوده است.کاظم غریب آبادی اظهار کرد: برابر گزارشی که توسط آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در غروب روز شنبه منتشر شــد، انجام غنی سازی تا ۶0 درصد توسط ایران 
تایید شد.وی اظهار کرد: در این گزارش آمده اســت که آژانس در 1۷ آوریل راستی آزمایی کرده که 
ایران تولید UF۶ با غنای تا ۶0 درصد را از طریق تزریق گاز UF۶ با غنای تا ۵ درصد به طور همزمان به 
دو زنجیره IR۴ و IR۶ در خطوط تحقیق و توسعه در نطنز آغاز کرده است.وی ادامه داد: برابر اظهار 

ایران به آژانس، سطح غنی سازی UF۶ تولیدی ۵۵.۳ درصد بود.

روحانی: 

می خواستم دو وزیر زن انتخاب کنم، اما توانم محدود بود
رییس جمهور  گفت: یکی از معیار های دین مبین اسالم این است که زنان در جایگاه متعالی انسانی 
خود قرار بگیرند.حسن روحانی بعد از ظهر شــنبه در دیدار جمعی از فعاالن حوزه زنان و خانواده که به 
صورت محدود حضوری و ارتباط ویدئو کنفرانسی انجام شد، اظهار داشت: استفاده از زنان در عرصه های 
مدیریتی همواره مورد تاکید این دولت بوده اســت و عالقه مند بودم که وزیر زن هم در کابینه داشته 

باشیم، اما توانم محدود بود و نشد، البته امروز دو معاون رییس جمهور از میان زنان توانمند هستند.

یک چهره ویژه در مذاکرات
روزنامه الشرق االوسط در گزارشی اعالم کرد که نماینده ویژه آمریکا در امور ایران همزمان به دنبال جلب 
رضایت ایران و مخالفان آمریکایی برجام است.روزنامه الشرق االوسط نوشت: روزنامه »وال استریت 
ژورنال« در گزارشی نوشت که مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکا به دنبال راهی برای باز کردن گره تحریم ها و 
ایجاد روندی برای برداشت آن ها در مقابل بازگشت کامل ایران به تعهداتش در برجام هستند. طرف ایرانی 
خواستار رفع یکباره همه تحریم هاست، اما طرف آمریکایی فقط از رفع تحریم هایی سخن می گوید که با 
توافق هسته ای تعارض داشته باشد، هرچندآمریکا خود تفکیک میان این تحریم ها را مشخص نکرده 
است.نشریه »فارن پالیسی« نیز اعالم کرده که ظاهرا همه تالش ها بر عهده »رابرت مالی«، مسئول پرونده 
ایران در وزارت امور خارجه آمریکاست که برای رسیدن به راه حلی تالش می کند که هم رضایت ایران را 

دربر داشته باشد هم رضایت مخالفان توافق هسته ای را.

کافه سیاست

معاون حوزه های علمیه کشور: 

ریزش عده ای از انقالبی ها به 
دلیل اعمال قبلی آنهاست

معاون آموزش حوزه های علمیه کشور گفت: 
اگر دیدیم عده ای از انقالبیــون به مرور زمان 
ریــزش کردند بدانیــم که ایــن ریزش ها به 
خاطر اعمال قبلی آن هاست.حجت االسالم 
والمسلمین رستم نژاد بیان کرد: یکی از راه های 
اصالح نفس توجه به این نکته است که عمل 
انسان به خودش با می گردد؛ برخی می گویند 
رفتار تو معرف شــخصیت توســت؛ اما قرآن 
می گوید رفتار عالوه برمعرف، معمار شخصیت 
نیز هســت یعنی برمی گردد و بر شــخصیت 
انسان اثر گذاشته و آن را می سازد.وی افزود: 
انســان ها کم کم مکذب دین می شوند یعنی 
گناه پشت گناه انسان را به این مرحله می رساند 
و شخصیت وی را تغییر می دهد؛ در این چهل 
سال نیز ما کسانی را دیدیم که قدم به قدم به 
سمت گناه رفتند تا جایی که یک انقالبی پا به 
رکاب وســط میدان را به یک ضدانقالبی پا به 
رکاب در خط مقدم دشــمن تبدیل می کند.

معاون آموزش حوزه های علمیه یادآور شــد: 
کسانی که در مقابل امام حسین)ع( ایستادند 
هم نماز می خواندند و هم برخی از یاران امام 
علی)ع( در جنگ های گذشــته بودند. در آیه 
1۵۵ سوره آل عمران نیز مشاهده می کنیم که 
قرآن علت فرار کردن عده ای از صحابه پیامبر 
)ص( در جنگ احد را اعمال قبلی آن ها بیان 
می کند.وی تصریح کــرد: در ادامه همین آیه 
گفته شده است که »این گونه افراد قلب دارند 
اما حق را نمی فهمند، چشــم دارند اما حق را 
نمی بینند و گوش دارند ولی حق را نمی شوند« 
بنابراین اگر دیدیم عده ای به مرور زمان ریزش 
کردند بدانیم که این ریزش ها به خاطر پرونده 
اعمال شان است.حجت االسالم والمسلمین 
رستم نژاد ابراز کرد: با ساختن درون است که 
انسان امانت دار خداوند می شود زیرا خداوند 
بهترین چیزها را به بهترین نفس عطا می کند 
و در قرآن بیان شــده اســت که ایمان و تقوا 
زمینه ساز دریافت برکات اسمان و زمین است 
بنابراین انســان خودش باید زمینــه را برای 

دریافت برکات الهی ایجاد کند.

بین الملل

عکس: ایسنا
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کنترل آفت سن غالت در مزارع استان اصفهان
رصد به موقع شبکه های مراقبت و کنترل آفت ســن در ۱۱۵ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان 
اصفهان در حال انجام است.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به 
آغاز مبارزه با سن گندم و جو در مزارع استان از اسفند سال گذشته گفت: مبارزه با سن مادر با تالش 
۲۰۰ نفر از کارکنان شبکه مراقبت غالت گندم و جو در ۲۵ هزار و ۸۷۳ هکتار از مزارع استان اصفهان 
آغاز شده است.محمودرضا افالکی با بیان اینکه سن غالت یکی از مهم ترین آفات گندم و جو است 
گفت: این آفت با تغذیه از گندم و جو در مراحل مختلف رویشی موجب کاهش عملکرد )خسارت 
کمی( و از بین بردن خاصیت نانوایی )خسارت کیفی( می شود.وی گفت: با توجه به مساعد شدن 
شرایط جوی و ریزش سن غالت در مناطق معتدل و گرمسیری با رصد به موقع شبکه های مراقبت 
عملیات کنترل این آفت در مزارع گندم و جو اســتان ادامه دارد.افالکی از کشاورزان خواست برای 
کاهش این آفت با کارشناسان شبکه های مراقبت و کنترل آفت سن همکاری کرده و از افت محصول 
خود جلوگیری کنند.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه سن های 
مادر پس از استقرار در مزرعه به مدت یک تا دو هفته تغذیه و سپس جفت گیری می کنند، افزود: 
پس از تخم گذاری نوزادان روی خوشه مستقر شده و با تغذیه از آن خسارت های سنگینی به مزارع 

زیر کشت گندم و جو وارد می کنند.

مدیرعامل اتحادیه دامداران:

ارز تخصیص دهند؛ کمتر از یک ماه نهاده دامی وارد می کنیم
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مکاتباتی مبنی بر واردات 
نهاده های دامی توسط اتحادیه دامداران انجام دادیم تا از این طریق خود اتحادیه مستقیما وارد عمل 
شود و جو، ذرت و سویای مورد نیاز دامداران را تامین کند. اگر بانک مرکزی ارز برای واردات تخصیص 
دهد در کمتر از یک ماه نهاده های دامی مورد نیاز را وارد کشور خواهیم کرد.مجتبی عالی در پاسخ به 
این سوال که آیا نهاده های دامی دولتی به میزان کافی در اختیار دامداران قرار می گیرد یا خیر؟ گفت: 
نهاده های دامی به اندازه نیاز دامداران در اختیار آنها قرار نگرفته است و همین امر منجر شده که برخی 
از دامداران دام هایشان را به مزارع کشاورزی برده تا از محصوالت کشاورزان استفاده کنند.وی ادامه 
داد:  از یک طرف تحریم هستیم و دشمن به دنبال نابودی تولیدات است و از طرف دیگر هزینه های 
تولید باال رفته است.مدیرعامل اتحادیه دامداران اضافه کرد: با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
مکاتباتی مبنی بر واردات نهاده های دامی توسط اتحادیه دامداران انجام دادیم تا از این طریق خود 
اتحادیه مستقیما وارد عمل شود و جو، ذرت و سویای مورد نیاز دامداران را تامین کند. موافقت های 
اولیه صورت گرفته و منتظر بانک مرکزی برای تخصیص ارز هستیم. اگر بانک مرکزی ارز مورد نیاز 
برای واردات را تخصیص دهد در کمتر از یک ماه نهاده های دامی مورد نیاز را وارد کشور خواهیم کرد.

همه اقتصادها سقوط کردند جز ایران
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه در 
دوران کرونا پرداخته که نشان از رشــد اقتصادی ایران دارد.گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران که با 
استفاده از آمارهای صندوق بین المللی پول منتشر شده نشان می دهد که در سال۲۰۲۰ میانگین 
رشد اقتصادی کشورهای جهان به منفی ۳.۶ درصد رسیده است اما با بهبود نسبی شرایط در سال 
۲۰۲۱، رشد اقتصادی جهان به ۵.۸ و در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱ درصد خواهد رسید.آنچه که در این آمار 
توجه را به خود جلب می کند، وضعیت اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۰ است. در شرایطی که اکثریت 
کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ با رشد منفی اقتصادی مواجه بودند، ایران در کنار چهار کشور دیگر 
رشد مثبت اقتصادی داشته است. در میان این کشورها باالترین رشد به تاجیکستان با ۴.۵ درصد 
تعلق دارد و پس از آن مصر و ازبکستان قرار می گیرند. آمارها می گوید که رشد اقتصادی ایران نیز 

در سال ۲۰۲۰، مثبت ۱.۵ درصد بوده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خبرداد:

احداث بیش از  3 هزار واحد مسکن مهر توسط بنیاد مسکن اصفهان 

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان گفت: در حال 
حاضر مجموع واحدهای مسکونی در دست احداث طرح مسکن مهر 
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان ۳ هزار و ۵۰۰ واحد 

است.
غالمحسین خانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در روستا های استان 
اصفهان و به ویژه مناطق زلزله زده گفت: بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
 اســتان اصفهان در قالب ستاد معین بازســازی در مناطق سیل زده و

 زلزله زده خارج از استان از ســال ۱۳۶۹ تا پایان سال ۱۳۹۸ موفق به 
بازسازی ۵۰ هزار و ۷۶ واحد شــهری و ۱۳ هزار و ۷۵۹ واحد روستایی 

شده است.
وی افزود: در فروردین ســال ۹۸ بر اثر بارندگی هایی که کل کشــور را 
فرا گرفته بود، در اســتان اصفهان نیز به ۵ هزار و ۷۶۲ واحد مســکونی 

خساراتی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد وارد شده بود.

تکمیل عملیات احداث و تعمیر خانه های روستای
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان بیان داشت: در 
بعد درون اســتانی از ســال ۱۳۷۹ تاکنون موفق به بازسازی ۱۰ هزار و 
۹۸ واحد مسکونی شهری و روستایی بااعتباری بالغ بر دو هزار و ۷۳۰ 

میلیارد ریال شده است.
وی با اشاره به آماری از سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۹۹ به منظور 
بازسازی ۹۸ واحد احداثی و ۸۵۶ واحد تعمیری مبلغ ۱۸۶ میلیارد ریال 
تســهیالت بانکی و ۶۹ میلیارد ریال کمک بالعوض و ۲۰ میلیارد ریال 
اعتبار عمرانی ابالغ شد که عملیات احداث و تعمیر و پرداخت تسهیالت 

در حال انجام است.

 ساخت اولین نیروگاه خورشیدی
 به عنوان نماد اقتصاد مقاومتی روستایی

خانی، بازسازی خانه های روستایی شهرستان سمیرم بر اثر زلزله بهمن 
ماه ۹۹، پروژه جابه جایی محله های کوشک و قلعه شهر سمیرم، درجا 
سازی و جابه جایی تعداد ۵۶ واحد مسکونی آسیب دیده در روستای 
دره بید شهرستان تیران و کرون، بازسازی و نوسازی تعداد ۲۷۸ واحد 
مسکونی در روستای کلوسه شهرستان فریدون شــهر به عنوان اولین 
روستای منطقه پشت کوه دوم را از دیگر اقدامات بنیاد برشمرد و گفت: 
عالوه بر این وظایف، بنیاد اقدامات ویژه ای نظیر کمک به احداث خانه 
فرهنگ روستا و ساخت اولین نیروگاه خورشیدی )مزرعه سبز( را در 
کشور اجرا کرده که به عنوان نمادی از اقتصاد مقاومتی روستایی است.

وی با اشــاره به ســاخت خانه های مســکونی در قالــب پروژه های 
خیرین، طرح رهبری و مســکن محرومین تصریح کرد: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان اصفهان از شــروع به کار طرح مسکن مهر در 
ســال ۱۳۸۶، تعداد ۲۷ هزار و ۷۷۳ واحد مسکونی در قالب انفرادی، 
 سه جانبه و تعاونی مسکن تحویل متقاضیان داده است. در حال حاضر

 نیز مجموع واحد های مســکونی در دســت احداث به تعداد ۳ هزار و 
۵۰۰ واحد است.

طرح گردشگری و اشتغال زایی روستایی
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان با اشاره به دیگر 
اقدامات روســتایی گفت: برای تعداد ۱۲ روســتا در هفت شهرستان 
اســتان کارگروه ملی تهیه طرح بهســازی بافت باارزش مصوب شده 
که در این راستا طرح هدف گردشــگری برای ۸ روستا تهیه و در دست 

مطالعه است.
وی افزود: برای نمونه در ســال ۱۳۹۹ طرح هدف گردشگری روستای 
مورچه خورت و طرح بافت با ارزش روســتای علی آبــاد کویرات تهیه 
شده است؛ همچنین طرح توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی 
برای ۱۲۱ روستا در ۱۸ دهستان استان در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید.

سرپرست شــرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان 
اینکه تاکنون ۲۴ درصد از ظرفیت ســد زاینده رود 
آبگیری شده اســت، گفت: ذخیره مخزن این سد 
به ۳۵۶ میلیون مترمکعب رسید.حســن ساسانی 
سرپرســت شــرکت آب منطقه ای اصفهان درباره 
آخرین وضعیت سد زاینده رود گفت: ذخیره مخزن 

ســد زاینده رود به ۳۵۶ میلیون مترمکعب رســید 
و ورودی به آن هم اکنــون ۵۷ مترمکعب بر ثانیه 
اســت.وی بدون اشــاره به میزان خروجی از سد، 
افزود: ۲۴ درصد از ظرفیت سد مخزنی زاینده رود در 
حال حاضر آب دارد.سرپرست شرکت آب منطقه ای 
اصفهان به وضعیت بارش ها در کوهرنگ اشــاره و 
خاطرنشان کرد: میزان بارندگی در سرشاخه اصلی 
حوضه زاینده رود از ابتدای ســال آبــی )مهر ۹۹( 
تاکنون ۸۰۷ میلی متر ثبت شده که در مدت مشابه 
سال گذشــته ۱۰۶۳ میلی متر و در بلندمدت ۱۲۴۳ 

میلی متر بوده است.ساسانی یادآور شد: بارش های 
حوضه زاینده رود نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد 
و در مقایســه با بلندمدت ۳۵ درصد کاهش یافته 
است.سد زاینده رود با ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۰ 
میلیون مترمکعب بــه عنوان یکــی از اصلی ترین 
سد های مرکز کشور و تامین کننده آب آشامیدنی، 
محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی 
ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به 
بهره برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در 

شهرستان چادگان قرار دارد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان:

ذخیره سد زاینده رود به 3۵6 میلیون مترمکعب رسید

خبر روز

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان از شروع 
به کار طرح مسکن مهر در سال ۱۳۸۶، تعداد ۲۷ هزار و 
۷۷۳ واحد مسکونی در قالب انفرادی، سه جانبه و تعاونی 
 مسکن تحویل متقاضیان داده است. در حال حاضر
 نیز مجموع واحد های مسکونی در دست احداث به تعداد 

۳ هزار و ۵۰۰ واحد است

تورم عربستان به زیر پنج درصد آمد
تورم عربستان برای نخستین بار در ۹ ماه اخیر به زیر پنج درصد رسید.به نقل از تریدینگ اکونومیکس، 
متوسط شــاخص بهای مصرف کننده در بزرگ ترین اقتصاد جهان عرب تا پایان ماه مارس به ۴.۹ 
درصد رسید که نسبت به بازه مشابه منتهی به ماه قبل ۰.۳ درصد کاهش یافته و کمترین تورم ثبت 
شده ۹ ماه اخیر در این کشور بوده اســت. در بین بخش های مختلف، بیشــترین تورم مربوط به 
ارتباطات با ۱۳.۲ درصد بوده است و پس از این بخش،  مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۱.۵ درصد و حمل 
و نقل با ۱۰.۵ درصد قرار دارند. از طرف دیگر کمترین تورم مربوط به آموزش با منفی ۹.۵ درصد بوده 
و پس از این بخش، آب و برق با منفی ۰.۷ درصد درصد قرار دارد.جسون تووی، کارشناس بازارهای 
نوظهور در موسســه» کپیتال اکونومیکس« گفت: نرخ تورم در بخش مواد غذایی کماکان در سطح 
باالیی باقی مانده که احتماال بخشــی از آن به خاطر قرنطینه ها و تمایل مردم برای ذخیره ســازی 
گسترده این اقالم است. انتظار داریم که با توجه به اجرایی شــدن الیحه افزایش مالیات بر ارزش 
افزوده، نرخ تورم در سطح باالی فعلی بماند.با توجه به کاهش درآمدهای دولت و سقوط قیمت نفت 
در بازارهای جهانی، عربســتان اعالم کرده نرخ مالیات بر ارزش افزوده را به ۱۵ درصد افزایش داده 
است. کسری بودجه دولت عربستان در ماه های اخیر همواره صعودی بوده و میزان ذخایر ارزی این 

کشور نیز در ماه می، به یکی از پایین ترین سطوح خود در طول یک دهه اخیر رسید.

ذخایر غول های نفتی یک چهارم آب رفت
ذخایر نفت شرکت های نفتی بین المللی بزرگ در پنج سال گذشته ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است 
که می تواند چالشی برای تولید و درآمد این شرکت ها در سال های آینده باشد.میانگین عمر ذخایر 
نفت بزرگ ترین شــرکت های نفتی بین المللی جهان شامل اکسون، شــورون، کونوکو فیلیپس و 
ابرغول های اروپایی تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۹.۵ سال رسید که ۲۵ درصد کاهش در مقایسه با میانگین 
عمر ذخایر نفت پیش از ریزش قبلی قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ را نشان می دهد.گروه مالی سیتی 
در یادداشتی نوشت: میانگین عمر ذخایر نفت شرکت های نفتی بین المللی اکنون ۲۵ درصد کمتر 
از پیش از ریزش قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ اســت و کاهش ذخایر این شرکت ها یک چالش ظهور 
یافته برای این صنعت و سودآوری اش به شمار می رود.به گفته تحلیلگران سیتی، رابطه میان ذخایر 
و درآمد را به هیچ وجه نمی توان نادیده گرفت. بنابراین ما بر این باوریم که تحلیل روند ذخایر نفت، 
شاخص بسیار مهم سالمت یک کسب و کار به شمار می رود.ذخایر کمتری که ابرغول های نفتی در 
گزارش های اخیر خود اعالم کردند، تا حدودی به دلیل ریزش قیمت و تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۰ 
بوده که همه آنها را ناچار کرد ارزش دارایی های خــود را میلیاردها دالر کاهش دهند. به عنوان مثال 
ذخایر قطعی شرکت شل در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱.۹۷۲ میلیارد معادل بشکه نفت کاهش یافت و به 

۹.۱۲۴ میلیارد معادل بشکه نفت در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ رسید.

تورم آلمان در حال اوج گیری
نرخ تورم بزرگ ترین اقتصاد اروپایی به باالترین سطح یک سال اخیر رسید. نرخ تورم آلمان در ماه 
مارس در حال نزدیک شدن به نرخ  هدف گذاری شده دو درصدی بوده است. طبق اعالم مرکز آمار 
این کشور، متوسط بهای مصرف کننده مثبت ۱.۷ درصد بوده که ۰.۴ درصد بیشتر از رقم ثبت شده ماه 
قبل و ۰.۱ درصد بیشتر از انتظارات فعاالن اقتصادی بوده است.  این نرخ تورم که باالترین تورم مثبت 
ثبت شده طی ۱۲ ماه اخیر در این کشور محسوب می شود، بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت 
بخش انرژی قرار گرفته که نرخ تورم آن به ۴.۸ درصد رسیده است. طبق اعالم مرکز آمار آلمان، تورم 
در بخش خدمات  به ۱.۹ درصد رسیده است.متوسط نرخ تورم آلمان در سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۰ برابر 
با ۲.۰۵ درصد بوده  که باالترین رقم مربوط به اکتبر ۱۹۵۱ با ۱۱.۵۴ درصد و کمترین نرخ تورم نیز تورم 
منفی ۷.۶۲ درصدی ماه ژوئن سال ۱۹۵۰ بوده است.بر مبنای ماهانه نیز تورم آلمان در این ماه ۰.۵ 

درصد اندازه گیری شده که ۰.۲ درصد کمتر از تورم ماه قبل بوده است. 

اخبار

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان پاسخ داد:بین الملل

چرا گوشت قرمز باالتر از 1۸0 هزار تومان فروخته می شود؟
رییس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با اشاره به افزایش نرخ جزئی این محصول، گفت: قیمت باالی گوشت بیش از نرخ مصوب و باالتر از ۱۸۰ هزار تومان با توجه 
به توافق بین قصاب و مشتری است که مشتری گوشت را بدون استخوان یا دنبه و یا راسته و ... سفارش می دهد و نمی توان برای این مدل گوشت قیمت گذاری جداگانه 
داشته باشیم.اصغر پورباطنی در خصوص برخی صحبت ها مبنی بر افزایش قیمت گوشت قرمز با توجه به تامین نشدن نهاده دامداری ها و خشکسالی در کشور، اظهار 
کرد: اگرچه خشکسالی در کشور موجب مشکالتی در تامین نهاده ها شده، اما در حال حاضر افزایش قیمت گوشت در اصفهان بسیار جزئی بوده و ارتباطی به این موضوع 
نداشته است.وی توضیح داد: این افزایش جزئی قیمت گوشت قرمز نه به دلیل خشکسالی و کمبود نهاده ها، بلکه ناشی از افزایش دستمزد کارگران، هزینه باالی کشتارگاه 
ها، حمل و نقل و ... است.رییس اتحادیه گوشت قرمز شهرستان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت گوشت قرمز نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش یافته 
است، گفت: قیمت هر کیلو بره درجه یک با دنبه ۱۴۰ هزار تومان، گوشت بره بدون دنبه ۱۵۰ هزار تومان، گوساله مخلوط ۱۱۵ و گوشت لخم گوساله ۱۲۰ هزار تومان، مغز ران 
گوساله ۱۲۵ هزار تومان و گوشت لخم شتر ۱۷۵ هزار تومان است، البته برای گوشت شتر قیمت گذاری ها روزانه  انجام می شود.وی درباره اینکه با وجود این اعالم قیمت 
ها، گوشت در قصابی ها از ۱۸۰ هزار تومان به باال فروخته می شود، گفت: قیمت باالی گوشت بیش از نرخ مصوب و باالتر از ۱۸۰ هزار تومان با توجه به توافق بین قصاب و 
مشتری است که مشتری گوشت را بدون استخوان یا دنبه و یا راسته و ... سفارش می دهد و نمی توان برای این مدل گوشت قیمت گذاری جداگانه داشته باشیم، البته اگر 
نهاده ها به موقع تحویل دامداران نشود و یا نهاده مورد نیاز آنها به دلیل خشکسالی تامین نشود، این موضوع به طور قطع بر قیمت تمام شده گوشت قرمز تاثیرگذار خواهد بود.

 آغاز برداشت گندم
 از مزارع خرمشهر

برداشــت گنــدم، از زمین هــای 
کشــاورزی خرمشــهر در غــرب 
رودخانه کارون آغاز شد و برداشت 
این محصول استراتژیک در سطح 
۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار بــا حدود ۴۰ 
دســتگاه کمباین آغاز شــده و تا 
پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد 
داشت. خرمشهر بیش از ۴۰ هزار 

هکتار زمین قابل کشت دارد.

وز عکس ر

دبیر صنف کشاورزان اصفهان:

مسئوالن مشکالت کشاورزان 
اصفهان را جدی بگیرند

دبیر صنف کشــاورزان اصفهان گفت: تاکنون 
مشکالت معیشــتی کشــاورزان این استان، 
جاری سازی دائم زاینده رود و تامین حقابه ها 
این رودخانه جدی گرفته نشده است.اسفندیار 
امینی افــزود: رودخانه زاینــده رود طی چند 
سال گذشــته به دفعات خشــکانده شد و در 
آخرین مرحله از مهر سال قبل تاکنون، بخش 
قابل توجهی از آن آب ندارد و همین امر امکان 
کشــت و کار را از کشــاورزان گرفته است.وی 
اضافه کرد: بی توجهی به بخش قابل مالحظه 
ای از جمعیت اســتان که به شــغل پر زحمت 
کشاورزی و باغداری مشغول بوده اند نارضایتی 
اجتماعی را رقــم زده و همیــن امر تجمعات 
متعدد در سال های گذشــته تاکنون را در پی 
داشته است. دبیر صنف کشــاورزان اصفهان 
خاطرنشان کرد: کشــاورزان شرق و غرب این 
استان درباره جاری سازی رودخانه زاینده رود 
و تامین حقابه هایشان همواره  مسئوالن امر را 
به یاری طلبیدند؛ اما به مطالبات آنان پاســخ 
داده نشده است.امینی با بیان اینکه بسیاری 
از کشــاورزان به این نتیجه رســیدند که کاری 
برای حل مشکالت شان انجام نمی شود، گفت: 
همین امر  بی اعتمادی را بیشتر کرده و سبب 
افزایش نارضایتی ها شده است.وی با اشاره 
به انتقال آب از حوضه آبریز زاینده رود به دیگر 
مناطق گفت: چگونه اکنون بخش قابل توجهی 
از رودخانه زاینده رود) از محل سد چم آسمان تا 
تاالب گاوخونی( خشک است؛ اما در باالدست 
آن از این حوضه آبریز به استان های دیگر آب 
منتقل کردنــد و یا قصد انتقــال آب به نواحی 
خارج از حوضه دارند؟وی اظهارداشــت: بارها 
گروهی از کشــاورزان و باغداران شرق و غرب 
اصفهان رسیدگی به تخصیص نیافتن حقابه ها 
و حل مشکالت اقتصادی معیشــتی خود را 
خواستار شدند؛ اما در عمل هیچ اقدام مناسبی 
را شاهد نبودند. دبیر صنف کشاورزان اصفهان 
افزود: اگر مسئوالن شرایط فعلی را درک کرده 
بودند اکنون افزون بر ۴۲ طرح آب بر از حوضه 

آبریز زاینده رود در این خطه اجرا نشده بود. 
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

اقدامات خرابکارانه در محل آبگیر  بن- بروجن محکوم است

گزارش ها حاکی است، مهرماه سال ۹۸ برای نخستین بار برخی افراد 
با بلدوزر به تخریب آبگیر طرح که در منطقه استحفاظی اصفهان قرار 
دارد اقدام کردند و پس از آن برای دومین بار در دی ماه همان ســال 

این آبگیر مورد تعرض قرار گرفت.
پــس از آن همواره احداث آبگیــر با چالش های جــدی مواجه بوده 
است و بار دیگر در روز شنبه ۲۸ فروردین آبگیر طرح مورد تعرض قرار 
گرفت که با واکنش مردم و  مســئوالن چهارمحال و بختیاری روبه رو 

شده است.
طرح انتقال آب بن به بروجن، آب را برای مصارف شرب از منطقه بن 
به ســمت بروجن و نقنه انتقال می دهد. با بهره بــرداری از این طرح 
مشکل آب شــرب ۱۱ شــهر و ۱۳ روســتای چهارمحال و بختیاری با 

جمعیتی افزون بر ۴۶۰ هزار نفر رفع می شود.
این طرح قرار است ساالنه ۴۱ میلیون مترمکعب آب را از حوضه آبریز 
زاینده رود به مناطق شرقی استان که به شــدت با پدیده خشکسالی 

درگیر است، منتقل کند.
این طرح با توجه به خشکســالی های متوالی در استان و تحت تاثیر 
قرار دادن زندگی و معیشــت مردم یکی از مطالبات اصلی مردم و از 
ضرورت های این حوزه به شــمار می رود که انتظار می رود با ســرعت 

بیشتری اجرا و تکمیل شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری در واکنش به اقدام خودسرانه یکسری 
افراد در به آتش زدن خودروی پیمانکار بخش آبگیر پروژه آبرســانی 
بن به بروجن، گفت: مسئوالن شــورای تامین اصفهان برابر با مصوبه 

شورای امنیت کشور موظف به تامین امنیت این پروژه هستند.
اقبال عباسی در واکنش به اقدام خودسرانه یکسری افراد در به آتش 
زدن خودروی پیمانــکار بخش آبگیر پروژه آبرســانی بن به بروجن، 
اظهار کرد: ایــن پروژه مصوبــات الزم برای اجرا را از ســه دولت اخذ 
کرده، همچنین بــرای اجرای این پروژه اعتبار ملــی نیز در نظر گرفته 

شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برای جذب پیمانکار جهت 
احداث آبگیر پروژه آبرســانی بن به بروجن وزارت نیرو مجوزات الزم 
را صادر کرده است، گفت: پیمانکار برای انجام عملیات احداث آبگیر 
کارگاه موردنیاز را تجهیز کرده اســت، اما متاسفانه افراد خودسر برای 

دومین بار اقدام به تخریب محل آبگیر کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه مســئوالن اســتان مجــاور اجــازه ندهند این 
حرکت های خودسرانه موجب تشدید اختالف بین مردم و مسئوالن 
دو استان شود، گفت: این گونه حرکت ها هیچ کمکی برای تامین آب 

اصفهان نمی کند و ممکن اســت پروژه های تامین آب در کوهرنگ را 
نیز تحت تاثیر قرار دهد و نمی توانیم امنیت پروژه هایی مانند کوهرنگ 

۳ را تامین کنیم.
عباسی افزود: مسئوالن شورای تامین اصفهان برابر با مصوبه شورای 
امنیت کشــور موظف به تامین امنیت این پروژه هستند، اجازه ندهند 

افرادی اقدام به توهین، تهدید و تخریب کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری ضمن محکوم کردن این حرکت های 
خودســرانه در محل آبگیر پروژه آبرســانی بن- بروجــن، بیان کرد: 
مســئوالن اســتان اصفهان اجازه ندهند این پروژه تحــت تاثیر این 

اقدامات قرار بگیرد.
همچنین حجت االســالم و المســلمین امیرقلی جعفــری، رییس 
مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری در مجلس شــورای اسالمی 
در خصــوص اتفاقات حادث شــده در محــل آبگیر پروژه آبرســانی 
بن- بروجن، گفت: اگر با قانون شــکنان برخــود الزم صورت نگیرد، 
قطعا تبعات این اقدام بر عهده مسببان است ؛ این پروژه دارای تمام 
مجوزات قانونی است و دو مصوبه از شورای امنیت کشور کسب کرده 
و با احداث آن از منابع داخلی آب شــرب نیمی از جمعیت چهارمحال 

و بختیاری تامین می شود.

توزیع یک هزار و 120 تن روغن خوراکی در چهارمحال 
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان یک هزار و ۱۲۰ تن روغن خوراکی وارد بازار استان 
شد و در حال توزیع اســت.جهانبخش مرادی  افزود: این میزان روغن خوراکی به منظور تامین 
نیاز شهروندان تهیه و برای عرضه در اختیار ۲۰۰ فروشگاه در سطح استان قرار گرفته است.مرادی 
اضافه کرد: این روغن خوراکی با قیمت مصرف کننده درج شــده روی بطــری توزیع و در اختیار 
مصرف کنندگان قرار داده می شــود.وی ادامه داد: ســهمیه هریک از شهرستان های چهارمحال 

و بختیاری به نسبت جمعیت تعیین شده و به موقع در این مناطق توزیع و عرضه خواهد شد.

پلمب ۷ واحد صنفی عرضه قلیان در لردگان
فرمانده انتظامــی لردگان گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرســتان بــا همکاری عوامل 
انتظامی، در راستای اجرای طرح پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا، از تعدادی واحد صنفی 
عرضه قلیان بازدید کردند.علی تابش فرد افزود: در این بازدید، هفت واحد صنفی عرضه قلیان که 
بهداشت فردی و عمومی را رعایت نکرده و مصوبات ستاد مقابله با ویروس کرونا را نادیده گرفته 

بودند، با حکم دادگاه پلمب شدند.

ثبت 24 هزار و 100 تماس با مرکز صدای مشاور
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در ایام شیوع کرونا و با افزایش ساعات کار صدای 
مشاور خط ۱۴۸۰ و فعالیت در روز های تعطیل، به ۲۴ هزار و ۱۰۰ تماس تلفنی مشاوره داده شده 
است.محمدی با اشــاره به فعالیت ۲۰ مرکز ســالمت روان، ۳۷ مرکز مشاوره عمومی و ۱۶ مرکز 
مشاوره تخصصی در اســتان اضافه کرد: با مراجعه ۱۰ هزار و ۸۱۲ نفر به مراکز مشاوره استان، ۲۲ 
هزار جلسه مشــاوره حضوری برای ارائه راهکار و رفع مشــکالت خانوادگی، تربیتی و تحصیلی 
مراجعان تشکیل شده است.وی ادامه داد: دو هزار و ۱۰۲ نفر، از طریق مراکز سالمت روان استان 
آموزش های الزم را در زمینه مهارت های زندگی، فرزند پروری، پیش از ازدواج و زندگی خانواده 

کسب کردند.

صدور 963 کارت سالمت در برنامه سالمت نوروزی 1400
 رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 
از صدور ۹۶۳ کارت سالمت ویژه متصدیان مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی در برنامه سالمت 

نوروزی ۱۴۰۰ در این استان خبر داد.
سید راشد جزایری با اشــاره به انجام ۲۰ هزار و ۳۴۴ نفر ساعت فعالیت توسط ۱۸۰ نفر از پرسنل 
فعال در قالب روزانه ۱۹ اکیپ های بازرســی و نظارتی گفت: از زمان شــروع برنامه در تاریخ ۲۵ 
اسفند ۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار و ۴۲۰ کیلوگرم/ لیتر مواد غذایی فاسد کشف و معدوم 
سازی شد. جزایری افزود: همچنین به ۱۶۵ شــکایت مردمی واصله از طریق سامانه ۱۹۰ و ۳۶۶ 
گزارش متفرقه مردمی رسیدگی شد.وی از برخورد با ۱۲۴ دســتفروش دوره گرد طی این مدت 
خبر داد و اضافه کرد: برگزاری ۶۱ جلســه هماهنگی و برنامه ریزی درون و برون بخشی منجر به 
 انجام ۴۷۷ مورد بازدید نظارتی مشترک به سازمان ها و دستگاه های متولی اجرای برنامه سالمت 

نوروزی شد.
جزایری گفت: در این مدت از امر آموزش نیز غافل نمانده و ضمن برگزاری ۷۶ جلســه آموزشی 
برای بیش از یک هزار نفر از اصناف و پرســنل و چاپ و انتشــار ۳۶۳ بنر و محتوای آموزشی در 
گروه های مجازی، کارشناســان مربوطه در برنامه های رادیویی و تلویزیونی حضور و نســبت به 

آموزش همگانی اقدام کردند.

اخبار

تامین آب  برای  این گونه حرکت ها هیچ کمکی   
اصفهان نمی کند و ممکن است پروژه های تامین آب 
در کوهرنگ را نیز تحت تاثیر قرار دهد و نمی توانیم 

امنیت پروژه هایی مانند کوهرنگ ۳ را تامین کنیم

بام ایران
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سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 140060302007000072 
مورخ  18 / 1 / 1400  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس بختیار دشــتلوئی  فرزند اسفند 
یار به شماره شناسنامه 50 صادره از فالورجان در ششــدانگ یک باب گلخانه به 
مساحت 83 / 3674 متر مربع قســمتی ازپالک 416 اصلی واقع در دشتلو انتقال 
موروثی ازمالک رسمی آقای ) عبدالوهاب بختیار ( محرزگردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول   30 / 1 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :   14 / 2/ 1400  
م الف: 1124320 حسین زمانی علویجه رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
1/39 شماره نامه : 140085602024000589-1400/01/24 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک بابخانه پالک شماره 4786/654 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق  ســوابق و پرونده ثبتی به نام عیدی محمد مرتضایی فرزند عباس در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده  اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1400/2/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف: 1122966 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/40 شــماره نامــه: 140085602033000196-1400/01/22 نظر به اینکه 
ســند مالکیت مجاری یک ســاعت از قنات معروف کوچه فاره پالک 43- اصلی 
)ردیف 49( واقــع در بخش 9 نطنز ذیل ثبت 30 صفحــه 153 دفتر 14- مجاری 
بنام عذرا وشــاقی فرزند علی اکبر صادر و تسلیم گردیده است سپس بموجب سند 
قطعی 12336 مورخ 1328/07/17 دفتر 7 نطنز تمامی مورد ثبت به حسین شاطر 
نانوائی فرزند جعفر انتقال قطعی نموده است ســپس بموجب دادنامه حصر وراثت 
162 مورخ 1353/11/21  رئیس دادگاه بخش نطنز حســین گلســتانیان )شاطر 
نانوائی( فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از صدیقه بیگم شــاطر نانوائی همســر و 
عذرا، زهرا، شهرت هر دو شــاطر نانوائی و احمد، علی اکبر و حسن و اصغر شهرت 
همگی گلســتانیان فرزندان و الغیر همچنین بموجب دادنامه حصر وراثت 379 
مورخ 1391/09/19 قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حصر وراثت نطنز زهرا 
خانم شــاطر نانوا فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از خدیجه کریمی قصبه و ایران 
کریمی و جواد آقا کریمی فرزندا ن و الغیر سپس خانم ایران کریمی فرزند حسین 
احدی از ورثه مع الواســطه حسین گلســتانیان تقاضای صدور سند مالکیت سهم 
االرث خود از پالک مرقوم را نموده است که سند مالکیت اولیه فوق الذکر نزد آقای 
اصغر گلســتانیان می باشد که طی اخطاریه شــماره 139985602033004542 
مورخ 1399/12/18 به نامبرده اخطار گردیده که در ظرف مدت ده روز اصل سند 
مالکیت صادره را تحویل نمایند ولی در مدت قانونی اصل سند به این اداره از طرف 

نامبرده عودت داده نشده است لذا  مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1122978 

علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

1/41 شــماره نامــه: 140085602033000277-1400/01/26  نظــر بــه 
اینکه به حکایت دفتر امالک ســند مالکیت شــش دانگ قطعــه زمین مزروعی 
معــروف دو رجلی دشــت برزن به شــماره پالک ثبتــی شــماره 179 فرعی از 
193- اصلی واقــع در قریه طرق نطنز جزء بخش 11 حــوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 
شــماره 2474 در صفحه 511 دفتر 17- امالک به نام حاج حســین گیوه چیان 
طرقی فرزند حســن، ش.ش 41 تحت شــماره چاپی 164588 صادر و تســلیم 
گردیده است سپس بموجب ســند قطعی شــماره 14685 مورخ 1352/04/07 
 تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شــماره 442 تهران تمامی مــورد ثبت فوق 
مع الواســطه به دوشــیزه فاطمه کاظم طرقی فرزند فیض الــه ، ش.ش 57688 
انتقال یافته است و در ادامه خانم فاطمه کاظم طرقی نامبرده با ارائه درخواستی به 
شــماره وارده 140021702033000403 مورخ 1400/01/23 منضم به دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 139902155884000342 
و رمز تصدیق 677950 با شــماره ترتیب 67395 مــورخ 1399/08/19 به تایید 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 نطنز رســیده، مدعی شده سند مالکیت فوق الذکر 
در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است. لذا مراتب به اســتناد ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله 
نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید که مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1124402 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

1/42 شــماره نامــه: 140085602033000274-1400/01/26  نظــر بــه 
اینکه به حکایت دفتر امالک ســند مالکیت شــش دانگ قطعــه زمین مزروعی 
معروف ســه رجلی دشــت برزن به شــماره پالک ثبتی شــماره 153 فرعی از 
193- اصلــی واقع در طرق نطنــز جزء بخــش 11 حوزه ثبتی نطنــز ذیل ثبت 
شــماره 2455 در صفحــه 445 دفتــر 17- امالک بــه نام حاج حســین گیوه 
چیان فرزند حســن، ش.ش 41 تحت شــماره چاپی 164566 صادر و تســلیم 
گردیده است سپس بموجب ســند قطعی شــماره 14685 مورخ 1352/04/07 
 تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شــماره 442 تهران تمامی مــورد ثبت فوق 
مع الواســطه به دوشــیزه فاطمه کاظم طرقی فرزند فیض الــه ، ش.ش 57688 
انتقال یافته است و در ادامه خانم فاطمه کاظم طرقی نامبرده با ارائه درخواستی به 
شــماره وارده 140021702033000407 مورخ 1400/01/23 منضم به دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه یکتا 139902155884000343 
و رمز تصدیق 207767 با شــماره ترتیب 67396 مــورخ 1399/08/19 به تایید 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 7 نطنز رســیده، مدعی شده سند مالکیت فوق الذکر 
در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است. لذا مراتب به اســتناد ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله 

نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید که مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 

 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1124410 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

آگهی تغییرات شرکت سپاهان بافت زاگرس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2095 و شناسه ملی 14008300010 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1399/04/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : شــهال پیری عالم به کد ملی 4070780671 به سمت رئیس هیات 
مدیره و محمد پیری عالم به کد ملی 4060013641 به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
و اسداله کاظمی به کد ملی 1111074860 به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به 
امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با 
 امضای مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار 
می باشــد. محمدباقر صادقیان به کد ملی 5649943141 به ســمت بازرس اصلی و 
ابوالفضل کاظمی به کد ملی 1100248277 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی و 
دعوتنامه های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 
1398/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )1124278(

آگهی تغییرات شرکت فراز لوله نقش جهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27381 

و شناسه ملی 10260481037 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سید محمد سید معلمی به شماره ملی 1284814181 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و نرگس منانی به شماره 
ملی 1290542929 به ســمت نائب رئیس هیات مدیــره و الهام 
طباطبائی پزوهء به شماره ملی 1285727592 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر 
می باشد. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1124300(

آگهی تغییرات شرکت سپاهان بافت زاگرس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2095 

و شناسه ملی 14008300010
 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : به استناد تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1399/9/26 به هیات مدیره، سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به 
مبلغ 20000000000 ریال از محل واریز نقدی سهامداران و افزایش 
ارزش اسمی سهام افزایش یافت .طبق گواهی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به شماره 990927-01 مورخ 1399/9/27 مبلغ 20میلیارد ریال 
توسط سهامداران واریز گردید.ماده اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید 
: سرمایه شرکت مبلغ 20میلیارد ریال منقسم به 1000سهم 20میلیون 
ریالی عادی می باشــد که تماما پرداخت گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری 

فالورجان )1124244(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی تیران و کرون 
به شماره ثبت 18 و شناسه ملی 10861692737 

به استناد نامه شماره 205/3/342/740/445 مورخ 1399/12/28 اداره تعاون روستائی 
شهرســتان تیران و کرون و صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/11/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - غالمحســین رضوانی به کدملی 5499046311، حسن 
رضوانی بــه کدملــی 5499345708، محمدرضا حســین زاده تهرانــی به کدملی 
5499385017، علیرضــا داخوه به کدملــی 5499401780، حمیدرضا امینی تهرانی 
به کدملی 5499363811 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، اکبر نادری به کدملی 
5499019592 و محمد دادخواه تهرانی به کدملی 5499417636 به ســمت اعضای 
علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. - مصطفی صابری به 
کدملی 1950364471 و اصغر عابدینی به کدملی 1092152547 به ســمت بازرسان 
شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال 
1398 شــرکت مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )1124299(

آگهی تغییرات شرکت ستاره سپاهان رافی با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 44710 و شناسه ملی 10260626310 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : یک بند به ماده 16 اساسنامه به شرح ذیل اضافه گردید:. قبول ضمانت 
اشخاص ثالث اعم ازحقیقی یا حقوقی برای ایجاد هرگونه تعهدات واخذ تسهیالت 
وخدمات بانکی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1124298(

اعالم مفقودی 
 برگ ســبز خودروی ســواری- کیا- خارجی مدل اپتیما 
 TF 2400 مدل 2015 به رنگ مشکی متالیک به شماره پالک

 G4KEEH169130 ایران 13-123 ی 33 و شماره موتور 
و شماره شاسی KNAGN412BF5591639 و شناسه 
ملی خــودرو KRLA151V1VA591636  به نام آقای 
علی عابدی کیچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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معاون حمایت کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

افزایش 40 درصدی واگذاری خدمات مددکاری به مراکز نیکوکاری
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان اصفهان گفت: واگذاری خدمات مددکاری و 
پرونده مددجویان به مراکز نیکوکاری استان در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته 

و خدمات مددکاری ۲۲ هزار و ۴۸۵ پرونده مددجویان کمیته امداد اصفهان واگذار شده است.
هادی بنایی در خصوص تعداد مراکز نیکوکاری استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۲۱ مرکز نیکوکاری 
تحت نظارت کمیته امداد اصفهان در حال فعالیت هستند و ظرفیت های جدیدی به سبد خدمات 
ارائه شده توســط کمیته امداد اســتان اضافه کرده اند.وی افزود: برون ســپاری و واگذاری امور 
نیازمندان به مردم با پشتیبانی فنی و نرم افزاری این نهاد از اهداف مهم اجرایی در زمینه گسترش 
مراکز نیکوکاری است.معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان، عملکرد 
مراکز نیکوکاری را در زمینه جذب مشــارکت های مردمی موفق دانست و گفت: واگذاری خدمات 
مددکاری و پرونده مددجویان به مراکز نیکوکاری استان در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۴۰ درصد 
افزایش داشته و خدمات مددکاری ۲۲ هزار و ۴۸۵ پرونده مددجویان کمیته امداد اصفهان واگذار 
شده است.وی، تمرکززدایی از ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی نیازمندان را از جمله مهم ترین 
اهداف این نهاد دانست و افزود: عالوه بر این می توان با کمک به رشد مراکز تخصصی نیکوکاری که 
بر حوزه هایی مانند اشتغال، آموزش، بهداشــت و درمان تمرکز می کنند به افزایش بهره وری منابع 

موجود در عرصه خیر و احسان کمک کرد.

 افزایش 6۵ درصدی تخت های بیمارستان صحرایی
 آیت ا... صدوقی اصفهان

با افزایش تعداد بستری های کرونایی در استان، تخت های بیمارستان صحرایی آیت ا... صدوقی 
اصفهان از ۶۰ به ۱۰۰ تخت افزایش یافت.رییس بیمارستان شهید آیت ا... صدوقی اصفهان گفت: 
با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا و به منظور پاک نگه داشتن بیمارستان صدوقی اصفهان تصمیم 
گرفتیم بیماران مبتالی جدید را در بیمارستان صحرایی بستری کنیم تا خللی در کار بیمارستان به 
وجود نیاید.رضا مرتضویان با اشاره به اینکه بیمارستان صحرایی آیت ا... صدوقی ۹ ماه است که با 
ظرفیت ۶۰ تخت مشغول به کار است، افزود: با افزایش بیماران کرونایی بستری، تعداد تخت ها را 
۶۵ درصد افزایش دادیم.به گفته رییس بیمارستان شهید آیت ا... صدوقی اصفهان، در حال حاضر 

۴۰ بیمار در بیمارستان صحرایی آیت ا... صدوقی بستری هستند.

بستری ۵0 بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان فارابی
رییس مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابــی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات روانپزشــکی به 
بیماران همانند گذشته با قدرت در بیمارستان فارابی ادامه دارد، گفت: سعی داریم در این بیمارستان 
در کنار خدمات به بیماران امکان خدمت رســانی مطلوب به دیگر بیماران را نیز فراهم کنیم.وی در 
ادامه همچنین به دریافت مجوز بیمارســتان ۸۰۰ تخت خوابی در بیمارستان فارابی اصفهان اشاره 
کرد و افزود: این مجوز از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی دریافت شده و در بودجه ملی 
استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ تامین اعتبار مورد نیاز برای این پروژه دیده شده است.رییس مجتمع 
تخصصی و فوق تخصصی فارابی در ادامه با اشــاره به لزوم همراهی خیران برای راه اندازی مرکز 
تخصصی سالمت در بیمارستان فارابی اشــاره کرد و گفت: وزارت بهداشت در این زمینه همکاری 
خوبی داشته اما برای رســیدن به نقطه مطلوب ارائه خدمات به بیماران، نیازمند راه اندازی مرکزی 
شایسته استان اصفهان هستیم.وی در ادامه با بیان اینکه بیمارستان فارابی در حال حاضر با توجه 
به ابالغ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه بستری بیماران مبتال به کرونا فعال شده است، اظهار 
داشت: در حال حاضر ۱۰۰ تخت برای بستری این بیماران اختصاص یافته که تاکنون ۵۰ بیمار مبتال 

به کرونا در این مرکز بستری شده است.

شوآف تعطیالت کرونایی در اصفهان؛ 

کجای کار را بگیریم؟

بهار که می رســد اصفهانی جماعت در خانه نمی ماند، گشت و گذار بهاری 
جزئی از فرهنگ مردم اصفهان اســت که تا چندسال قبل اطراف رودخانه 
زاینده رود پاتوق اصلی آنها بود، اما حاال در نبود غم انگیز جریان زاینده رود، 
محور گردشــگری چهارباغ هنوز مایه دلخوشی آنهاســت. این روزها و در 
محدودیت های کرونایی وضعیت چهارباغ به ویژه در ســاعات بعد از ظهر 
و غروب، تابلوی عجیب و باور  نکردنی از رفت و آمد و تجمع مردمی اســت 
که گویا ترس برای شــان بی معنا و بیماری و مرگ و میر عادی شده است. 
گردشــگران این روزهای چهارباغ از همه قشری هستند؛ سالمندانی روی 
نیمکت نشسته، میانساالنی مشــغول قدم زدن، والدین و کودکان خسته 
از خانه نشینی، جوانانی در حال گپ و گفت با دوستان و نوجوانانی درحال 
تک چرخ زدن و هیاهو و ... یک هفته از اعمال محدودیت های کرونایی در 
اصفهان می گذرد و حاال معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
تاکید می کند که دیگر هشدار و خواهش روی مردم تاثیری ندارد و می گوید: 
چرا سری به سطح شــهر و چهارباغ نمی زنید!؟ ببینید مردم چطور به فکر 
سالمت خود و همشهریان شان نیستند!اگرچه پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای 
استان اصفهان در ســتاد ملی مقابله با کرونا تصویب نشد، اما مصوب شد 
طرح جامع هوشمند با محوریت محدودیت های تعریف شده پنجگانه در 
اصفهان اعمال شود. به همین خاطر این روزها بیشتر قریب به اتفاق مشاغل 
به جز مشاغل گروه ۱ در اصفهان تعطیل هستند و کرکره بیشتر مغازه ها در 

چهارباغ پایین است.
اما، وسایل حمل و نقل عمومی همچنان شلوغ و پرجمعیت است، شهرداری، 

بانک ها، ادارات و شرکت های خصوصی باز است و مغازه های اغذیه فروشی 
هم بعد از اذان مغرب مشتریان پر و پا قرص خودشــان را دارند؛ می توان 
گفت همه جا باز است به جز برخی مغازه ها! قرار بود روشنایی پارک ها هم به 
کمتر از یک سوم برسد، اما گویا تبعات این کار باعث شده مرکز شهر اصفهان 
همچنان روشن بماند.برخی ترددها در این محور معروف اصفهان به افرادی 
برمی گردد که با محدودیت یا بدون محدودیت باید سر کار خود حاضر شوند؛ 
بیشترشان جوانانی هستند که در طول یک ســال گذشته هیچ وقت رنگ 
تعطیلی را به خاطر وضعیت قرمز ندیدند. گروه دیگر کارمندانی هستند که از 
دورکاری بی بهره بوده اند و بعد از ظهرها درحال بازگشت از محل کار به خانه 
هستند. در کنار اینها باید به رفت و آمد بیماران بسیاری اشاره کرد که نیاز به 
خدمات بیمارستان ها، مجتمع های پزشــکی، داروخانه، آزمایشگاه و ... 
در محدوده آمادگاه و شــمس آبادی دارند. از هرکدام که بپرسی می گویند 
ناچاریم! مگر مــا از در خانه ماندن بدمان می آید؟ مگــر از جان خودمان و 
عزیزان مان سیر شده ایم؟ ما می خواهیم در خانه بمانیم اما نمی توانیم!اما 
رفت و آمدهایی که در سطح شهر می بینیم فقط محدود به این گروه ها نمی 
شود، در واقع بیشــتر افراد به قصد گردش و تفریح از خانه بیرون آمده اند! 
جواب ها هم ساده و تکرار است: از خانه نشینی خسته شده ایم، حواس مان 
هست و ماسک داریم، شاید قبال کرونا گرفته ایم، کرونا شانسی است و اصال 

به این چیزها نیست...
کمال حیدری، معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان و رییس 
مرکز بهداشت استان، درباره شلوغی سطح شــهر می گوید: به نظرم علت 

شلوغی شهر را باید از دستگاه های مربوطه پرسید، بررسی کنید چه تدبیری 
برای کاهش ترددها و تجمعات در سطح شهر کرده اند؟ و چرا باوجود همه 
هشدارها، شــاهد این حجم تردد در سطح شهر هســتیم.می گویم با این 
وضعیت، امیدی به کنترل بیماری هست؟ می گوید: چه باید گفت، وقتی این 
همه هشدار داده می شود ولی کسی توجه نمی کند، باور کنید ما هم خسته 
شده ایم. بعضی از مردم به خاطر فشارهای اقتصادی بیرون می آیند و دنبال 
کسب و کارشان هستند. نمی توانیم بگوییم در خانه بمانید چون می گویند 
پس چک ها و قسط هایمان را چه کســی بدهد!؟ درحالی که آن زمانی که 
تاکید می شد سفر غیر ضروری نروید، عده ای فکر این روزها را نکردند و حاال 
خسارتش را باید کسب و کارهای مردم ببینند. درست مثل مسئله آلودگی هوا 
و بستن مدارس است که وقتی می گویند در تردد با وسایل شخصی و مصرف 

سوخت رعایت کنید کسی گوش نمی کند و بعد مدارس تعطیل می شود!

باید شرایط مدیریت می شد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه می دهد: باید شرایط 
مدیریت می شد تا مردم بتوانند زندگی عادی خود را داشته باشند و دچار 
این تبعات نشوند، اما متاسفانه رعایت نشــد و حاال مردم می گویند چک 
داریم و قسط داریم چطور در خانه بمانیم؟! این حرف ها که می گویم خالف 
نظراتم است، ولی می خواهم بگویم نمی دانیم کجای کار را بگیریم!؟ از یک 
طرف بی برنامگی و از طرف دیگر بی مسئولیتی برخی افراد باعث شده این 

شرایط به وجود آید.

تعطیلی سراسری به جای محدودیت اصناف
رییس اتاق اصناف اصفهان نیز با اشاره به اینکه بانک ها، شهرداری ها، مراکز 
حمل و نقل عمومی، دفاتر پیشــخوان دولتی و ... به عنوان مراکز تجمعی 
بزرگ و عامل گســترش کرونا باز هســتند،  می گوید: بازار اصفهان و تمام 
پاساژها و باالی ۹۰ درصد مشــاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل هستند، البته در 
هر صنف و رســته ای افراد قانون گریزی وجود دارند که با آنها برخورد می 
شود.جهانگیری،  که معتقد است مهم ترین دلیل اوج گیری ویروس کرونا 
ســفرهای نوروزی و ارتباطات و دورهمی های خانوادگی است، ادامه می 
دهد: براساس اعالم وزارت بهداشــت میزان انتقال کرونا از طریق اصناف 
۱۰ درصد اســت و ۹۰ درصد عامل انتقال ویروس، بخش های دیگر است، 
درحالی که امروز اصناف را به عنوان تابلو اعالم خطر، بلند می کنند و معتقدند 
اصناف ویترین شهر هستند و زمانی که این ویترین بسته باشد، مردم بابت 
شیوع کرونا احساس خطر می کنند، اما بهتر بود دولت تعطیلی سراسری 

اعالم می کرد.

مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان با اشاره به روند  آهسته واکسیناسیون در 
کشور و اســتان، گفت: حدود یک درصد جمعیت 
کشور واکسینه شده اند که این میزان نشان دهنده 
روند کند واکسیناسیون است؛ البته به گفته مسئوالن 
محموله های جدید واکسن خریداری شده است تا 
روند واکسیناسیون شتاب گیرد.رضا فدایی با بیان 
اینکه واکسیناســیون کرونا بر اساس دسته بندی 
و اولویت جمعیتی انجام می شود، اظهار کرد: کادر 

درمان در اولویت نخست قرار دارند و سپس، گروه 
بهداشــت و کارکنانی که با بیماران کرونایی ارتباط 
دارند، ســالمندان مقیم در خانه های ســالمندان، 
بیماران آسایشــگاه های جانبازان، دیگر سالمندان 
جامعه و افراد مبتــال به بیماری هــای خاص باید 
واکسینه شوند؛ بنابراین به مقادیر بیشتری واکسن 
احتیاج داریم تا بتوانیم گروه هــای دارای اولویت 
را واکســینه و بعد از آن واکسیناســیون عمومی را 

آغاز کنیم.
وی ادامه داد: حــدود یک درصد جمعیت کشــور 
واکسینه شــده اند که این میزان نشان دهنده روند 
کند واکسیناسیون اســت؛ البته به گفته مسئوالن 
محموله هــای جدیــد واکســن خریداری شــده 

است تا روند واکسیناسیون شــتاب گیرد.مسئول 
بیماری های واگیر مرکز بهداشــت استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر با شــرایط ایده آل 
تزریق واکســن کرونا فاصله داریــم، چراکه روند 
واکسیناسیون بســیار کند است؛ محدودیت هایی 
که در کشــورها در زمینه تامین واکسن کرونا وجود 
دارد نیز به مشکالت موجود افزوده است؛ برای مثال 
هند که یکی از منابع اصلی تامین واکسن دنیاست، 
برای واکسینه کردن مردم خودش هم مشکل دارد. 
از سوی دیگر بین کشورها برای جابه جایی واکسن 
مناقشه وجود دارد، اما با وجود این مشکالت تالش 
مسئوالن کشور این است که روند واردات و به دنبال 

آن تزریق واکسن کرونا افزایش یابد.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

روند واکسیناسیون در استان،آهسته است

 پاکبان کاشانی
 با چک های سفید 
امضا هم وسوسه 

نشد
پاکبــان امانــت دار شــهرداری 
منطقه دو کاشــان، مدارک یک 
شهروند را که در حین انجام کار 
در خیابان غزنوی پیدا کرده بود، 

به او بازگرداند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان:

3۸ درصد تست های کرونا در اردستان مثبت است
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان گفت: هم اکنون ۳۸ درصد تست های کرونا در این 
شهرستان مثبت است.حســن ذبیحی اظهار کرد: شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی در شرایط 
دشوار کرونایی باید مدیریت شوند و مقابله با شایعات بی اساس از ضرورت های اجتناب ناپذیر در این 
عرصه است.وی افزود: وضعیت شهرستان اردستان در روزهای ابتدایی نوروز زرد بود و با توجه به اینکه 
ترددهای نوروز مختص شهرهای قرمز بود و با وجود اینکه از مردم و افراد غیر ساکن خواهش کردیم به 
شهرستان سفر نکنند، اما مسافران بسیاری در نوروز به این شهر سفر کردند.مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان اردستان با بیان اینکه مسافران نوروزی بسیاری در روستاهای شهرستان ساکن شدند، گفت: 
مهمانان نوروزی و مستقر شدن افراد غیر ساکن، عادی انگاری مردم، شب نشینی و دورهمی ها باعث 
شد اردستان از وضعیت زرد به قرمز برسد.ذبیحی تصریح کرد: هم اکنون وضعیت آمار بیماران سرپایی 
در اردستان افزایشی است و تا زمانی که این وضعیت باشد نمی توانیم از پایان موج چهارم حرف بزنیم. 
وی درباره افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در این شهر گفت: هم اکنون نتیجه ۳۸ درصد آزمایش 
بیماران مشکوک به کرونا مثبت است، در حالی که نتیجه آزمایش کرونای افراد مشکوک به کرونا در 
اردستان در گذشته بین ۱۳ تا ۱۵ درصد مثبت بود و در هفته های اخیر آمار مبتالیان به کرونای سرپایی 
رشد چشمگیری داشته است.به گفته مدیر شبکه بهداشــت و درمان اردستان از ابتدای سال جدید 
تاکنون بیشترین موارد مثبت در بخش زواره شناسایی شد و با گزارش هایی که از سطح شهر گرفتیم 
هم اکنون ۸۲ درصد از مردم موارد بهداشتی را رعایت می کنند که نیاز به توجه و رعایت بیشتر دارد.ذبیحی 
بر لزوم تعطیلی مشاغل گروه یک در اردستان تاکید کرد و گفت: به ستاد کرونای استان اعالم کردیم که 
تعطیلی مشاغل و کسبه را به ستاد شهرستان واگذار کنند که هنوز موافقت نکردند. به نظر برای شهرهای 

کوچکی مانند اردستان باید تعطیلی برخی از گروه ها را با تامل بیشتری برنامه ریزی کنند.

رییس بیمارستان شهید رجایی داران خبر داد:

فریدن در بحران
رییس بیمارستان شــهید رجایی داران گفت: ســالن اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدن برای 
اسکان بیماران حاد تنفسی کرونایی جانمایی شود.مهدی ابن النصیر اظهار کرد: شهرستان فریدن در 
وضعیت بحران کرونا قرار گرفته است که نشان می دهد خطر شیوع موج چهارم کرونا در فریدن نسبت 
به موج های قبلی افزایش یافته است.وی با بیان اینکه سالن اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدن 
برای اسکان بیماران کرونایی جانمایی شــد، افزود: با افزایش تعداد بستری ها و تکمیل تخت های 
بیمارستان شهید رجایی داران، سالن اداره ورزش و جوانان فریدن برای بستری بیماران حاد تنفسی 

کرونایی آماده شد.

کشف بیش از 90 کیلوگرم تریاک در »نايين«
فرمانده انتظامی شهرستان نايين از کشف بیش از ۹۰ کیلوگرم تریاک و توقیف دو دستگاه خودرو خبر 
داد. سرگرد »هادی کیان مهر« بيان داشت: ماموران انتظامی شهرستان در راستای کنترل محورهای 
مواصالتی اصلی و فرعی با هدف برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و نا امن سازی مسیرها ، با انجام 
یکسری اقدامات پلیسی در ایستگاه بازرسی ، به دو دستگاه کامیون آمیکو و بنز تک مشکوک و آنها را 
توقیف کردند.وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها در زیر بار کدو و داخل چادر بار خودروها 

مقدار ۹۲ کیلو و ۸۶۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.
این مقام انتظامی بیان داشت: در این راستا ۲ سوداگر مرگ دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع 
قضایی تحویل داده شدند.فرمانده انتظامی شهرســتان نایین در پايان بیان داشت: مبارزه با پديده 
شوم مواد مخدر همواره و با جديت از ســوی پليس دنبال می شود.شهروندان باید  اخبار و اطالعات 

خود پيرامون اين موضوع را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطالع دهند.

با مسئولان جامعه
س: ایمنا

عک

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس هیئت مدیره نظام پزشکی 
اصفهان خواستار شد:

لزوم بازگشتن حق تعیین 
تعرفه به نظام پزشکی

رییس هیئــت مدیره نظام پزشــکی اصفهان 
در خصوص تعرفه های پزشــکی گفت: تعیین 
تعرفه های پزشــکی قبال توسط نظام پزشکی 
انجام می شد و در برنامه پنجم توسعه این حق 
قانونی از سازمان نظام پزشکی گرفته شده است 
و تعرفه توسط وزارت بهداشت مصوب و ابالغ 
می شود، روند اجرای تعرفه به این صورت است 
که شورای عالی نظام پزشکی افزایش تعرفه هر 
سال را طبق بررسی علمی و کارشناسی که شامل 
تعیین تعرفه بر اساس تورم سالیانه و حرفه ای 
بر اســاس افزایش حقوق و دســتمزد مبنا به 

وزارت بهداشت اعالم می شود.
عباسعلی خادمی،  ادامه داد: شورای عالی بیمه 
که نمایندگان بیمه های پایه و وزارت بهداشت و 
تنها یک نماینده از سازمان نظام پزشکی است، 
مراحل بررسی کارشناسی تعرفه و تصویب آن 
را انجام می دهنــد و در نهایت در هیئت وزیران 
تصویب شده و ابالغ می شود، مشکل اینجاست 
که بایــد حق تعییــن تعرفه با ســازمان نظام 
پزشکی باشد و مانند هر صنفی که تعرفه اش را 
تعیین می کند، نظام پزشکی هم این اختیار را 
داشته باشد که اکنون متاسفانه نظر سازمان تنها 
پیشنهادی است و امیدواریم که این خواسته 
برحق نظام پزشکی که تعیین تعرفه با سازمان 
نظام پزشــکی باشد، توســط مجلس شورای 

اسالمی دوباره به سازمان بازگردد.
وی خاطرنشــان کرد: وجود تعرفه غیر واقعی 
همانطور که توسط نظام پزشــکی اعالم شده 
یکی از دالیل پرداختی پایین جامعه پزشــکی 
یا مهاجــرت نخبگان اســت، امــروز با موج 
سهمگین کرونا و تالش مستمر و شبانه روزی 
جامعه پزشــکی و خســتگی کادر درمان نیاز 
مبرم ورود بــه بحث خدمات ســالمت وجود 
دارد و از طــرف دیگر تورم روزافــزون امروزی 
که تحریم هــای ظالمانه هــم آن را افزایش 
داده است، تاســیس درمانگاه و بیمارستان 
 و اداره آن را بــا تعرفه های پایین با مشــکل 

مواجه کرده است.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

در تعریف رنگ بندی  شهرها، رنگی به نام سیاه نداریم
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: در تعریف رنگ بندی شهرها رنگی به نام سیاه نداریم و طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا فقط چهار 
رنگ قرمز، نارنجی، زرد و آبی برای توصیف رنگ هر شهر وجود دارد.حجت ا... غالمی با بیان اینکه رنگ بندی استان اصفهان از نظر شیوع ویروس کرونا تغییر 
خاصی نکرده است، اظهار کرد: در تعریف رنگ بندی شهرها رنگی به نام سیاه نداریم و طبق اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا فقط چهار رنگ قرمز، نارنجی، زرد و آبی 

برای توصیف رنگ هر شهر وجود دارد. منتها تعداد ابتال در برخی از شهرها از حد قرمز عبور می کند که باز هم در تعریف رنگ شهر مورد نظر قرمز را به کار می بریم.
وی افزود: اداره صمت، اتاق اصناف، اتحادیه ها، شــهرداری و گشت انتظامات، بهداشــت و درمان و بازرسی استانداری به شــکل همه جانبه فعال شده اند تا 
محدودیت های طرح جامع هوشمند به بهترین شکل اجرا شود که پیش بینی می کنیم هفته آینده شرایط استان بهتر شود. سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا 
در اصفهان، گفت: مشاغل گروه یک باید ساعت ۲۱:۳۰ فعالیت خود را متوقف کنند و در صورتی که از این قانون تخطی کنند مغازه آنان ۱۵ روز پلمب می شود. البته 

این قانون شامل داروخانه ها و خدمات وابسته به بهداشت و درمان نمی شود.     



مجید خدایی به تازگی چهره خود را تغییر داده است.کشتی گیر اسبق تیم ملی که در دهه 70 و 80 روی بورس بود، درباره  شباهت خود با داوود فنایی می گوید: 
»نمی دانم شبیه ایشان هستم یا نه ولی تصمیم گرفتم تا تنوعی ایجاد کنیم و به خاطر همین ریش هایم را بلند کردم.« وی درباره حضور در سریال پایتخت و رفاقت 
با تنابنده هم توضیح می دهد: »به خاطر دوستی با آقای تنابنده من به عنوان مشاور در این سریال بودم و البته چند سکانس هم بازی کردم.« اما آیا تنابنده هم 
جزو گروه چغرهاست؟ خدایی جواب می دهد: »برایم خیلی جالب بود که ایشان خیلی زود کشتی را یاد گرفت. ما بدل هم داشتیم ولی ترجیح می داد خودش 
روی تشک برود و کشتی بگیرد.«وی درباره اینکه آیا به تازگی پیشنهاد بازی در ســریال را داشته می گوید: »بله. یک سریال بود که نقش منفی به من پیشنهاد 

دادند)سریال سیاوش(. قرار بود نقش یک مربی را بازی کنم که از کشتی گیرش می خواهد از همسرش جدا شود،  به خاطر همین رد کردم.«

واکنش »مجید خدایی« به چغر بودن محسن تنابنده!
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پاری سن ژرمن در فکر فروش »ایکاردی«
ســران باشــگاه پاری ســن ژرمن گزینه فروش مهاجم آرژانتینی خود را در ســر دارند.باشگاه 
پاری ســن ژرمن و مائورو ایکاردی ممکن اســت در پایان فصل جاری مسیرشان از یکدیگر جدا 
شود. بر اساس گزارش نشریه معتبر فرانســوی »Le۱0Sport« قصد دارد در تابستان پیش رو 
به پیشنهاد هایی که به مهاجم آرژانتینی اش می شــود، گوش فرا دهد.پاری سن ژرمن در صورت 
دریافت پیشنهاد خوب، ایکاردی را خواهد فروخت تا بخشــی از بودجه الزم برای حفظ و تمدید 
قرارداد نیمــار و کیلیان امباپه را تامین کنــد. این مهاجم آرژانتینی گفته می شــود مورد توجه دو 
باشگاه یوونتوس و میالن قرار دارد.ایکاردی ۲8 ساله تابستان ۲0۱۹ در پی سرد شدن رابطه اش 
با مدیران باشگاه اینتر و کنار گذاشته شــدن از برنامه های تاکتیکی آنتونیو کونته، به طور قرضی 
به پاری سن ژرمن پیوســت و در ادامه تابســتان اخیر قراردادش با این باشگاه فرانسوی قطعی 
شــد.این مهاجم آرژانتینی که در زمان حضورش در اینتر در ۲۱۹ بازی ۱۲۴ گل به ثمر رسانده بود، 
تاکنون در ۵۳ بازی ۲7 گل برای PSG به ثمر رســانده است.او که تا ســال ۲0۲۴ تحت قرارداد 
 باشــگاه پاری ســن ژرمن اســت، ارزشــش در بازار نقل وانتقــاالت ۵۵ میلیون یــورو تخمین 

زده شده است.

»مورینیو« در آستانه جدایی
به نظر می رسد باشگاه تاتنهام برای فصل آینده با ســرمربی پرتغالی اش همکاری نخواهد کرد. 
عملکرد پرفراز و نشیبی که تیم فوتبال تاتنهام با ژوزه مورینیو در فصل جاری داشته، سبب شده تا 
شایعاتی مبنی بر احتمال عدم ادامه همکاری این باشگاه با سرمربی پرتغالی خود برسر زبان ها 
بیفتد. سایت انگلیسی »فوتبال الندن« مدعی شد؛ بر اساس اخباری که به گوش می رسد، انتظار 
می رود آقای خاص فصل آینده روی نیمکت مربیگری اسپرز نباشد.مورینیو ۵8 ساله که تا سال 
۲0۲۳ با تاتنهام قرارداد دارد، ممکن است زودتر از اتمام قراردادش از این تیم کنار گذاشته شود. 
دستمزد او در این تیم ۱۵ میلیون یورو در سال است و در صورتی که باشگاه تاتنهام اقدام به اخراج 
او کند باید این رقم را به ازای هر سال باقی مانده از قراردادش بپردازد.تاتنهام که در حال حاضر با 
۵0 امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس قــرار دارد، به دیدار فینال جام اتحادیه 

انگلیس هم راه پیدا کرده و این شانس را دارد تا در تقابل با منچسترسیتی فاتح این جام شود.

گزینه دست نیافتنی بایرن مونیخ برای جانشینی »فلیک«!
هانسی فلیک، سرمربی باتجربه بایرن مونیخ رسما اعالم کرد که در پایان فصل از این باشگاه جدا 
خواهد شد. اما باشگاه بایرن مونیخ هنوز واکنشی به این تصمیم نشان نداده و هانسی فلیک تا 
سال ۲0۲۳ قرارداد دارد، اما بعید است با توجه به عدم تمایل خود این سرمربی به ماندن امکان 

همکاری وجود داشته باشد.
در هفته های اخیر از جولیان ناگلزمان به عنوان جدی ترین گزینه حضور روی نیمکت بایرن مونیخ 
نام برده شده است. حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی باشگاه عالقه زیادی به این گزینه ۳۳ 
ساله داشته و می خواهد برای توافق با او تالش بکند، اما باشگاه الیپزیش به راحتی اجازه جدایی 

سرمربی آینده دار خود را نخواهد داد.
بند آزادســازی در قرارداد جولیان ناگلزمان با الیپزیش گنجانده نشــده و به همین دلیل بایرن 
مونیخ چاره ای جز توافق با تیم رده دوم بوندســلیگا ندارد. البته تجربه در سال های اخیر نشان 
داده معموال بایرن مونیخ مشــکلی برای جذب بازیکن یا ســرمربی از تیم هــای آلمانی ندارد و 
احتماال این اتفاق در هفته های پیش رو رخ خواهد داد. نام مکس آلگری نیز برای هدایت بایرن 
مونیخ مطرح شده، اما فابریتزیو رومانو اعالم کرد باشــگاه آلمانی هنوز قصدی مبنی بر توافق با 

این سرمربی ندارد.

»آلکنو« وارد ایران شد؛

 پیش به سوی حضور قدرتمندانه در المپیک توکیو

والدیمیر آلکنو، سرمربی تیم ملی والیبال   سمیه مصور
باالخــره وارد ایران شــد تــا بلندقامتان 
کشورمان زیر نظر سرمربی روسی شان تمرینات شان را برای حضور در 
رقابت های المپیــک ۲0۲۱ توکیو پیگیری کرده و به باالترین ســطح 

آمادگی برای شرکت در  مهم ترین فستیوال ورزشی دست یابند.
آذرماه سال گذشته بود که مسئوالن فدراسیون والیبال پس از ماه ها 
با والدیمیــر آلکنو برای هدایت تیــم ملی والیبال به توافق رســیدند 
تا این مربی روســی روی نیمکت تیم ملی در رقابــت های المپیک 
بنشیند.کارنامه نسبتا پربار آلکنو که یکی از مربیان پر افتخار والیبال 
جهان به شمار می رود باعث شــد تا امیدها برای عملکرد قدرتمندانه 

والیبالیست های ایرانی در المپیک توکیو افزایش یابد.
 این مربی روســی که ســابقه قهرمانــی در المپیک لنــدن به عنوان 
ســرمربی تیم ملی روســیه و چندین عنوان قهرمانی در لیگ روسیه 
و همچنین لیگ قهرمانان اروپا را با خود یدک می کشــد، جانشــین 
 ایگور کوالکوویچ شــد که ســهمیه المپیــک توکیو را بــرای ایران به

 ارمغان آورد. محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال کشورمان 
در همان زمان عقد قرارداد با الکنو اعالم کرد  که زمان حضور این مربی 

در ایران یک  روز پیش از پایان لیگ والیبال روسیه یعنی ۲۳ فروردین 
در تهران خواهد بود؛ اما زمان ســفر ســرمربی تیم ملی چهار بار دچار 
تغییر شد تا این مربی روسی باالخره صبح دیروز وارد فرودگاه مهرآباد 
شود. »مانلی کسرایی« مترجم ایرانی آلکنو نیز همراه او به ایران آمد تا  
بر اساس خواسته این مربی روی نیمکت تیم ملی بنشیند.»توماس 
توتولو« دستیار ایتالیایی سرمربی تیم ملی که هفته گذشته به تهران 

آمده بود، چند روزی است  در اردو حضور دارد.
 شــنیده ها حاکی آن اســت که پیمان اکبــری که دســتیار ایرانی 
کوالکوویچ بود، هم چنان به کارش در تیم ملی والیبال ادامه می دهد 
و از او به عنوان دستیار ایرانی آلکنو در رقابت های المپیک ۲0۲۱ توکیو 
نام برده می شود. در صورتی که آلکنو از اصرارش برای حضور مترجم 
در کادر فنی تیم ملی کوتاه بیاید آن وقت اســت که از بین محمدرضا 
تندروان و عظیم جزیده یکی از آنها همــراه تیم ملی به المپیک توکیو 
خواهد رفت. پیش از این رحمان محمدی راد و ســعید رضایی، جزو 
دستیاران ایرانی آلکنو بودند که هر دوی آنها از این مسئولیت انصراف 
دادند. به گفته داورزنی، ســرمربی تیم ملی والیبــال از همان آذر ماه 
سال گذشــته کارش را در این تیم آغاز کرد. رییس فدراسیون والیبال 

در این باره گفت: آلکنو کار خود را از اول آذرماه شروع کرد تا ملی پوشان 
والیبال ایران با آمادگی بیشــتر در دو رویداد مهم ســال ۲0۲۱ )لیگ 
ملت ها و بازی های المپیک توکیو( شرکت کنند. او پیش از حضور در 
ایران تمام لیگ های داخلی و خارجی را رصد کرد تا بهترین بازیکنان 
ایران برای دعوت به تیم ملی شناخته شوند. بحث حضور تعداد نفرات 
اعزامی به رقابت های لیــگ ملت های والیبال و همچنین ســهمیه 
مربیان ایرانی روی نیمکت المپیک دو موضوع مهم و چالشــی است 

که »والدمیر الکنو« باید به آنها پاسخ دهد.
تیم ملی والیبال ۲۲ دی ماه ســال ۱۳۹8 پس از رســیدن به رقابت 
فینال مســابقات انتخابی والیبــال انتخابی المپیک در قاره آســیا 
توانســت ســهمیه حضور در رقابت های المپیک توکیو را به دســت 
آورد. والیبالیســت های ایرانی در این رقابت هــا در مرحله گروهی با 
چین تایپه، قزاقســتان و چین هم گروه بودند که هر سه تیم را سه بر 
صفر شکست داد. شــاگردان کوالکوویچ در مرحله نیمه نهایی نیز کره 
جنوبی را ســه بر ۲ از پیش رو برداشــتند و به فینال رسیدند.پیش از 
این والیبال ایران فقط یک بار در المپیک ۲0۱۶ ریو ســهمیه المپیک 

را کسب کرده بود.

 تیم ملی فوتســال زنان ایران ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹7 
برای دومین دوره پیاپی جام قهرمانی آسیا را باالی 
سر برد. در پی این قهرمانی مقرر شد که ۲۲ میلیون 
تومان به عنــوان پاداش به ملی پوشــان و کادر فنی 
پرداخت شود.با گذشت حدود سه سال باالخره این 
پاداش پرداخت شد؛ اما ۱0 درصد مالیات از آن کسر 
و به جای ۲۲ میلیون تومــان،  ۱۹ میلیون و 800 هزار 
تومان به حساب بازیکنان واریز شده است. در حالی 
که پیش از این شهره موسوی اعالم کرده بود که اصل 
پاداش پرداخت می شــود. کسر ۱0 درصدی مالیات 
موجب ناراحتی ملی پوشان و واکنش آنها شد که در 

ادامه واکنش برخی ملی پوشان آمده است:
آرزو صدقیانی زاده در این مورد گفت: تشکر می کنم 
که پاداش ما بعد از ۳ ســال پرداخت شد. این کار 
پیگیری های خاص خود را داشــت و خانم موسوی 
تالش زیادی کرده اســت. از او و هر کسی که در این 
زمینه تالش کرده، تشکر می کنم اما جای تاسف دارد 

که بعد از سه سال نه تنها مبلغی به پاداش ها اضافه 
نشد بلکه ۱0 درصد مالیات هم از آن کم کردند. 

وی افزود: انتظار داشتیم اگر پولی اضافه نمی شود، 
اصل پاداش را بدهند. من و بقیــه بازیکنان خیلی 
ناراحت هســتیم، نــه به خاطر اینکــه دو میلیون و 
۲00 هزار تومان کم شده اســت، چون با ۲۲ میلیون 
تومان دیگر نمی توان یک گوشــی آیفون هم گرفت؛ 
اما ناراحت شــده ایم که بعد از سه سال مبلغ تعیین 
شده پرداخت نشد. آنقدر پیگیر پاداش مان بودیم که 
خسته شدیم اما در نهایت حق مان به حساب هایمان 

واریز نشد.
سارا شــیربیگی هم  گفت: از کادر جدید فدراسیون 
تشکر می کنم که بعد از ۳ ســال پرداخت پاداش ما 
را در اولویت قرار دادند. این برای ما با ارزش اســت؛ 
اما نمی دانم کسر مالیات را کجای دل مان بگذاریم. 
حداقل می توانستند آن را کم نکنند. انتظار بر افزایش 
مبلغ بود؛ اما  کســر ۱0 درصد مالیات همه را ناراحت 

کرده است.
 نسترن مقیمی، دیگر ملی پوشی بود که در واکنش به 
کسر مالیات  گفت: انتظار نداشتیم ۱0 درصد کم شود. 
مگر از پاداش قهرمانی هم مالیات کســر می شود؟ 
شــاید قانون جدیدی وضع کرده اند کــه از پاداش 

مالیات کم شود. 
وی افزود: از طرفــی ۵00 دالر دیگر هم طلب داریم و 
باید در مجموع ۳0 میلیون تومان به ما می دادند، اما 
نمی دانم چرا کســی به آن توجه نمی کند. سه سال 
 پیش به ما گفتنــد اگر به مرحله نهایی مســابقات

  صعــود کنیــد، ۵00 دالر پــاداش می گیریــد؛ اما 
هنوز نداده اند.

واکنش دختران فوتسال به کسر مالیات از پاداش قهرمانی؛

 حق مان را ندادند

خبر روز

»کامیابی نیا« باالتر از یک نیمکت نشین 
در اغلب بازی های این فصل پرسپولیس، یحیی گل محمدی به زوج میالد سرلک و احمد نورالهی 
در جلوی خط دفاعی اعتماد کرد. اما بازی خوب براهیمی، کاپیتان الریان در میانه میدان در بازی 
نخســت موجب شد تا ســرمربی تیم 
پرسپولیس برای بازی با این تیم کمال 
را به میدان بفرستد و از او بخواهد سایه 
به ســایه براهیمی حرکت کند. در نیمه 
نخست کمال خیلی در ماموریتی که به 
او محول شــد موفق نبود به این خاطر 
که کاپیتــان الریان در یکــی دو صحنه 
دروازه تیــم پرســپولیس را به چالش 
کشید؛ اما در نیمه دوم شرایط به سود 
تیم پرسپولیس تغییر کرد. کمال نه تنها 
به خوبی براهیمی را مهار کرد بلکه گلی زد که زمینه ساز پیروزی پرسپولیس در این بازی شد. گل 
زود هنگام کمال که روی جای گیری درست او به دست آمد، آب سردی بود بر پیکره تیم الریان که 

موجب گل های دوم و سوم از سوی شهریار مغانلو شد. 
در ادامه تیم پرسپولیس حتی می توانست گل های بیشــتری هم بزند به این خاطر که شیرازه 

تیم الریان از هم پاشیده بود. 
کمال با وجود نیمکت نشــینی در این بازی نشــان داد نه از نظر فنی افت کرده و نه از نظر روحی 
و روانی و همیشه آماده ارائه بازی های خوب در ترکیب تیم پرســپولیس است. او در این بازی 
یک گام جلوتر از وظیفه ای که به او محول شــده بود عمل کرد به این خاطــر که دروازه حریف را 
باز کرد. در تیم های بزرگ وقتی بازیکنان بزرگ نیمکت نشــین می شوند روحیه خود را از دست 
می دهند و گاها موجب می شــود در بازگشــت دوباره به میدان آن کارایی الزم را نداشته باشند؛ 
اما کمال خالف این عمل کرد و در بازگشــت دوباره به ترکیب پرســپولیس ارائــه گر بازی خوبی 
بود و شــاید به همین بهانه در بازی های آتی هم یکی از مردان کلیدی یحیی گل محمدی باشد. 
بازیکن پرتالش و جنگنده که در سایه دفاع کردن به گل زدن هم فکر می کند و بازی با این ذهنیت 
 موجب شــده تا این فصل هم پایش به گل باز شــود. البته کمال در این بازی با ضربه سر دروازه

 حریف را باز کرد.

سینا زامهران:
ماجرای سرقت در جدایی ام از پدیده بی تاثیر نبود 

سینا زامهران در این فصل حسابی خبرساز بوده از مصدومیت و جدایی اش از فوالد تا حضورش 
در پدیده به مدت یک ماه و قضیه سرقتی که در مشهد برایش به وجود آمد تا االن که برای ۱0 بازی 

باقی مانده، صنعت نفت آبادان را به عنوان مقصد انتخاب کرده است. 
زامهران که چند روز قبل از شــروع ســال جدید از فوالد به تیم پدیده پیوست، جدایی زودهنگام 
از این تیم را تجربه کرد و حضورش در این تیم  یک ماه بیشــتر نبــود.وی در این خصوص گفت: 
زمانی که فســخ قراردادم  از باشــگاه فوالد گرفتــم قرار بر این بــود که به باشــگاه پدیده بیایم 
اما یکســری مشــکالت بر ســر بســتن قرارداد به وجود آمد و بعد هم داســتان سرقت پیش 
 آمد به همین خاطر خودم فکــر کردم  و با خانواده ام مشــورت کردم و دیدم صالح نیســت در 
مشــهد بمانم. زامهران در پاســخ به این ســوال که آیا واقعا قضیه ســرقت از ایــن بازیکن که 
یک ماه پیــش انجــام شــد روی رفتنــش از  مشــهد تاثیر گذار اســت یــا خیر ادامــه داد: 
نمی خواهــم بگویم کــه تاثیر گذار بــوده و در اصل همــان اختالفی بــود که من از همــان ابتدا 
 ســر قراردادم با پدیده ای ها داشــتم و این موضوع باعث شــد که جدا شــوم ولــی آن قضیه

 بی تاثیر هم نبود.

مستطیل سبز

بختیاری زاده: 

حتی منتقدان فوالد هم 
انگشت به دهان مانده اند!

ســیاوش بختیاری زاده دربــاره نتایج فوالد 
طی دو بازی گذشــته لیگ قهرمانان آسیا، 
اظهار کرد: فوالد یکی از تیم های پرامکانات و 
متمول لیگ ایران است که خود من همیشه 
با توجه به امکانات و بودجــه ای که فوالد در 
اختیار دارد، همیشه انتقادات زیادی به نوع 
بــازی و امتیازگیری این تیــم در لیگ برتر 
داشتم که واقعا بحق هم بود اما به نظرم این 
فوالد به یکباره در آسیا و از دیدار پلی آف مقابل 
العین پوست اندازی کرده و بازی هایی را به 
نمایش می گذارد که نه تنها مردم و هواداران 
فوالد، بلکه منتقدین هم انگشــت به دهان 
مانده اند و فوتبال آسیا نیز در مقابل این نوع 

بازی فوتبال فوالد سر تعظیم فرود می آورد.
وی ادامه داد: فوالد مقابل العین و تیم ژاوی 
بزرگ یعنی السد، بازی های بسیار خوبی را 
به نمایش گذاشــته است، ضمن این که یک 
بازی فوق العاده مقابــل الوحدات انجام داد 
که حاصل آن، یک پیروزی شیرین بود و به 
نظر من  فوالد حتی می توانست با بیش از یک 
گل به پیروزی برسد. فوالد برخالف بازی های 
لیگ برتر ایران، در آسیا با شخصیت و جنتلمن 
در تمامی سطوح زمین بازی می کند که این 
بازی خوب از یک فروزان بسیار آماده درون 
زمین آغاز می شود. او در بازی هایی که فوالد 
داشته، چندین سوپر سیو داشت که می تواند 
خود را به عنوان کاندیدای پوشــیدن پیراهن 
تیم ملی نیز معرفی کند.پیشکسوت فوتبال 
خوزستان خاطرنشــان کرد: همچنین فوالد 
یک خط دفاع مســتحکم دارد کــه در واقع 
همچون ســتون و دژ محکم مقابل حمالت 
حریفان هستند. خط هافبک فوالد نیز دونده، 
بازی ساز و شــوت زن بوده که به تمامی نقاط 
زمین سرکشی و کمک می کند. همچنین خط 
حمله فوالد زهردار و گلزن اســت. بازی های 
ترکیبی چندنفره در نقاط مختلف و پرسینگ 
شدید فوالد در آسیا باعث شده امروز از فوالد 
تیمی با شخصیت و باب میل مردم خوزستان 

بسازد.

 شنیده ها حاکی آن است که پیمان اکبری که دستیار 
ایرانی کوالکوویچ بود، هم چنان به کارش در تیم ملی 
والیبال ادامه می دهد و از او به عنوان دستیار ایرانی 
آلکنو در رقابت های المپیک 2021 توکیو نام برده می 

شود

فوتبال جهان

وز عکس ر

 زشت ترین
 لباس المپیک

رونمایــی از لبــاس کاروان کنیا برای 
المپیک با حواشــی زیادی همراه بود 
و باعــث عصبانیت مردم این کشــور 
شد.تالش شده اســت از نماد کندوی 
عســل روی این پیراهن ها استفاده 
شود ولی مردم کنیا آن را بسیار زشت 
می دانند و امیدوار هستند این لباس 
در المپیک پوشیده نشــود و خواهان 
تغییر آن هستند که هنوز پاسخ روشنی 
از کمیته المپیک کنیا دریافت نکرده اند.
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بیمه حوادث شهری چه مزایایی برای شهروندان دارد؟
رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در مجموع اقدامات معاونت خدمات 
شهری، »بیمه جامع مسئولیت شهری« برای اقدامات و خدماتی که شهرداری به شهروندان ارائه 

می دهد، در نظر گرفته شده است.
غالمرضا ســاکتی  افزود: چنانچه در فضاهای شــهری همچون معابر شــهر، پارک ها و فضاهای 
سبز و ســایر محل هایی که به نوعی در حیطه مسئولیت شهرداری اداره می شــود، اتفاقاتی سهوا 
و اجتناب ناپذیر اتفاق بیفتد و خســارتی به شهروند وارد شــود، بیمه جامع مسئولیت شهری این 

خسارت را پرداخت می کند.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: اســتفاده از این بیمه روال و سلسله 
مراتب خاص خود را دارد، به عنوان مثال هنگام وزش باد )سرعت باد زیر ۵۰ کیلومتر در ساعت که 
طوفان تلقی نشود(، اگر سقوط درخت یا سرشاخه آن روی خودروها برای شهروندان ایجاد خسارت 
کند، با حضور پلیس راهور در محل صورتجلسه ای تنظیم شده و به شهرداری منطقه ارسال می شود 
تا گزارش تکمیلی توسط منطقه به بیمه جامع مســئولیت شهری که طرف قرارداد شهرداری است 
ارسال شود.وی تاکید کرد: در موارد حوادث غیر مترقبه و طوفان شدید که بحران تلقی می شود دیگر 
مسؤلیت پرداخت خسارات وارد شده بر عهده شــهرداری نیست و تصمیم نوع برخورد با خسارات 
با مدیریت بحران استانداری است.ساکتی افزود: در ارتباط با سایر حوادثی که امکان دارد سقوط 
اجسام از ارتفاع، لغزندگی خیابان یا مواردی که سهوا در معابر شهری اتفاق افتد نیز صورت جلسه 
مربوطه تنظیم شده و برای پرداخت خسارت به بیمه ارسال می شود.وی با بیان این که اگر اتفاق در 
محلی رخ دهد که در حوزه قرارداد شهرداری با پیمانکار است، در صورت تشخیص این که قصور از 
پیمانکار باشد جریمه شده و موظف به پرداخت خسارت خواهد شد.رییس اداره خدمات شهری 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بیمه جامع مسئولیت شهری از ۱۵ سال پیش وجود داشته و به 

مرور زمان نواقص آن در حال رفع است.

اجرای مسیر دوچرخه سواری به صورت ترکیبی در منطقه ٩
مدیر منطقه ٩ شــهرداری اصفهان گفت: در این منطقه عملیات اجرای مســیر دوچرخه ســواری 
به صورت ترکیبی در خیابان آتشــگاه آغاز شــده اســت.علیرضا رفیعی اظهار کرد: مناسب سازی 
خیابان آتشگاه حد فاصل چهارراه جهاد تا شــهید حجازی از دیگر اقدامات منطقه ۹ شهرداری در 
استقبال از بهار ۱۴۰۰ در منطقه ماربین بود که در ادامه نصب تابلو، عالئم و خط کشی مورد نیاز مسیر 
دوچرخه سواری نیز در این مسیر به صورت ترکیبی در پیاده رو و در حاشیه خیابان اجرا شد.وی از 
آرام سازی حرکت و نصب عالئم ترافیکی و تابلو V.M.S در خیابان آتشگاه خبر داد و تصریح کرد: این 
خیابان به دلیل وجود رستوران های مختلف جاذبه توریستی غذاخوری پیدا کرده است، البته با توجه 
به نزدیک بودن به مکان های طبیعی گردشگری هر سال با آغاز سال جدید شاهد اوج ترافیک در این 
خیابان هستیم، از این رو در بهار ۱۴۰۰ تمهیدات ترافیکی ویژه ای در خیابان آتشگاه انجام شده است.

مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان ادامه داد: در خیابان آتشــگاه نصب عالئم و تجهیزات ترافیکی، 
حدود ۴۰۰ عدد تابلوهای انتظامی، تعداد ۵۰۰ گل میخ ترافیکی و ۸۵۰ عدد ســرعت گیر پالستیکی 
و اطالع رسانی توســط تابلو V.M.S انجام شــده تا جهت تردد ایمن و روان شهروندان آرام سازی 
ترافیکی شود. این اقدامات حدفاصل خیابان های نبوی منش و بهشت صورت گرفته تا شهروندان را 
از وجود ترافیک آگاه سازد و خیابان های بهشت و قدس را به عنوان مسیر جایگزین جهت دسترسی 

به شمال غرب و شمال شرق معرفی کند.
وی دیگر اقدامات منطقه ۹ در بهار سال جاری را خیابان ســازی خیابان های بهشت و کوهانستان 
برشمرد و اظهار کرد: در ادامه این اقدامات، خط کشی گذرگاه های عابر پیاده خیابان های بهستان، 
حجازی، بهشت و قسمتی از آتشگاه همچنین خط کشی طولی خیابان های بهستان، کوهانستان، 

حجازی، بهشت، میرزا طاهر و عشوریون انجام شده است.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

انسجام، هماهنگی و اهداف مقدس، مهم ترین معیار سنجش اقتدار یک ارتش

همزمان با ۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، غیور مردان ارتش در رده های مختلف به همراه 

سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اقدام به رژه خودرویی کردند.
استاندار اصفهان در این مراســم ضمن تبریک حلول ماه رمضان اظهار 
کرد: معیارهای متفاوتی برای احتساب قدرتمندترین ارتش های جهان 
مطرح است، اما هیچ کدام از سیاست مداران به این نتیجه نرسیده اند 
که تنها تجهیزات پیشــرفته نظامی و تعداد تــوپ و تانک و جنگنده ها 
نشان دهنده قدرت باشد و مهم ترین معیار سنجش اقتدار یک ارتش، 
انسجام، هماهنگی و اهداف مقدس آن است؛ بر همین اساس ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از قدرتمندترین ارتش های جهان 

به لحاظ اهداف مقدس اش تلقی می شود.
عباس رضایی افزود: ارتش جمهوری اســالمی، ارتشــی الهی است و 
مانند ارتش برخی کشــورهای جهان، صرفا جهت تصاحب ســرزمین 
و اســتعمار دیگر ملت ها نمی جنگد. امروز اتحاد و انســجامی که بین 
ارتش و سایر نیروهای مسلح ایجاد شــده، باعث برانگیختن حسرت 
کشورهای جهان نسبت به خود شده است.استاندار اصفهان تصریح کرد: 
اگر امروز ارتش جمهوری اسالمی توانسته پیشرفت های چشمگیری 
در عرصه های نظامی کســب کند، به دلیل اهداف مقــدس این ارگان 

نظامی است.رضایی ادامه داد: بصیرتی که امروز در میان ارتشیان کشور 
وجود دارد ناشی از آمادگی داشتن در ابعاد مختلف است که باعث شده 

دستاورهای ارزشمندی در عرصه های نظامی کسب کند. 
خرد و اندیشه ورزی امام خمینی)ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری 
که در جهت انسجام بیشتر و افزایش توان دفاعی به ارتش ارائه کردند، 
باعث شده این نهاد نظامی به دژ مســتحکم در مقابل دشمنان تبدیل 
شود؛ البته ما نباید به توان فعلی نیروهای نظامی بسنده کنیم، بلکه باید 
در جهت نوآوری، خالقیت و ارتقای توانمندی در عرصه های دفاعی گام 
برداریم.وی یادآور شد: ارتش جمهوری اسالمی ایران در کنترل بحران 
کرونا همراه مردم و سایر نیروهای مسلح بود؛ امروز تمامی نیروهای 
نظامی آمادگی دارند تا در کنار نظام باشند و از کیان جمهوری اسالمی 
ایران دفاع کنند؛ بنابراین کار خستگی ناپذیر ارتشیان، نشان از توانمندی 
معنوی و مادی آن هاست که کمک شایانی را به نظام جمهوری اسالمی 

ایران داشته است.
استاندار اصفهان گفت: برای ارتشیان دالور آرزوی موفقیت داریم. ارتش 
امروز سرافراز است و بدون شک در دفاع از کشور جانفشانی خواهد کرد 
و مردم اصفهان قدردان این زحمات هستند. ۴۸ هزار شهید ارتش گواه 

بر شهیدپرور و جان بر کف بودن این نیروی نظامی است.

ارتش جمهوری اسالمی ایران خودباور و خودکفاست
ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان نیز در این مراسم ضمن تبریک تقارن 
این روز با ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: بیانــات مقام معظم رهبری در 
مورد ارتش جمهوری اســالمی به عنوان یک سرمشــق و پیامی روشن 
برای نظامیان تلقی می شود.امیر محســن آذرافروز افزود: رهبر انقالب 
به مناسب ۲۹ فرودین و روز ارتش فرمودند که »این روز عید است و ما را 
به یاد مسئولیت ها و فعالیت های بزرگ و شهدای ارتش می اندازد.« این 
پیام مسئولیت های نظامیان ارتشی را در صحنه های نبرد و مردم یاری را دو 
چندان می کند.ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان تصریح کرد: فرماندهان 
نظامی به خوبی مطلع هستند که هرچقدر توان رزمی خوبی داشته باشیم، 
اما آمادگی مان پایین باشد، محکوم به شکست هستیم؛ بر همین اساس 
مقام معظم رهبری در پیام های خود خطاب به فرماندهان ارتش همواره 
بر مبحث آمادگی نظامی تاکید کردند.آذرافروز ادامــه داد: امروز ارتش 
جمهوری اسالمی ایران خودباور بوده و در تولید تمامی سامانه های جنگ 
افزاری به خودکفایی رسیده است. نمونه ای از این خودکفایی را در مردادماه 
و در مسابقات ارتش های جهان مشــاهده خواهیم کرد.وی اضافه کرد: 
ارتش جمهوری اسالمی ایران ارتشی مردم یار است و در تمامی بحران های 

طبیعی مانند سیل، زلزله و بیماری کرونا در خط مقدم قرار دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: 
دیدگاه کیفی به شــهر، برنامه ریزی شهری در حوزه و 
شهرسازی را به سمت »همه شمولی« سوق می دهد؛ 
بدان معنا که اقشار مختلف از جمله سالمندان، کودکان 
و حتی توانخواهان مورد توجه قرار می گیرند.سید احمد 
حسینی نیا ادامه داد: در حوزه کودکان برنامه ای تحت 
عنوان»برنامه اقدام اجرایی« تدوین و در آن چشم انداز 
و اهداف ۱۰ گانه تعریف شــده   کــه در آن ۱۷ راهبرد و 
۱۳۷ اقدام اجرایی شامل اجرای پروژه ها و برنامه ها 

در دو سطح عمرانی، شهرسازی و ترویجی مورد توجه 
قرار گرفته است.معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان ادامه داد: وقتی سخن از مفهوم »حق به شهر« 
به میان می آید، منظور آن است که باید به موضوع حق 
ارزشمند بودن کودکان، حق شنیده شدن صدای آنها و 
حق برخورداری آنان از خدمات اجتماعی و همچنین 
حق برخورداری از امنیت، زندگــی خانوادگی، بازی و 
تفریح توجه کنیم و بدانیم تحقق این موارد برای کودکان 
چگونه ممکن است که خوشبختانه این موضوعات در 
برنامه اقدام اجرایی معاونت شهرســازی لحاظ شده 
اســت.وی گفت: این برنامه کمک می کند اقدامات 
الزم در شهر را با دیدگاه شورای مشورتی کودکان انجام 
دهیم، زیرا در جوامع توســعه یافته همه شــمولی و 

دریافت نظرات و مشارکت سطوح مختلف جامعه برای 
توسعه یافتگی بسیار موثر است.حسینی نیا تاکید کرد: 
با پیگیری ها و اقدامات انجام شده، اصفهان در مقوله 
شهر دوستدار کودک درخشــید و بار دیگر توانست با 
همت و مشــورت همکاران در کمیته دوستدار کودک 
وزارت کشور و یونیســف و بر اســاس تدوین برنامه 
اقدام اجرایی شامل چشــم انداز و اهداف ۱۰ گانه، ۱۷ 
راهبرد و ۱۳۷ اقدام اجرایی در راستای برنامه سنجش 
پذیر شــهردار اصفهان، برنامه اصفهان ۱۴۰۰ و مفهوم 
حق به شــهر به منظور دســتیابی به اهدافی همچون 
حق ارزشمند بودن و مورد احترام و رفتار منصفانه قرار 
گرفتن، حق شنیده شدن، حق برخورداری از خدمات 

اجتماعی و...همت گمارد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تاکید کرد:

توجه به »همه شمولی« در شهرسازی اصفهان

 ارتش امروز سرافراز است و بدون شک در دفاع از کشور 
جانفشانی خواهد کرد و مردم اصفهان قدردان این 
زحمات هستند. ۴۸ هزار شهید ارتش گواه بر شهیدپرور 

و جان بر کف بودن این نیروی نظامی است

با مسئولان

رییس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
معتقد است جایزه جمالزاده متعلق به شهری است که نویسندگان بزرگی 
مانند خود جمالزاده داشته و انتســاب آن به اصفهان اتفاق مبارکی است.

علی عطریان با اشــاره به برگزاری ســومین دوره جایزه ادبی جمالزاده از 
سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
جایزه ادبی جمالزاده ویژه داستان کوتاه و ادای دین به این نویسنده فقید 
بوده که محورهای مرتبط با شهر اصفهان، بهانه شکل گیری دوره دوم و سوم 
این جایزه ادبی شد.وی افزود: با محور قرار دادن ادبیات داستان کوتاه در 
این جایزه ادبی در نظر داشــتیم به اصفهان خدمت کنیم تا این شهر را هم 
در حوزه داستان با موضوع آزاد و هم داستان های موضوع محور مانند شهر 
اصفهان غنا بخشیم.وی با بیان اینکه خوشبختانه در دوره گذشته ۱۵۰۰ اثر 
به دبیرخانه جایزه ادبی جمالزاده رسید، تصریح کرد: استان های اصفهان 
و تهران به ترتیب بیشترین آثار ارســالی به این دوره را داشتند و تعدادی 
اثر نیز از نویسندگان فارسی زبان خارج از کشور به دست ما رسید که جای 
خوشحالی دارد.عضو شورای سیاست گذاری جایزه ادبی جمالزاده ادامه 
داد: رویکرد جایزه جمالزاده در دوره سوم تثبیت اتفاقات دو دوره گذشته 
و ایجاد فضایی نوین در حوزه داستان نویســی اصفهان، کشــور و حتی در 
ســطح بین المللی و در میان فارســی زبانان خارج از ایران است.به گفته 
عطریان، دبیر علمی ســومین دوره این جایزه پس از فرآیند رای گیری در 
شورای سیاســت گذاری انتخاب شده و آثار ارســالی در دو مرحله داوری 
می شود؛ مرحله نخست به انتخاب آثار اختصاص دارد و در مرحله دوم نیز 
آثار برگزیده در تمام محورها انتخاب می شــود که در این فرآیند، تیمی ۵۰ 
نفره از متخصصان، مراحل مختلف سیاست گذاری، داوری و امور اجرایی 
را بر عهده دارند.وی با اشاره به انتشــار فراخوان سومین دوره جایزه ملی 
جمالزاده در اســفندماه ۹۹ گفت: عالقه مندان تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 
برای ارســال آثار خود فرصت دارند.رییس اداره هنری سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان درباره میزان استقبال شرکت کنندگان 
از ســومین دوره جایزه ملی جمالزاده تصریح کرد: تجربه دو دوره گذشته 
نشان می دهد که حدود ۸۵ درصد آثار در هفته پایانی مهلت تعیین شده به 
دبیرخانه ارسال می شود ولی تا این لحظه تعداد آثار ارسالی در محورهای 

مختلف خوب و قابل قبول بوده است.
عطریان درباره محورهای ســومین دوره جایزه ملــی جمالزاده بیان کرد: 
در بخش داســتان کوتاه دو موضوع آزاد و اصفهــان را داریم که مهم ترین 
بخش این محور مربوط به اصفهان اســت و بخش آزاد نیز بسیار طرفدار 
دارد و بیشــتر نویســندگان آثاری با موضوع آزاد دارند که تمایل دارند در 
جشنواره های گوناگون شرکت دهند. رویکرد ما این است که داستان هایی 
با محوریت اصفهان نوشــته شــود و اصفهان به عنوان کاراکتــر و پیرنگی 
در زمینه داســتان کوتاه قرار گیرد و نویســندگان معاصر بــا این موضوع 

قلم فرسایی کنند.
وی ادامه داد: مدارس و کرونا نیز محورهای بخش زندگی نگاره اســت که 
در دوره دوم جایزه جمالزاده به دلیل شــیوع بیماری کرونا این دو محور به 
بخش ویژه اضافه شد به این دلیل که در شرایط تاریخی قرار داریم که کرونا 
در دوره ما اتفــاق افتاده و با نگرش بلندمدت، آینــدگان ما نیاز به مدارکی 

دارند که ببینند اندیشه ما نســبت به اتفاقی مانند کرونا چگونه بوده است 
بنابراین باید این فرصت استثنایی را برای آیندگان خود به خصوص در آینده 
دور در حوزه داستان تعریف می کردیم تا آن را به عنوان گنجینه ای ارزشمند 

برای آیندگان ثبت کنیم.
وی اظهار داشــت: در شــهر اصفهــان و تمام شــهرهای ایــران مدارس 
پرسابقه ای وجود دارد و همه ما دوره ای از زندگی خود را در مدارس سپری 
کرده ایم؛ چه مدارس امروزی، چه مدارس گذشته مانند حوزه های علمیه 
و چه مدارس قدیمی تر مانند مکتب خانه ها. درصد زیادی از شــهروندان 
 به عنوان دانش آموز، مربی یا والدین با مدرسه سروکار داشته اند و مدرسه 
برای ما ته نشین ذهنی ایجاد می کند که می تواند منجر به شخصی نویسی 
در این حوزه شــود. همچنین مدارس شــهر اصفهان تنوع بسیاری دارد و 
این شهر مدارس امروزی، مدارس اقلیت های مذهبی و حوزه های علمیه 
تاریخی و شاخصی دارد و خاطره بازی با مدرسه دستاوردی دلچسب است. 
موضوع این محور در هر دوره جایزه جمالزاده تغییــر می کند تا بتوانیم به 
الیه های زیستی مردم در شهر دسترسی پیدا کرده و زندگی نگاره های آنها 

را در ژانر داستانی ثبت کنیم.
رییس اداره هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان 
در پاسخ به اینکه جایزه ملی جمالزاده چقدر در میان جوایز ادبی ایران جا 
باز کرده، گفت: در کشور و همچنین اســتان اصفهان جوایز ادبی گوناگونی 
مانند جایزه جــالل آل احمد برگزار می شــود. نمی توانم ادعــا کنم جایزه 
ملی جمالزاده جایزه اول یا دوم ایران اســت اما یکی از معتبرترین جوایز 
ادبی است چون فرآیندی که طی کرده، دستاوردهای دو دوره گذشته آن، 
محورها، داوران و جوایزی که به برگزیــدگان آن اختصاص می یابد، باعث 
شــده در ســطح مطلوبی قرار گیرد و امیدوارم هر اهــل قلمی مخصوصا 
در حوزه زبان فارســی چه با ملیت ایرانی و چه غیرایرانــی در جایزه ملی 

جمالزاده شرکت کند.
عطریان گفت: مزیت این جایزه برای شــهر اصفهان غنی شدن آورده های 
ادبی داستانی این شــهر و ایجاد زمینه ایده پردازی نویسندگان و به نوعی 
عشــق بازی با شــهر اصفهان را فراهم می کند که به معنا، اسطوره ای و در 
ظاهر، تاریخی اســت.وی جایزه جمالزاده را »جایــزه اصفهان« نامید و 
افزود: این جایزه متعلق به شهری است که نویسندگان بزرگی مانند خود 
جمالزاده داشته و بســتری برای تولید اندیشه زبان داستانی دارد و شاید 
این شرایط در شهرهای دیگر وجود نداشته باشد و این شهرها ظرفیت های 
دیگری داشته باشند و به همین دلیل، انتساب جایزه جمالزاده به اصفهان 
اتفاق مبارکی است.وی خاطرنشان کرد: از عموم مردم و همچنین از اهالی 
ادب و نویســندگان فارغ از اینکه از اثر آنها تقدیر شود یا نه دعوت می کنیم 
در جایزه ادبی جمالزاده شــرکت کرده تا به شکل گیری گنجینه ادبی شهر 
اصفهان کمک کننــد و اگر با این نیت ورود کنند خدمتی به شــهر اصفهان 

انجام داده اند که برای آیندگان باقی می ماند.
عالقه  منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر و دریافت فــرم ثبت نام 
شــرکت در ســومین دوره جایزه ملی جمالزاده می توانند به وب ســایت 
jamalzadehaward.ir مراجعه کرده و یا با شــماره ٣٢٦٠٢٠١٤ تماس 

حاصل  کنند.

پیام های سالمت و بهداشت اداره توسعه فرهنگ سالمت به منظور افزایش و بهبود بخشیدن به وضعیت سالمت جامعه در شبکه های اجتماعی در حال انتشار 
است.فریناز توالییان با بیان این مطلب گفت: ارتقای سالمت می تواند نقش مهمی در زندگی سالم داشته باشد به گونه ای که فرد را قادر می سازد تا توانایی 
و فعالیت خود را بهبود بخشیده و وضعیت ســالمت خود را افزایش دهد. رییس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان افزود: سازمان بهداشت جهانی، سالمت را برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و اجتماعی می داند لذا برای داشتن سبک زندگی سالم و خوب 
در وهله نخست باید برنامه مناسب با سبک زندگی تنظیم شود. وی تصریح کرد: برای داشتن زندگی سالم و بانشاط الزم است که مواردی را در ابعاد سالمت 
روان و جسم رعایت کنیم و عالوه بر جنبه های جسمانی توجه ویژه ای هم به سالمت روان داشته باشیم تا به داشتن یک سبک زندگی سالم نزدیک شویم. 
وی ادامه داد: اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در همین راستا به منظور افزایش سطح سالمت جامعه 
به طراحی و انتشار پیام های بهداشتی و سالمت در شبکه های اجتماعی اقدام کرده است.توالییان خاطرنشــان کرد: چند دقیقه راه رفتن بعد از دو ساعت 
نشستن، انتخاب غذای سالم، ترک سیگار و قلیان، ۱۵ دقیقه پیاده روی روزانه، حذف نمکدان از سفره، انجام ورزش های هوازی همچون کوهنوری و شنا، 

انجام نرمش و حرکات کششی، انجام معاینه ساالنه، حفظ سالمت روحی و ... از جمله پیام های این طرح هاست.

انتشار پیام های »سالمت و بهداشت« در شبکه های اجتماعی 

نخستین آبشار 
نمکی جهان

آبشــار زیبای نمکی پتاس با 
ارتفاع ۲۵ متر در شمال مجتمع 
معدنی پتاس در ۴۰ کیلومتری 
شرق شهرستان خور و بیابانک 
در استان اصفهان و در دهکده 
نمکی توریســتی پتاس قرار 
دارد. این آبشــار اولین آبشار 
نمکی جهان بــوده و در جذب 
گردشــگران داخلی و خارجی 

کامال موفق است. 

وز عکس ر

جایزه جمالزاده »جایزه اصفهان« است
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 آمدن ماه رمضان باعث شده است تا سنت های رایج این ماه 
در هر منطقه رنگ و بویی متفاوت به خود بگیرد. در این مطلب 

برخی از سنت های ماه رمضان را معرفی خواهیم کرد.
 گسترش شادی:  با شروع ماه رمضان، مردمی که همدیگر را 
مالقات می کنند شروع آن را با »رمضان مبارک« به یکدیگر 

تبریک می گویند.
 تمرکز کامل روی خدا: روزهای ماه رمضان با نماز شــروع و 
پایان می یابد. مسلمانان همچنین در این مدت در مساجد 
حضور بیشــتری دارند. در این مدت مردم مسلمان در طول 
روز از نوشیدن آب، خوردن غذا و انجام فعالیت های جنسی 
پرهیز می کنند و تنها دو وعده غذا به عنوان افطار و ســحری 

میل می کنند.
 تالش برای خوب بودن: مسلمانان در این ماه سعی می کنند 
به طور کامل از انجام گناهانی مانند طمع، شهوت، خشم، دروغ 
و شایعه پراکنی پرهیز کنند. کسانی که به دنبال انجام کارهای 
نیک هســتند، 2٫5 درصد از کل دارایی های خود را به عنوان 

زکات به فقرا می بخشند.
 یادبود اولین روز نازل شدن قرآن بر پیامبر اسالم )ص(:  در 
شب قدر، مقدس ترین شب سال برای مسلمانان، مردم تا 
صبح دعا می کنند، چراکه اعتقاد دارند دعای آن ها در این شب 

هزاران برابر بهتر از بقیه  طول سال اجابت می شود.
 فانوس های زیبای مصر: فانوس هــا در ماه رمضان یکی از 
زیباترین چشم اندازهای مصر را رقم می زنند. طبق افسانه ها، 
مصری ها در سال ۹6۹ میالدی از ورود خلیفه معز الدین ا... 
)خلیفه  چهارم از خلفای فاطمی در تونــس و خلیفه  اول از 
خلفای فاطمی در مصر و چهاردهمین امام از امامان مذهب 
شیعه اســماعیلی( به قاهره، با روشن کردن صدها فانوس 
استقبال کردند. این مورد به صورت یک سنت درآمد و هنوز 

هم ادامه دارد.
 اعالم آغاز و پایان روز: در شهرهای مختلف جهان عرب، طلوع 
و غروب خورشید با شــلیک یک توپ یادآوری می شود. در 
گذشته این کار به طور سنتی انجام می شــد، بنابراین مردم 
می توانستند صدا را بشــنوند و طبق آن عمل کنند، اما امروزه 

این کار تنها به صورت نمادین انجام می شود.
 گارانگائو: در روز چهاردهم ماه رمضان، در کشــورهای حوزه  
خلیج فارس جشنی به نام گارانگائو )Garangao( گرفته 
می شود. این ســنت ســرگرم کننده برای کودکان به عنوان 
پاداشی به خاطر گرفتن روزه در نیمی از ماه است. در طول این 
جشن، کودکان پس از نماز مغرب، لباس های سنتی پوشیده و 
با همراه داشتن یک کیسه تزیین شده، در اطراف محله ها قدم 

زده و با خواندن آواز گارانگائو و ضربه زدن به ســنگ به عنوان 
ریتم، از دیگران میوه و  شیرینی دریافت می کنند. در گذشته 
به جای شیرینی خرما، برنج و گندم )مواد تشکیل دهنده  یک 

غذای قطری به نام هریس( هدیه می دادند.
 زدودن گناهان گذشــته : در بخش هایی از کشور اندونزی، 
مسلمانان خود را در آبی که اعتقاد دارند مقدس است یا در 
چاه ها و چشمه های مقدس غوطه ور می کنند تا خود را از نظر 
معنوی و جسمی قبل از ماه رمضان پاکیزه کنند. این مراسم 
سنتی پادوسان نام دارد. در این مراسم همچنین بین اعضای 

سال خورده  خانواده غذا توزیع می شود.
 طبل زن ماه رمضان : شغل طبل زن ها یا درامرهای ماه رمضان 
که به عنوان مساهاراتی شناخته می شوند، این است که هر روز 
صبح با عبور از خیابان ها و نواختن ســازی ضربی و خواندن 
آوازهای مذهبی مردم را برای سحری بیدار کنند. این سنت تا 

به امروز در کشورهای حومه خلیج فارس ادامه دارد.
 شکســتن افطار :  گرچه هر کشــوری غذاهای خوشــمزه  
مخصوص خودش را برای افطار دارد، اما عموم مســلمانان، 
روزه  خود در این وعده  غذایی را با آب و خرما می شکنند. آماده 
شــدن برای افطار معموال از چند ساعت قبل از غروب آفتاب 

شروع می شود. 

آشپزی
»سارویرآلما« 

غذای خوشمزه ترکیه ای 
مواد الزم :  پیاز درشت2 عدد، سیب زمینی درشت4 عدد، تخم مرغ3 

عدد، فلفل سیاه،نمک و زردچوبه به مقدار الزم، آب کمی، روغن به مقدار الزم
طرز تهیه : برای تهیه »سارویرآلما« غذای خوشمزه ترکیه ای در ابتدای کار، پیاز ها را 

شسته و پوست می کنیم. سپس به صورت خاللی ریز یا متوسط نسبت به ذائقه خود خرد می 
کنیم. یک قابلمه بر می داریم و با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم.وقتی روغن گرم شد، 

پیاز ها را درون قابلمه ریخته و تفت می دهیم. وقتی پیاز ها سبک و طالیی شد، نصف پیاز ها را از 
قابلمه خارج می کنیم. در ادامه فلفل و زردچوبه را به نصف دیگر پیاز های داخل قابلمه اضافه می کنیم 
و تفت می دهیم.سپس دو تا سه لیوان آب به آن اضافه می کنیم. سیب زمینی ها را شسته و پوست 
می گیریم. سپس آن ها را چند تکه و به پیاز ها اضافه می کنیم. اجازه می دهیم با حرارت مالیم سیب 
زمینی ها درون قابلمه بپزد. در قابلمه را می بندیم.وقتی سیب زمینی ها پخته شد و چند قاشق آب 
ته قابلمه ماند، درون یک کاسه دیگر، تخم مرغ ها را می شکنیم و با چنگال مخلوط می کنیم تا از 

لختگی خارج شود. سپس روی سیب زمینی ها می ریزیم و در قابلمه را می گذاریم و اجازه 
می دهیم تا تخم مرغ ها نیز بپزد. با یک چنگال، سیب زمینی ها را درون قابلمه له می 

کنیم، نیازی نیست که خیلی له و خمیری شود. پیاز هایی که کنار گذاشتیم 
را به آن اضافه می کنیم، مخلوط کرده و درون ظرف مناسب سرو 

می کنیم. این غذا را در کنار ماست، ترشی و نان بخورید.

سنت های زیبای ماه رمضان در سراسر جهان

 پخش سریال بایکوت شده سوریه ای
 از شبکه افق

 تصویر »محسن کیایی« 
در فیلم تازه  رضا میرکریمی

  سریال »حارس القدس« )نگهبان قدس( برای اولین بار توسط 
صدا و سیمای ایران و از شبکه افق سیما در ماه مبارک رمضان 
مهمان خانه مخاطبان می شود.این سریال در سال 2020 به 
کارگردانی باسل الخطیب در کشور لبنان تولید شد.»حارس القدس« 
به دلیل پرداخت به موضوع آزادسازی حلب سوریه توسط بسیاری از 
کشورهای عربی بایکوت شده است.

فیلمبرداری فیلم جدید سید رضا میرکریمی با عنوان  نگهبان  شب که از 
زمستان سال گذشته آغاز شده بود، به دلیل گسترش بیماری کرونا موقتا 
متوقف شده و بعد از کاهش بیماری ادامه می یابد.نقش آفرینی محسن 
کیایی در این فیلم به تازگی پایان یافته و حضور سایر بازیگران در مقابل 
دوربین همچنان ادامه دارد. محسن کیایی، تورج الوند، الله مرزبان، علی 
اکبر اصانلو و... بازیگران »نگهبان شب« را تشکیل می دهند.

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

درجلسه بازدید و رسیدگی بازرس استانداری اصفهان از نحوه مالقات تلفنی 
و پاسخگویی مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان به مشترکین، بر تعامل 
گسترده با مردم و رسیدگی به درخواســت ها و شکایات مردمی در حداقل 

زمان ممکن تاکید شد.
سید مصطفی علوی، با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی هر سازمان، جلب 
رضایت مشــتریان از طریق ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب است، افزود: 
سال گذشــته بالغ بر 10 جلسه پاســخگویی تلفنی مدیرعامل و مشترکین 
)ســاتم( و حدود 150 تماس تلفنی )فقط از این کانال ( ثبت شــد که 35 
درصد این تماس ها حاوی شکایت و 65 درصد نیز مربوط به درخواست های 

مشترکین بوده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، در ادامه با بیان اینکه بیشــترین 
شکایات وارده مربوط به گازبها و عوامل تشکیل دهنده صورتحساب گاز بوده، 
گفت: گازبها و عوامل تشکیل دهنده آن از جمله عوارض گازرسانی، مالیات 
بر ارزش افزوده و ... از جمله مواردی هســتند که بر اساس قانون بودجه و 
ضوابط قانونی از مشترکین دریافت می شود و تالش شده تا اطالع رسانی 

کاملی از نحوه محاسبه آن از طرق مختلف صورت پذیرد.
علوی، گفت: درخواست ها و شکایات متقاضیان و مشترکین عزیز موجب 
نمایان شدن فرصت های قابل بهبود شرکت می شود و این امر، زمینه رفع 

مشکالت و بهبود مستمر خدمات رسانی را فراهم می آورد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با تاکید برافزايش اعتماد مردم به 
شركت گاز افزود: خوشبختانه با تالش همکاران متعهد و یاری خداوند، در 
حال حاضر به مردم 111 شــهر و 1060 روســتا و ۹هزار و 670 واحد خدمات 
گازرسانی ارائه می شود. علوی،همچنین با اشــاره به ضرورت پاسخگویی 
شایسته و آســان به مردم و مشــترکین گفت: این شــرکت برای دریافت 
پیام های مردم و مشــترکین عزیز راه های متعــددی از قبیل تلفن گویای 
36286363، وب ســایت، اپلیکیشــن ســخا، ســامانه پیامکی، دفاتر 

پیشخوان، ایمیل و ... را معرفی کرده است.
وی، ضمن تقدیر از برخورد مناســب پرسنل شرکت گاز اســتان اصفهان با 
مراجعین خاطر نشــان کرد: تکریم ارباب رجوع و پاســخگویی ســریع به 
درخواســت های مردمی از نقاط قوت این شــرکت محســوب می شود و 
استمرار این امر موجب افزایش رضایتمندی و ارتقای سطح کیفی خدمت 

رسانی می شود.
علوی، در پایان با اشاره به اهمیت ارائه خدمات بموقع به مشترکین و ارتقای 
سطح رضایت مندی ایشان، از مردم و مشــترکین درخواست کرد تا با بیان 
مشــکالت و ارائه پیشنهادهای سازنده، شرکت گاز اســتان را در جهت ارائه 

خدمات هر چه بهتر یاری کنند.

معاون مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان گفت: روش درمانی جدیدی 
در بیماری کرونا با استفاده از شــیر فوق ایمنی توسط محققان اصفهانی و با 
حمایت صنایع مادر تولید شــده است.حسن نیلی احمدآبادی اظهار داشت: 
در شرایطی که در موج چهارم کرونا هستیم، تولید پادتن کرونا از شیر دام در 
فاز ســوم و نهایی مطالعات خود قرار دارد و چنانچه از اردیبهشت ماه مصرف 
این شــیر در جامعه فراهم شــود، نســبت به کرونا به ایمنی جمعی دست 

خواهیم یافت.
وی افزود: تولید پادتن کرونــا موفق به دریافت مجوز اخــالق کمیته وزارت 
بهداشت و درمان شده است و حاصل همکاری 10 دانشمند ویروس شناس، 
میکروبیولوژیست، پزشک و دامپزشک اصفهانی است و سازمان ها و شرکت 
های بزرگی مثل فوالد مبارکه هم در انجام این پژوهش کمک کرده اند.معاون 
مرکز    ویروس شناسی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: با توجه به موج گیری 
چهارم کرونا و افزایش موارد ابتال و مرگ ومیر و کمبود واکســن، محققان و 
دانشمندان کشور به دنبال راهی موثر و پایدار برای پیشگیری و کنترل بیماری 

کووید 1۹ شده اند.
نیلی احمدآبادی با بیان این مطالب گفت:شــیر فوق ایمنی زا حاوی پادتن 
اختصاصــی علیه ویروس کروناســت و این شــیر اکنــون در مرحله نهایی 
کارآزمایی بالینی فاز ســوم اســت و ایمنی محصول در فــاز اول مورد تایید 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفته است.وی اضافه کرد: گزارش های 
دریافتی از مراحل اجرایی فاز سوم کارآزمایی بالینی در بیماران سرپایی که در 
منزل مورد مراقبت قرار می گیرند و تست تشخیصی کرونای آنها مثبت است 
و کسانی که با افراد بیمار در ارتباط هســتند می توانند شیر فوق ایمنی زا را به 

صورت رایگان دریافت کنند.

معاون مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان، مکانیسم اثر این شیر روی 
ویروس کرونا را تشــریح کرد و ادامه داد: این شیر به دلیل وجود آنتی بادی 
اختصاصی علیه ویروس کرونا باعث ایجاد ایمنی غیرفعال در سطوح مخاطی 
حلق، حنجره، ابتدای نای و طول دستگاه گوارش می شود. به ویژه در سطوح 
مخاطی حلق، همچنین به فاگوسیتوز شدن ویروس توسط سلول های ایمنی 
بدن کمک می کند و این فرآیند، پاسخ سیســتم ایمنی فرد مبتال  را تسریع 
می بخشد.وی  گفت: سالمت شــیر فوق ایمنی زا علیه ویروس کرونا توسط 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید شــده است و هیچ گونه عوارضی ایجاد 
نمی کند و در افرادی که دارای حساسیت نسبت به شیر هستند به میزان کم 

و به دفعات به صورت جرعه جرعه به همراه غرغره کردن توصیه می شود.
وی به حامیــان این پروژه هم اشــاره کــرد و اظهار داشــت: مرکز ویروس 
شناسی دانشگاه اصفهان، شرکت نوآوران واکســن زیتون، صندوق توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری، شهرک علمی 
تحقیقاتی و صنایعی نظیر شــرکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه اصفهان و ذوب 

آهن از این پروژه حمایت کرده اند.
شایان ذکر است؛ شرکت فوالد مبارکه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی 
خود یکی از موثرترین صنایع کشــور در زمینه مبارزه با کرونا بوده و عالوه بر 
مشــارکت در این پروژه تحقیقاتی با پشــتیبانی از بیماران کرونایی و تامین 
اکسیژن رایگان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان و بسیاری از بیمارســتان های خارج از استان و همچنین مساعدت 
100 میلیارد تومانی به بیمارســتان ها و شــبکه های بهداشت و درمان جهت 
خرید تجهیزات و مواد ضدعفونی کننده حوزه بیماری کرونا، نقشــی محوری 

در مبارزه با این بیماری منحوس در کشور داشته است.

مدیر امور آب و فاضالب منطقه براآن و کراج از کاهش 13 درصدی هدررفت 
آب در شبکه آبرسانی این منطقه خبر داد.صالح سلمانی اهم اقدامات انجام 
شــده برای کاهش هدر رفت آب را اندازه گیری آبدهی شبانه، تنظیم مستمر 
فشارشکن ها و مدیریت فشار آب، عنوان کرد و افزود: سال گذشته دو فشار 
شکن جدید در روستای چم و برسیان نصب شد و 75 انشعاب غیر مجاز 200 

باغ ویال قطع گردید.
وی افزود: کالیبره کردن همه کنتورهای تجمعی، ساخت چهار باب حوضچه 
تقسیم آب در روستاهای چم، کبوترآباد، شــهرک کبوترآباد و مجتمع براآن 
جنوبی برای کنتــرل دقیق میــزان آب ورودی، تعویــض 750 کنتور خراب 
مشترکین و اصالح شبکه های فرسوده از دیگر اقداماتی بود که سال گذشته 

به منظور کاهش هدر رفت آب در منطقه انجام شد.
سلمانی به تشریح طرح های مشــارکتی تمام شده در قالب طرح 100- 300 
پرداخت و افزود: در 7 روســتای کبجــوان، کاج، کاروانچــی، کوهان، ایچی، 

شیدان، زیار و شهرک روستای کبوترآباد در مجموع بیش از 2300متر اصالح 
خط انتقال و شبکه توزیع با هزینه ای بالغ بر 3 هزار و 600 میلیون ریال انجام 

شد و 5300 متر باقیمانده نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد:

تکریم ارباب رجوع باید در چهارچوب قانون و مقررات باشد 

معاون مرکز ویروس شناسی دانشگاه اصفهان مطرح کرد:

حمایت صنایع مادر در تولید شیر ضد کرونا 

کاهش 13 درصدی آب بدون درآمد در منطقه براآن و کراج
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